Regimento Interno do Comit6 de Etica em Pesquisa do Hospital Pomp6ia

(cEP/HP)

Capitulo I

Art. lo. O Comit6

-

Da Natureza e Vinculagflo

de Etica em Pesquisa (CEP), mantido pelo Pio Sodalicio das Damas

de Caridade de Caxias do Sul - Hospital Nossa Senhora de Pompdia, denominado
ComitQ de Etica em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia (CEP/HP) 6
um colegiado interdisciplinar e independente, de relevdncia priblica, de car6ter
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padr6es 6ticos.

(CONEP)
$1". O CEP/HP est6 subordinado d ComissSo Nacional de Etica em Pesquisa
e ao Conselho Nacional de Saride (CNS), do Minist6rio da Saride (MS), nos termos da
legislagao vigente e se vincula ao Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, que responde

solidariamente

pela sua atuag6o,

assegurando

os meios

adequados para seu

funcionamento. As atividades do CEP/HP regulam-se pelo presente Regimento Interno;

$2". O CEP/HP 6 regido pela ResolugSo CNS no 466112, que define as diretrizes
norrnas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos no Brasil.

Capitulo

II -

e

Das Finalidades

Art.z". As finalidades do CEP/HP sio:
I - defesa dos interesses dos participantes de pesquisa, com fundamento nos preceitos
6ticos que a normatizam, respeitando os valores culturais locais;

II -

contribuigdo para

a

qualificagio

e

discussSo

do papel da

pesquisa no

desenvolvimento institucional e social das comunidades;
III - valorizagdo do pesquisador por meio do reconhecimento da eticidade de sua
proposta;
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IV -

incentivo d iniciagSo e d produgdo cientifica sustentada, atrav6s de apoio

e

estfmulo ir pesquisa dentro do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

V-

assegurar a formagdo continuada dos pesquisadores da Instituigdo e promover a

discussdo dos aspectos 6ticos das pesquisas

em seres humanos na

comunidade,

promovendo atividades, tais como semin6rios, palestras, jomadas, cursos e estudos de
protocolos de pesquisa.

Capitulo

III -

Dos Objetivos

Art.3". Os objetivos do CEP/HP sdo:
I - desempenhar papel consultivo e educativo, promovendo

a reflexdo em torno da 6tica

na cidncia;

II - avaliar a eticidade

dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, a ele
encaminhados pela Comiss6o Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP), emitindo
pareceres consubstanciados.

Capitulo IV

-

Das Atribuig6es do CEP

Art.4 o. S5o atribuig6es do CEP/HP:
I - avaliar as implicag6es dticas dos protocolos de pesquisa com seres humanos,
procurando garantir e resguardar a integridade, a dignidade e os direitos dos
participantes de pesquisa;

II - emitir parecer consubstanciado no prazo estipulado em norrna operacional

da

CONEP;

III - manter a guarda confidencial das informagdes dos documentos relacionados ir
pesquisa, arquivando e mantendo o projeto de pesquisa conforme determina a
Resolugdo n"466120121,

IV- acompanhar o

desenvolvimento de projetos por meio de relat6rios anuais dos

pesquisadores;

V-

fomentar a reflexSo a respeito da 6tica na pesquisa no dmbito da comunidade

acadCmica;

VI - exercer papel consultivo e educativo a respeito da 6tica em pesquisa;
VII - promover a capacitagdo peri6dica dos membros do CEP/HP e da comunidade
acad6mica, atrav6s da participagdo em atividades promovidas pela CONEP ou pela
pr6pria instituigdo mantenedora, assim como promover a educagSo em 6tica em
pesquisa;
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VIII - receber de participantes

de pesquisas, notificag6es ou denrincias, sobre fatos que

possam alterar o estudo, deliberando pela continuidade, modificagio ou suspensdo da
pesquisa e adequag6es do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);

IX - encaminhar,

ap6s andlise fundamentada, os protocolos de compet6ncia da CONEP,

assim como os relat6rios semestrais do CEP/HP;

X - requerer instauragdo de apurag6o

d diregdo da instituigSo em caso de conhecimento

ou denfncias de inegularidades nas pesquisas envolvendo seres humanos e, havendo
comprovagdo, ou se pertinente, comunicar o fato a CONEP e, no que couber, ds outras
instdncias;

XI -

manter comunicagSo regular e perrnanente com a CONEP, por meio de sua

funcion6ria administrativa;

XII - elaborar, atualizar e fazer cumprir

Capitulo V

-

seu regimento interno.

