


Prezado colaborador,

Nosso Código de Conduta tem o objetivo de orientar nossas atitudes
e valores no dia a dia e deve ser seguido por todos os colaboradores,
sem exceção. Ele, em conjunto com nossa Política Anticorrupção, faz
parte do que chamamos de Programa de Integridade Sustentável
(PIS). É por meio de sua prática diária que fortaleceremos e
consolidaremos nossa cultura de responsabilidade, ética e
integridade.
Atuar com integridade para o bem significa mais do que um
compromisso de nossa UVS, é cada um de nós servir de exemplo para
todos, inclusive para nossas próprias famílias, contribuindo para a
geração de valor para toda a sociedade, por meio de
comportamentos éticos e pela busca constante da preservação do
meio ambiente.
Integridade não é algo pontual e sim um hábito, e por isso, temos
que ser íntegros sempre, independente de qual seja a situação. Ao
vestir o uniforme da nossa UVS, você não está apenas representando
a empresa como um mero colaborador dela, mas sim um conjunto de
valores e princípios éticos. Nossa reputação é construída diariamente
e ela depende da atitude que cada um de vocês têm quando executa
suas atividades.
Muito obrigado por contribuir para a construção de uma UVS São
Carlos Ambiental mais ética e íntegra e aqui fica o meu convite:
“Nossa missão é agir sempre com integridade, contribuir para a
conservação do meio ambiente e gerar valor para a
comunidade. Faça parte dessa missão!”

Hanokh Yamagishi
Gerente de Unidade da UVS São Carlos Ambiental

Palavra do Líder











DA SÃO CARLOS AMBIENTAL!

























(Cidade, Data)

Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTOE COMPROMISSO

Eu,___________________________________________matrícula_________

__________,cargo ______________________________________________,

declaro que tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no

Código de Conduta, revisado em Julho/2018 e incorporando as disposições da

Legislação atual – Lei nº 12.846/13, cuja copia foi-me entregue neste ato, e que

me comprometo a cumprir, no desempenho de minhas atividades, com todos os

seus termos, condições e princípioséticos.

Declaro ainda que, sendo gestor, estou ciente de minhas responsabilidades e

diligencia para a propagação do Código entre as equipes e para a disseminação

de boas praticas.




