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I – Controle de Versão 
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II – Introdução 

Informação compreende qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para uma determinada empresa 
ou pessoa e que possa ser armazenado, transferido ou manipulada de algum modo, servindo a 
determinado propósito (e.g., tomada de decisão). Ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta 
ao público para consulta ou aquisição. Dentro deste contexto, toda e qualquer informação deve ser 
correta, precisa e estar disponível para a pessoa adequada. Portanto, Segurança da Informação1se 
refere à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa. 
 
De acordo com o RFC 2196 (The Site Security Handbook), uma política de segurança consiste num 
conjunto formal de regras que devem ser seguidas pelos usuários de informações de uma organização 
ou de uma pessoa. 
 

III – Objetivos da Política de Segurança da Informação 

 Proteger os nossos clientes, a imagem da EuvCapital e as informações pertencentes a ambos; 

 Garantir a continuidade do negócio de forma que não haja interrupção dos serviços prestados a 
nossos clientes e reduzir as perdas em uma situação de acionamento da contingência; 

 Reduzir os riscos com fraudes, espionagens, sabotagem, vandalismo, problemas causados por 
vírus, erros, uso indevido e roubo de informações e diversos outros problemas que possam 
comprometer os princípios básicos da segurança da informação, 

 Aumentar a produtividade dos usuários por meio de um ambiente mais organizado e com maior 
controle sobre os recursos de informática e 

 Viabilizar aplicações críticas das empresas.  
 

IV – Princípios Básicos da Segurança da Informação 

 Confidencialidade: limita o acesso a informação tão somente às pessoas ou instituições 
autorizadas pelo proprietário da informação; 
 

 Integridade: garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais 
estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de mudanças e garantia do 
seu ciclo de vida (nascimento, manutenção e destruição), 
 

 Disponibilidade: garante que a informação esteja sempre disponível para o uso por aqueles 
usuários autorizados pelo proprietário da informação. 

 
 

                                                             
1
O conceito de Segurança da Informação está padronizado pela norma ISO/IEC17799:2005, influenciada pelo 

padrão inglês (British Standard) BS 7799. 

http://tools.ietf.org/html/rfc2196
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/BS_7799
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V – Regras de Segurança da Informação 

De forma a garantir os princípios básicos e atingir os objetivos da segurança da informação, a 
EuvCapital adota as regras descritas abaixo. Nessas regras, entende-se por colaborador todo e qualquer 
sócio, administrador, colaborador, funcionário, trainee e estagiário da EuvCapital. 
 

V.I – Segurança das Instalações 

 A EuvCapital não faz uso de servidor físico, as informações vitais gravadas na rede são 
armazenadas estantaneamente na nuvem através da tecnologia Microsoft OneDrive. Em caso de 
inviabilidade de uso do escritório, a contingência é acionada de acordo com o Plano de 
Continuidade de Negócios definido. 

 

 O acesso a única porta do escritório da EuvCapital é feito através da leitura digital dos 
Colaboradores. O uso da chave da porta somente é usado quando há queda de energia elétrica 
por mais de 6 horas. No caso de perda da chave do escritório, o evento deve ser comunicado 
imediatamente ao Diretor de Compliance e o mesmo deve providenciar a troca do segredo e 
confecção de novas chaves para os seguintes: 

o Gerente Administrativa 
o Diretor Comercial 
o Sócio Controlador  

 

V.II – Controle de Acesso 

 Firewall: 
o Alteração da configuração do firewall: somente os Colaboradores habilitados podem 

proceder com qualquer alteração da configuração do firewall. 
o Monitoramento do firewall: é de responsabilidade do departamento administrativo o 

monitoramento do firewall da empresa. 
 

 Senhas de acesso: 
o Proteção das senhas de acesso pessoal: todo colaborador não pode revelar sua senha a 

ninguém e nem a deixar anotada em qualquer lugar em que possa ser facilmente vista. 
Deve mantê-la como um segredo exclusivamente seu, já que o mesmo é responsável 
por qualquer atividade a ela relacionada. 

o Troca de senhas: todas as senhas devem ser trocadas periodicamente (no máximo 60 
dias) de forma a dificultar a ação de “hackers”. 

o Monitoramento: os erros ao digitar a senha devem ser monitorados para se verificar a 
possível tentativa de invasão da rede da empresa. A responsabilidade pelo 
monitoramento é da área administrativa. 
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V.III – Criação e Manutenção de Usuários 

 Perfis de acesso: 
o Os acessos internos e externos aos serviços de rede devem ser controlados e liberados 

de acordo com a necessidade de cada colaborador, dependendo do tipo de acesso, 
caminho utilizado, criticidade das informações, recursos a serem disponibilizados, entre 
outros. 

o É de responsabilidade do diretor de cada área e da área administrativa certificar que 
todos os colaboradores possuem acesso de acordo com a necessidade do colaborador. 