Da Composiqflo, Mandatos, Vacincia e Desligamento dos Membros

Art. 5'. O CEP/HP 6 constituido por um colegiado

formado por 27 (vinte e sete)

membros, sendo 23 (vinte e tr6s) da instituigSo Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia,
(dois)
com distribuig6o balanceada de g6neros categorias profissionais,

2

e

representantes de usu6rios indicados pelo Conselho Municipal de Saride da cidade de

Caxias do Sul, 1 (um) representante de usu6rios indicado pela Liga Feminina de
Combate ao Cfincer de Caxias do Sul, e, I (um) representante m6dico do gestor
municipal de sairde (Secretaria Municipal de Sairde).
Instituigdes
$1". Ser6 convidado a participar do CEP/HP, um representante docente das
de Ensino Superior parceiras do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, mediante conv6nio

firmado, que possuam cursos de graduagio na 6rea da saride;
do
$2o. Transcorrido o tempo de mandato de 3 anos, a funcion6ria administrativa
CEP/HP desencadear6 o processo de renovagdo dos membros, juntamente com a
entidade mantenedora, atrav6s do encaminhamento de oficio solicitando indicag6es e

respeitando os critdrios para composigio do CEP/HP e a pennan6ncia de pelo menos
1/3 dos membros do mandato anterior.

Art. 6'. Os membros
Assistenciais

representantes da instituigdo ser6o indicados pelos Servigos

e de Saride, pela Mitra

Diocesana

de Caxias do Sul e

Pela

Superintend6ncia Geral do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, e dever6 conter, entre
os membros:

β
︲
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I - 4 (quatro) m6dicos,

sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com experiEncia em

pesquisa com seres humanos, com 6tica m6dica e formagdo em nivel de p6s-graduagSo,

indicados pela Diregdo Clinica do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

II - 4 (quatro) enfermeiros,

sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com experiOncia

em pesquisa com seres humanos e formagio em nivel de p6s-graduag6o, indicados pela
Ger0ncia de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

III - 2 (dois)

psicologos, sendo 1 (um) titular e

I

(um) suplente, com experiCncia em

pesquisa com seres humanos e formagdo em nivel de p6s-graduag6o, indicados pela
Coordenagdo do Servigo de Psicologia do Hospital Nossa Senhora de Pompeia;

lY - 2 (dois) fisioterapeutas, sendo 1 (um) titular e I (um) suplente, com experi6ncia

em

pesquisa com seres humanos e formagdo em nivel de p6s-graduagSo, indicados pela
CoordenagSo do Servigo de Fisioterapia do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

y

- 2 (dois) nutricionistas, sendo 1 (um) titular e I (um) suplente, com experi6ncia em
pesquisa com seres humanos e formagdo em nivel de p6s-graduaqdo, indicados pela
Coordenagdo do Servigo de Nutrigdo e Diet6tica do Hospital Nossa Senhora de
Pomp6ia;

YI - 2 (dois) farmacCuticos, sendo I (um) titular e 1 (um) suplente, com experi6ncia
pesquisa com seres humanos e formagao em nivel de p6s-graduaqdo e atuagao

em
em

farm6cia hospitalar, indicados pela Coordenagdo do Servigo de Farm6cia Hospitalar do
Hospital Nossa Senhora de PomPdia;
farmac$uticos bioquimicos ou biom6dicos, sendo I (um) titular e I (um)
p6ssuplente, com experiOncia em pesquisa com seres humanos e formagio em nivel de
graduagdo e atuagdo em analises clinicas, indicados pela Coordenagdo do Laborat6rio

VII - 2 (dois)

de An6lises Clinicas do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

VIII - I (um) colaborador do corpo administrativo, indicados

pela Superintend6ncia

Geral do Hospital Nossa Senhora de Pompdia;

1a - 1 (um) advogado, indicado pela Superintend6ncia Geral do Hospital Nossa Senhora
de Pomp6ia;

X - I (um) representante religioso, designado pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul,
preferencialmente sendo o CapelSo do Hospital Nossa Senhora de Pompeia;
111 - 1 (um) representante do Ensino indicado pela Superintenddncia Geral do Hospital

Nossa Senhora

de Pomp6ia, sendo

preferencialmente

a

fungdo ocupada pelo

Coordenador de Ensino do hosPital;

XII - I (um) representante da Escola de Educagdo Profissional em Saride do Hospital
Nossa Senhora de Pompeia, indicando pela DiregSo da mesma, sendo preferencialmente
o supervisor tdcnico.

ρだ
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Parigrafo rinico - O CEP/HP poder5 vetar a indicagdo de representantes, por 2/3 (dois
tergos) dos membros por votag6o, em reunido ordiniiria, desde que o processo de veto
conste da pauta.

Art.7'. A

duragdo do mandato dos membros do CEP/HP ser6 de 3 (tr0s) anos, sendo

permitida sua recondugdo por mais 3 (trOs) anos.

Art.

8o. Os membros do CEP/HP poderdo, a qualquer momento, solicitar exoneragSo ou

licenga, desde que comuniquem por escrito ao Coordenador do CEP/HP, ficando o

CEP/HP respons6vel por comunicar as situagdes de vacdncia ou afastamento de
membros e encaminhar d CONEP as substituig6es efetivadas, justificando-as:
$1". Em caso de substituigdo de membro excluido, o substituto exercer6 somente o
tempo de mandato que restar at6 a pr6xima renovagSo do CEPiHP;
$2". O CEP/HP prev6 a possibilidade de seu membro usufruir de um periodo de licenga,
para fins pessoais, doenga e maternidade. O tempo de duragdo da licenga serd de 30

(trinta) dias, para fins pessoais. Para licenga maternidade, o periodo 6 o estabelecido na
legislagSo, ou seja, 120 (cento e vinte dias). Quando se tratar de licenga doenga, nlo

haver6 periodo determinado, cabendo ao comitO

6 deliberagio do

periodo

ap6s

solicitagdo do membro que est6 requerendo a licenga;
$3o. Durante o

periodo de licenga, automaticamente assumir6 o suplente;

$4". Caso o membro licenciado n6o retorne ap6s o periodo de licenga, assumir6 em seu
lugar o suplente, de forma definitiva;
$5o. Ser6 excluido e substituido do CEP/HP

o membro que deixar de comparecer, sem

razdo relevante e justificada por escrito, a

3 (trds) reuniOes ordin6rias, sejam faltas

seguidas ou alternadas;

$6". Fica estabelecido, durante a atuagSo dos membros, o limite miiximo de 3 (tr6s)
ausOncias justificavas por ano. Superado este limite, incorrer6 nas sangdes do parSgrafo
anterior;

$7". As faltas do representante de usu6rios devem ser informadas pela funcion6ria
administrativa do CEP a instituigSo que o indicou e, se for o caso, comunicar o
desligamento solicitado nova indicagSo de representante.
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Art. 9". No

caso de exoneragdo ou licenga do membro titular, automaticamente o

membro suplente passar6 a ser convocado para as reuniOes e assumir6 o papel de
membro titular.

Capitulo VI

-

Das Atribuiq6es da Coordenagflo, da Funcionriria Administrativa e
dos Membros

Art. 10". O Coordenador e Vice-Coordenador do CEP/HP ser6o escolhidos

pelos

membros que comp6em o colegiado durante a primeira reunido de trabalho.