 

 Desligamento de Colaboradores: o acesso a rede e email devem ser imediatamente revogados a 
partir do momento que for informado a intenção do desligamento do Colaborador. 

 

V.IV – Correio Eletrônico 

 Nota informando assunto confidencial: todos os emails da EuvCapital enviados, respondidos ou 
encaminhados, possuem uma nota no rodapé informando que o conteudo possui informação ou 
documento anexado com informações confidenciais. 
 

 Uso do correio eletrônico e de mensagens instantâneas: o email e os serviços de mensagens 
instantâneas da EuvCapital são de uso estritamente profissional não devendo ser utilizados para 
fins pessoais. Os colaboradores não poderão usar intencionalmente os sistemas do EuvCapital 
para distribuir “correntes”, brincadeiras, enviar material ofensivo, inadequado, vírus ou que 
promova qualquer tipo de discriminação racial. Se o colaborador receber um e-mail para 
distribuição a outras pessoas, como uma corrente, não o pode enviar. Se tiver qualquer suspeita 
de que recebeu um vírus, o colaborador deve entrar em contato com o responsável pela área 
administrativa. 

 

V.V – Internet 

 Uso da Internet: estritamente profissional não devendo ser utilizado para fins pessoais. Os 
Colaboradores não poderão entrar em sites com conteúdo ofensivo, inadequado ou que 
promova qualquer tipo de discriminação racial, social ou moral. 

 

 Download de aplicativos: é proibido baixar qualquer tipo de software não autorizado pela área 
administrativa em função de aplicativos não autorizados poderem abrir brechas no firewall do 
EuvCapital. 
 

 Monitoramento: a área administrativa poderá monitorar os sites que os colaboradores navegam 
de forma a verificar se estes estão utilizando a Internet somente para fins profissionais. 
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V.VI – Instalação de Softwares 

 Todo software somente poderá ser instalado mediante autorização da área administrativa. 
 

V.VII – Proteção Antivírus 

 Utilização e atualização do antivírus: todo computador ou servidor do EuvCapital deve utilizar 
um antivírus que possua atualização diária programada de forma automática. 

 

 O antivírus tem que ser configurado de forma a verificar ameaças da internet, de emails, de 
sistemas de mensagem instantânea (e.g., skype) e de todo e qualquer origem de fonte de 
informação externa a organização. 

o É de responsabilidade dos Colaboradores a atualização do antivírus em seus 
computadores. 

o É de responsabilidade da área administrativa a atualização do antivírus nos servidores e 
de verificar se os equipamentos estão com o antivírus atualizado. 

 

V.VIII – Gravação de Arquivos 

 Todo e qualquer arquivo ou informação da EuvCapital deve ser salvo na rede. 
o É de responsabilidade de todos os Colaboradores gravarem as informações da 

EuvCapital na rede. 
 

V.IX – Monitoramento da Rede 

 Trilhas de auditoria registrando as exceções e outros eventos de segurança relevantes:  
o Produzidas e mantidas por um período de tempo determinado pela área Administrativa. 
o É de responsabilidade da área administrativa monitorar as trilhas de auditoria e os 

acessos as pastas, arquivos e rede de forma a verificar qualquer violação das regras 
acima. 

 

V.X – Monitoramento dos Meios de Comunicação 

 Para assegurar o fiel cumprimento das regras internas, como também da legislação vigente, a 
EuvCapital se reserva no direito de rastrear, monitorar, gravar e inspecionar todos e qualquer 
tráfego de voz realizado através de contato telefônico e internet, bem como troca de 
informações escritas transmitidas via: internet, intranet, sistema de mensagem instantânea, fax, 
correio físico e eletrônico (email), bem como os arquivos armazenados ou criados pelos recursos 
da informática pertencentes a EuvCapital ou utilizados em nome dela. 

 Todas as ligações da EuvCapital são gravadas  e os demais meios de comunicação são 
monitorados e passíveis de serem auditados pelo Diretor de Compliance para verificação do 
cumprimento do Código de Ética e desta Política de Segurança da Informação. 
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V.XI – Monitoramento dos Sistemas 

 Execução de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para 
os mantidos em meio eletrônico. 

 Execução de auditorias e inspeções nos registros e verificação se os sistemas são protegidos 
contra adulterações. 