Art. 11". Compete ao Coordenador do CEP/HP:
I - convocar e presidir as reunides do CEP/HP;
II - assinar os documentos emitidos pelo CEP/HP;
III - coordenar as atividades do CEP/HP;
IV - representar o Comit6 em qualquer evento com ele relacionado;
V - tomar parte nas discussdes e votag6es do Comit6 e, quando for o caso, exercer

o

voto de desempate;

VI - estimular o continuo aperfeigoamento dos membros do CEP/HP;
VII - coordenar a elaboragdo do planejamento anual das atividades do CEP/HP.
Art. 12". Ao Vice-Coordenador compete:
I - substituir a CoordenagSo quando necess6rio;
II - auxiliar a Coordenagdo em suas fungOes e atividades;

III - desempenhar tarefas que lhe sejam confiadas pela Coordenagio.
Art. 13'. O CEP/HP tem o assessoramento de uma funcion6ria administrativa exclusiva,
mantida pelo Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia. Compete ir funcion6ria
administrativa:

I - receber

II - atender

os projetos de pesquisa;
os pesquisadores;

III - manter em arquivo o projeto,

o protocolo e os relat6rios correspondentes, por um

periodo de 5 (cinco) anos ap6s o enceffamento do estudo, podendo esse arquivamento
processar-se em meio digital;

IV - disponibilizar materiais solicitados pelos membros do CEP/HP;
V - distribuir os projetos de pesquisa recebidos para an6lise dos membros do CEP/HP;
VI - encaminhar as convocagdes das reuni6es aos membros do CEP/HP;
VII - realizar as atas das reuni6es;
η
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VIII - desencadear o processo

de revisdo do Regimento Interno e da Renovagdo dos

Membros do Comit6;

IX - manter comunicagdo regular e permanente com a CONEP;
X - estar d disposigSo do Coordenador do CEP/HP.
Parigrafo rinico - A contratag6o da funcion6ria administrativa para o CEP/HP ficar6
sob responsabilidade do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia com aprovagdo do
Coordenador do CEP/HP.

Art.

14o. Os membros do CEP/HP t6m as seguintes atribuigdes:

I - conhecer a Resolugdo

CNS n" 466112, portarias afins e os principios 6ticos em

pesquisa;

II - analisar e discutir, nas sess6es plen6rias,

os principios dticos de pesquisa nos

projetos apresentados d apreciagdo;

III - manter sigilo sobre informag6es recebidas, relat6rios e decis6es;
IV - buscar aprimoramento continuado sobre 6tica em pesquisa;
V - abster-se do julgamento de projetos de pesquisa com os quais mantdm algum tipo
relaqdo ou conflito de interesse;

de

VI - assinar as atas das reunides em que estiver presente;
VII - propor medidas que aprimorem o desempenho dos processos do CEP/HP;

VIII -

realizar pareceres consubstanciados de projetos de pesquisas em conformidade
com as norrnas regulat6rias da CONEP para serem analisados em plen6rias, mesmo
quando n6o comparecer d reuniSo agendada para apresentagfio.

Sigilo e
$1". Os membros comprometem-se formalmente atrav6s do "Termo de Posse,
Confidencialidade", bem como de conflito de interesse a manter a confidencialidade e
sigilo absoluto de todas as atividades contidas nos projetos de pesquisas em que ter6
acesso, seja por relatoria ou em reunido plen6ria, nos termos contidos e expressos no

referido documento em anexo (anexo 1);

$2". Os membros do CEP/HP deverSo ter, no exercicio de suas fung5es, total
independdncia na tomada das decis6es, mantendo em car6ter estritamente confidencial,
as informagdes conhecidas conforme define a resolugdo CNS no 466112 "o conteildo

tratado durante todo o procedimento de andlise dos protocolos tramitados no Sistema
CEP/CONEP d de ordem estritamente sigilosa; suas reuni1es serdo sempre fechadas ao
pilblico. Os membros do CEP e da CONEP e todos os funciondrios que terdo acesso aos
documentos, inclusive virtuais, e reuni\es, deverdo manter sigilo comprometendo-se,

por declaraqdo escrita, sob pena de responsabilidade";
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$3". Os membros do CEP/FIP nio ser6o remunerados no desempenho de suas tarefas,
podendo apenas receber ressarcimento de eventuais despesas efetuadas para capacitagdo
ou indispens6veis para o exercicio da fungSo.

Capitulo VII

-

Do Funcionamento

Art. 15o. O CEP/HP funcionar6 por meio de reunides

ordin6rias e extraordin6rias. As

reuni6es ordiniirias ser6o mensais, em datas e hor6rios estabelecidos e aprovados em
reuniSo, respeitando

o

qu6rum minimo, sempre em reunido ordin6ria do m6s

de

novembro de cada ano. As reuni6es extraordin6rias acontecerio de acordo com

a

necessidade de demandas do comit6.

$1".As

convocagSes dos membros para as reuni6es, sejam elas ordin6rias ou

extraordin6rias, dar-se-6 por meio de documento formal, expedido pela funcion6ria
administrativa do CEP/HP, com no minimo 5 (cinco) dias de antecedCncia;
$2". O controle de frequdncia ser6 realizado atrav6s de assinatura dos presentes em lista
especifica e essas informag6es repassadas para uma planilha de acompanhamento de

frequdncia, com a finalidade de propiciar o repasse de informagdes para as entidades
que indicaram os representantes, para a CONEP e para arquivo.

Art. 16". As reunides

plen6rias ser6o instaladas (inicio da sessdo) com qu6rum, de no

minimo, 50 (cinquenta)

I (um) membro

Yo

dos membros titulares presentes, e pelo menos a presenga de

representante de usuiirios.

$lo. Em toda reunido poder6, a partir das demandas do comit6, existir a necessidade de
deliberag6es. As deliberag6es ser6o aprovadas com a presenga de, pelo menos, a metade
de seus membros, mais um;

$2". Nas reunides do CEP/HP

6 vedada a

participagdo

de

pessoas direta ou

indiretamente envolvidas com protocolos em avaliag6o, exceto quando convocadas para
prestar esclarecimentos sobre tais protocolos;

$3". As sess6es plen6rias serSo lavradas em ata e registradas na Plataforma Brasil;

$4o.

As

sessOes

plen6rias ordindrias ser6o mensais, em hor6rio

e datas definidas

anualmente pela coordenagdo do CEP/HP e aprovadas na reunido ordin6ria do m6s de
novembro de cada ano;
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$5o. Poder6o ser convocadas sess6es plen6rias extraordin6rias, conforrne a necessidade

do CEP/HP.

Art. l7'. O CEP/HP disp6e de 10 (dez) dias ap6s a submissio do projeto

na Plataforma

Brasil para efetuar a checagem da documentagSo e 30 (trinta) dias para liberar o parecer,
totalizando 40 (quarenta) dias.

Art. 18'. Cada protocolo de pesquisa ser6 analisado,

inicialmente por, pelo menos,

1

(um) dos membros do Comit6, como relator respons6vel. O parecer definitivo dever6 ser
deliberado durante reuniSo ordin6ria, por todos os membros presentes, antes de ser
assinado pela Coordenagio e encaminhado ao pesquisador.

Art. 19'. A aniilise e revis6o do CEP/HP resultarSo em uma das seguintes

categorias

presentes na Norma Operacional CNS n" 001/2013 que s6o assim definidas:

a) Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para execugSo;
b) Com pend6ncia: quando a decisdo e pela necessidade de corregdo, hip6tese em
que serdo solicitadas alterag6es ou complementag6es do protocolo de pesquisa.

Por mais simples que seja a exig6ncia feita,

o

protocolo continua em

"pend6ncia", enquanto esta nlo estiver completamente atendida. Se o parecer for
de pend6ncia, o pesquisador

teri o prarzo de 30 (trinta)

dias, contados a partir

de sua emissdo na Plataforma Brasil, para atende-la. Decorrido este prazo, o
CEP ter6 30 (trinta) dias para emitir parecer final, aprovando ou reprovando o

protocolo. Caso

o

pesquisador n6o responda

(trinta) dias, o CEP/HP arquivar6

c)

a

pend6ncia,

no prazo de

30

o protocolo de pesquisa;

N6o Aprovado: quando a decisdo considera que os 6bices 6ticos do protocolo

sio de tal

gravidade que n6o podem ser superados pela tramitagdo em

"pend6ncia". Nas decisdes de n6o aprovagSo cabe recurso ao pr6prio CEP e/ou ir

CONEP, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que algum fato novo for
apresentado para fundamentar a necessidade de uma rean6lise;

d) Arquivado:

quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas

ds pend6ncias apontadas ou para recorrer;

e)

Suspenso: quando a pesquisa aprovada, j6 em andamento, deve ser interrompida

por motivo de seguranga, especialmente referente ao participante da pesquisa;

0

Retirado: quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitagdo do pesquisador
respons6vel mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua
avaliagdo 6tica. Neste caso, o protocolo 6 considerado encerrado.

$

I

". O CEP/HP poderd

se entender oportuno e conveniente, no curso da an6lise
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6tica,

solicitar

inforlna96cs,

esclarecirnento das

documentos

c

outros,

necessarios

ao

qucst6cs, flcando suspenso o procedirnento atё

perfeito

a vinda dos

elementos solicitados;

§2° . Das dccis6cs dc nao aprOva9ao cabcra recurso ao pr6prio CEP/HP e/ou a

CONEP, no prazo de 30(trinta)dias, sempre que algum fato novo for
apresentado para indmentar a necessidade de llma reanalise;

§3° 。O CEP/HP devera detellllinar o arquivaFnentO do protocolo de pesquisa nos casos
em que o pesquisador respons術 ei nao atcnder,no prazo assinalado 30(trint→ diaS,
as soHcita95es que lhe foranl feitas. Poderao ainda considerar o protocolo retirado,

quando solicitado pelo pesquisador responsavel;
4° .Uma vez aprovado o praeto,o CEP/HP passa a ser corresponMvel no que se
§

refere a aspectos ё
ticos da pesquisa;

§5° .Consideraln― se autorizados para execu9あ os praetos aprovados pelo CEP/HP,

ou pela CONEP;
§6° .Praetos aprovados pela CONEP ou por Comites de Outras institui90es,tamb6m
precisam ser apreciados e aprovados pelo CEP/1‑IP,atendendo as nollllas intemas e a
polftica de pesquisa do Hospital Nossa Scnhora dc Pompё

ia.

Art.20° .Fica deflnido para funcionarnento do CEP/HP o horttrio de expediente cxtemo:
ter9as―

fciras,das 9h as 12h e sextas― feiras das 13h30 as 17h30。

ParagrafO ttnico̲Nos demais hor壺 Hos e dias da scmana,o CEP funcionara em
cxpediente intemo e atendera pe10 telefone ou correio eletr6nico. O telefone para
contato ё:(54)3220.8086;email:cepO唾 憂 ompaa.Org.br.

Capitulo VIII

Art. 21". O

-

Das Disposiqdes Gerais e Transit6rias

presente Regimento pode ser atualizado de acordo com possiveis

necessidades de adequagdo a novas resolugOes da CONEP, mas somente poder6 ser
alterado mediante proposta do Comit6, com o voto de 213 (dois tergos) dos membros
titulares.

Art.22'. As

ag6es de capacitagdo dos membros e da comunidade acad6mica bem como

as ag6es de educagdo em 6tica em pesquisa, promovidas diretamente pelo CEP/HP ou

pelo Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, ser6o amplamente divulgadas com
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a

finalidade de favorecer

a

participagdo

e ser6o registradas

para arquivamento

e

composigSo de relat6rios a serem enviados a CONEP.

Art. 23". Os casos omissos no presente Regimento ser6o resolvidos pelo pr6prio
CEP/HP em plen6ria.

Art.24'. O presente Regimento Interno, aprovado em Reuniio de l7
entrar6 em vigor na data

ftil

de margo de2020,

imediata, ap6s sua aprovagEo pela Superintend6ncia Geral

do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia e pela CONEP.
Revogadas as disposig6es em contrario.

Caxias do Sul,07 de maio dc 2020.

つ

Caxias do Su1/RS 95010 005
mail:c摯
Fone:3220‑8086 e―
ol(独21筆 ela.o:&br

Av Jilio de Castilhos,2163‐
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