 

V.XII – “Feito e Conferido” 

 Qualquer atividade destinada ao público externo será exercida sempre por 2 (dois) ou mais 
Colaboradores, sendo cada um deles responsável, separadamente, pela execução e 
aprovação/autorização do procedimento. 

 Tal procedimento visa minimizar o risco operacional e inibir a ocorrência de relações baseadas 
em confiança ou amparadas em interesses sem a devida revisão.. 

 

V.XIII – 2 Semanas de Férias 

 Todo Colaborador deve ser afastar de suas funções pelo menos por duas semanas por ano de 
forma a inibir a ocultação de fraudes e erros. 

 

VI – Regras de Confidencialidade 

Este tópico complementa os tópicos anteriores nos seguintes aspectos: 
 

VI.I – Informações Confidencias 

São consideradas informações confidenciais para a EuvCapital todo tipo de informação escrita, verbal 
ou apresentada de modo tangível ou intangível acessadas pelo colaborador em virtude do desempenho 
de suas atividades que possa incluir: 

 Know-how, técnicas, diagramas, modelos, e programas de computador; 

 Informações técnicas, financeiras, mercadológicas ou relacionadas a estratégias de investimento 
ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de clientes, dos clubes, fundos de 
investimento e carteiras geridas pela EuvCapital; 

 Operações estruturadas, demais operações e seus respectivos valores, analisadas ou realizadas 
para os clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela EuvCapital; 

 Estruturas e planos de ação; 

 Relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços; 

 Qualquer informação relativas às atividades da EuvCapital e a seus sócios ou clientes; 

 Informações e recursos disponíveis a projetos e trabalhos críticos para a continuidade do 
negócio da organização; ou 

 Toda e qualquer informação que por força de lei seja obrigatório o sigilo e confidencialidade. 
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VI.II – Informações de Uso Público 

São consideradas informações de uso público todas as informações que por força de lei a EuvCapital é 
obrigada a divulgar para a CVM e/ou para qualquer entidade de classe que a EuvCapital faça parte, 
desde que não conflite com o item V.I. 
 

VI.III – Avisos Importantes em Apresentações 

Toda apresentação a clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços que 
contenham informações classificadas como confidenciais deve conter: 

 Aviso que o material é confidencial e de propriedade da EuvCapital; e 

 Todas as páginas devem conter a mensagem de “informação confidencial”. 
 

VI.IV – Transporte de Informações Confidenciais 

É terminantemente proibido que os Colaboradores façam cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimam os 
arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da EuvCapital e circulem em ambientes externos à 
EuvCapital com estes arquivos sem a devida autorização do Coordenador Sócio-Diretor responsável pela 
estruturação e/ou gestão do fundo. 
 
 

VII – Continuidade dos Negócios 

A Política de Continuidade de Negócios compreende os seguintes pontos: 

VII.I – Realização de Cópias de Segurança 

 Cópia de segurança: deverão serem feitas cópias do servidor semanalmente. 

 Armazenamento: as cópias de segurança deverão serem armazenadas exclusivamente com os 
sócios majoritários, protegidos fora da EuvCapital de forma a ficarem seguras contra roubo, 
furto, incêndio e explosão. 

 

VII.II – Ativos Vitais 

 Classificação dos ativos vitais: todos os ativos da EuvCapital devem ser classificados em vitais e 
não vitais. 

o Ativos vitais: todos aqueles que em caso de roubo, furto, explosão, incêndio, quebra, 
perda, ou mau funcionamento podem prejudicar o andamento dos negócios da 
EuvCapital e trazer perdas para a mesma e/ou seus clientes. 

 

 Contingência dos ativos vitais: todos os ativos vitais devem possuir contingência e/ou seguro de 
forma a não haver interrupção no andamento dos negócios. 
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 Plano de recuperação dos ativos vitais: os ativos vitais tangíveis devem possuir seguro contra 
roubo, incêndio, explosão. Os ativos vitais intangíveis devem possuir uma cópia de segurança. 

 
Consulte o Plano de Continuidade de Negócio para obter mais informações a respeito. 
 

VII.III – Plano de Continuidade de Negócio 

Consiste de um conjunto de estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os serviços vitais 
sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de qualquer situação que afete os 
processos críticos do negócio, e até o retorno à situação normal de funcionamento da EuvCapital. 
 
Consulte o Plano de Continuidade de Negócio para obter mais informações a respeito. 
 

VI.IV – Monitoramento 

Para garantir a continuidade dos serviços, os recursos dos equipamentos devem serconstantemente 
monitorados, permitindo não só a identificação de possíveis problemas mastambém, futuras 
atualizações de acordo com a tendência de crescimento de seus programas e aplicativos. O 
monitoramento desses recursos deve verificar: 

 Espaço disponível em disco, 

 Processamento, 

 Utilização de memória, 

 Inventário de segurança, 

 Conectividade, 

 Estabilizadores e 

 Conectividade de rede. 
 

VIII – Adesão as Regras de Segurança da Informação, 

Confidencialidade e Continuidade dos Negócios 

Para garantir a continuidade dos negócios da organização, é preciso assegurar que cada colaborador 
esteja em conformidade com normas descritas nessa Política e nas leis que regem o setor de atuação da 
EuvCapital. Além disso, a gestão da segurança da informação necessita do apoio e participação de todos 
os colaboradores. Para tanto, são necessários os 3 passos a seguir: 
 

 Treinamento e compreensão a essa política 

 Assinatura do Termo de Confidencialidade 

 Reciclagem semestral dessa política 
 
O cumprimento desses 3 passos é de responsabilidade do comitê de ética, o qual seguirá as seguintes 
regras: 
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 Processo de integração e treinamento inicial dos colaboradores, aos quais, antes do início de 
suas atividades, serão apresentados os princípios e normas de compliance da EuvCapital, bem 
como as principais leis e normas aplicáveis às suas atividades. 
 

 Toda e qualquer dúvida, questionamento, sugestão ou pedido de esclarecimento relacionado a 
tais princípios e normas, ou quaisquer outras, deverão ser respondidos em até 24 horas para 
que os colaboradores possam compreendê-las e observá-las integralmente no desempenho das 
suas respectivas atividades. 
 

 O programa periódico de reciclagem dos colaboradores tem a sua participação obrigatória, com 
o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre atualizados em relação às normas 
internas e externas aplicáveis à atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários, 
sem prejuízo de outras consideradas como relevantes. 
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Anexo I – Termo de Confidencialidade 

 
 
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob o no 
___________________, doravante denominado Colaborador, e Eurovest Asset Management Ltda. 
(‘EuvCapital”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.423..667/0001-50. 
 
Resolvem as partes, para fim de preservação de informações pessoais e profissionais dos clientes e da 
EuvCapital, celebrar o presente termo de confidencialidade (“Termo”), que deve ser regido de acordo 
com as cláusulas que seguem: 
 
1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins deste Termo:  
 
a) Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou intangível, podendo 
incluir: know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador, 
informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento ou comerciais, incluindo 
saldos, extratos e posições de clientes, dos clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela 
EuvCapital, operações estruturadas, demais operações e seus respectivos valores, analisadas ou 
realizadas para os clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela EuvCapital, estruturas, planos 
de ação, relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem 
como informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da 
EuvCapital e a seus sócios ou clientes, independente destas informações estarem contidas em discos, 
disquetes, pen-drives, fitas, outros tipos de mídia ou em documentos físicos. 
 
b) Informações acessadas pelo Colaborador em virtude do desempenho de suas atividades na 
EuvCapital, bem como informações estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer natureza, 
obtidas junto a sócios, sócios-diretores, funcionários, trainees ou estagiários da EuvCapital ou, ainda, 
junto a seus representantes, consultores, assessores, clientes, fornecedores e prestadores de serviços 
em geral. 
 
2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a ter acesso estrita 
e exclusivamente para desempenho de suas atividades na EuvCapital, comprometendo-se, portanto, a 
não divulgar tais Informações Confidenciais para quaisquer fins, colaboradores não autorizados, mídia, 
ou pessoas estranhas à EuvCapital, inclusive, nesse último caso, cônjuge, companheiro(a), ascendente, 
descendente, qualquer pessoa de relacionamento próximo ou dependente financeiro do Colaborador. 
 
2.1 O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e por prazo indeterminado após sua 
rescisão, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações Confidenciais a que teve acesso 
durante o seu período na EuvCapital, se comprometendo, ainda a não utilizar, praticar ou divulgar 
informações privilegiadas, Insider Trading” e “Front Running”, seja atuando em benefício próprio, da 
EuvCapital ou de terceiros. 
 
2.2 A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da vigência deste Termo, 
estará sujeita à responsabilização nas esferas cível e criminal. 
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3. O Colaborador entende que a revelação não autorizada de qualquer Informação Confidencial pode 
acarretar prejuízos irreparáveis e sem remédio jurídico para a EuvCapital e terceiros, ficando deste já o 
Colaborador obrigado a indenizar a EuvCapital, seus sócios e terceiros prejudicados, nos termos 
estabelecidos a seguir. 
 
3.1 O descumprimento acima estabelecido será considerado ilícito civil e criminal, ensejando inclusive 
sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, quando aplicável, 
nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou desligamento ou exclusão por justa 
causa, conforme a função do Colaborador à época do fato, obrigando-lhe a indenizar a EuvCapital e/ou 
terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, independente da 
adoção das medidas legais cabíveis. 
 
3.2 O Colaborador expressamente autoriza a EuvCapital a deduzir de seus rendimentos, sejam eles 
remuneração, participação nos lucros ou dividendos, observados, caso aplicáveis, eventuais limites 
máximos mensais previstos na legislação em vigor, quaisquer quantias necessárias para indenizar danos 
por ele dolosamente causados, no ato da não observância da confidencialidade das Informações 
Confidenciais, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sem prejuízos do direito do EuvCapital de exigir do Colaborador o restante da indenização, porventura 
não coberta pela dedução ora autorizada. 
 
3.3 A obrigação de indenização pelo Colaborador em caso de revelação de Informações Confidenciais 
subsistirá pelo prazo durante o qual o Colaborador for obrigado a manter as Informações Confidenciais, 
mencionados nos itens 2 e 2.1 acima. 
 
3.4 O Colaborador tem ciência de que terá a responsabilidade de provar que a informação divulgada 
indevidamente não se trata de Informação Confidencial. 
 
4. O Colaborador reconhece e toma ciência que: 
 
a) Todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações Confidenciais, 
inclusive contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, apresentações a clientes, e-mails e todo 
tipo de correspondências eletrônicas, arquivos e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, 
modelos de avaliação, análise, gestão e memorandos por este elaborados ou obtidos em decorrência do 
desempenho de suas atividades na EuvCapital são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da 
EuvCapital e de seus sócios, razão pela qual compromete-se a não utilizar tais documentos, no presente 
ou no futuro, para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades na EuvCapital, devendo 
todos os documentos permanecer em poder e sob a custódia da EuvCapital, salvo se em virtude de 
interesses da EuvCapital for necessário que o Colaborador mantenha guarda de tais documentos ou de 
suas cópias fora das instalações da EuvCapital; 
 
b) Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho, desligamento ou exclusão do Colaborador, o 
Colaborador deverá restituir imediatamente a EuvCapitaltodos os documentos e cópias que contenham 
Informações Confidenciais que estejam em seu poder; 
 
c) Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados, sistemas computadorizados desenvolvidos 
internamente, modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão de qualquer natureza, bem 
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como arquivos eletrônicos, são de propriedade exclusiva da EuvCapital, sendo terminantemente 
proibida sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; sua tradução, adaptação, 
reordenação ou qualquer outra modificação; a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a 
sua comunicação ao público; a reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações 
parciais, dos resultados das operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a disseminação de 
boatos, ficando sujeito, em caso de infração, às penalidades dispostas na referida lei. 
 
5. Ocorrendo a hipótese do Colaborador ser requisitado por autoridades brasileiras ou estrangeiras (em 
perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou documentos, notificações, citações ou 
intimações, e investigações de qualquer natureza) a divulgar qualquer Informação Confidencial a que 
teve acesso, o Colaborador deverá notificar imediatamente a EuvCapital, permitindo que a EuvCapital 
procure a medida judicial cabível para atender ou evitar a revelação. 
 
5.1 Caso a EuvCapital não consiga a ordem judicial para impedir a revelação das informações em tempo 
hábil, o Colaborador poderá fornecer a Informação Confidencial solicitada pela autoridade. Nesse caso, 
o fornecimento da Informação Confidencial solicitada deverá restringir-se exclusivamente àquela a que 
o Colaborador esteja obrigado a divulgar. 
 
5.2 A obrigação de notificar a EuvCapital subsiste mesmo depois de rescindido o contrato individual de 
trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo indeterminado. 
 
6. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou societária do 
Colaborador com a EuvCapital, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e condições 
aqui estabelecidos. 
 
6.1 A transgressão a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3 e 
seguintes acima, será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador às sanções que lhe 
forem atribuídas pelos sócios da EuvCapital. 
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Assim, estando de acordo com as condições acima mencionadas, assinam o presente em 02 vias de igual 
teor e forma, para um só efeito produzirem, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
 
 
Local: __________________________________________           Data: ______ / ______ / ______ 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
[COLABORADOR] 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Eurovest Asset Management Ltda. 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
 


