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DIRETRTZES GERAIS

Nosso Código de Ética e Conduta estabelece os princípios éticos e nonnas de conduta que devenn orientar
nossas relações internas e exterras.
Nosso SGI é responsável pela implantação deste Código de Ética e Conduta, assim como o aferimento de
sua divulgação;

Somos todos responsáveis por propagaÍ todos os valores, princípios e diretrizes aqui apresentados.

2.

ÂBRANGÊXCIA
A aplicação

desse Código de Ética e Conduta não distingue área nível hierárquico e/ou tipo de relação
1xüa com a empresa E tem como objetivo orientar Íts nossÍls ações nas relações com nossos clientes internos
e externos.

3.

REGTSTRO E DTlrtrLGAÇÃO

Este Código de Ética e Conduta deve estar disponível em nosso site www,tocantins.ind.br e na pasta
U:\SGI\P-17-RESPONSÂBILIDADE-SOCIALU-AITEXOS-PREENCHIDOS\Aüoxo
2 - Códígo de Ética e
Conduta.

4.

COMUI\rICAÇÂO SOBRE VIOLAÇÕES

A pnítica de atos ilícitos, que violem ou possam violar a legislação, regulamentos, políticas elou
procedimentos vigentes da TOCANTINS, devem serprontamente comunicados ao canal de comunicação (o
acesso ao Canal de Etica poderá ser em caráúrr de anonimato ou não, sendo vedada qualquer retaliação à
quem rcalírc comunicados ou denúncias) e podem estar sujeitos a aplicações de medidas disciplinaret,
previstas pela legislação

5.

SIGILo DAS rNX'OR]}{AÇÕES

Vedauros que nossos colaboradores divulguem, indevidamente, informações confidenciais da companhi4
bem como paúa a obtenção de vantagens própria ou para terceiros.
A TOCAI.ITINS prezapelo traÍamento dos dadospessoais segundo ostermos das disposições dalei Geral
de Proteção de Dados.

6.

QUALIDADE, §EGI'RANÇA E SAUDE E MEIO AMBIEI{TE

Temos o compromisso de promover a melhoria contínua, buscando a excelência em nossos produtos e
serviços prestados.
A todos, compete agir de maneira segura, observando os padrôes de condutapara a segurança indiüdual
e coletiva oo anrbielrte de trabalho, devendo, de pronto, notificar o seu superior imediato sobre qualquer
pengo iminente ou situação que implique na falta de segurança no ambiente de trabalho
Realizamos todas as atividades com Equipamentos de Proteção Individual (EPD e aplicamos DSS aos
nossos colaboradores semanalmente
A comunicação de acidente de trabalho é obrigatoria e deverá chegar ao conhecimento do técnico de
segurumça em até 24horas, se,ndo responsabilidade de todos os colaboradores garantir o fluxo adequado da
comunicação.
Todos os colaboradores devem ser zubmetidos a avalição médica antes de sua confiatação e efetivo início
de suasatividades, devemtambém seracomtrmühadosperiodicamentepelomfiico dotrabalho deacordoqqm
o PCMSO (Programa de Contole Médico de Saride

Ocupacional)
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Respeitamos o meio ambiente e estamos comprometidos commedidasdeproteção, prevenção dapoluição
e derenvolvime,rúo zustenüível. Devemos habalhar confonne nossa política do sistema de gestão.

7.

nrraÇÃo coM os coLABoRADoRES No aMBrENTS

DE TRABALHo

Primamos pelo eumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como pelo respeito à
convenções e acordos coletivos.
Respeitamos a liberdade indiüdual, a livre associação para defesa e coordenação dos interesses
econômicos e/ou profissionais de nossos colaboradores, bem como a jonrada de üabalho com eles pactuadas,
na conformidade da lei.
Praticauros a proteção da dignidade humana e o respeito pleno e incondicional aos direiCIs humanos em
todos os lugares em que afuamos.
Respeitamos as diversidades de gê,nero, política, religião, bem como qualquertipo de deficiência.
Não haverá trabalho forçado, escravo ou trabalho involuntrário em prisões.
Repudiamos e vedamos toda e qualquer forma de assédio moml, verbal elou sexual, bem como qualquer
tipo de violência ameâça, constrangimento e/ou desrespeito no ambiente de trabalho.
Vedamos a contatação de mâo de obra infantil, bem como jovens aprendiz menores de 18 anos não devam
tabalhaÍ a noite ou em condições perigosas.

8.

RELÀÇÃO COM OS CLTENTES

Desenvolvemos produtos e prestamos serviços que agregÍun beneficios aos nossos clientes.
Nosso compromisso é atender às necessidades de nossos clientes com base em uÍna análise profissional
da relação custo/beneficio adequada às reais demandas de cada cliente, sempre pautados pelo tratamento
respeitoso.

9.

RELAÇÃO COM FORI\TECEDORES E PRESTADORES DE SERYIÇOS
Contratamos fornecedores que atendam os padrões em criterios técnicos, visando umarelação duradour4
livre iniciativa e lealdade na concorrência

sem prejuízo dos princípios da

10.

Dr§POSrÇÕnS GERÀI§

O presente Código de Ética e Conduta vigoran[

pr

Mário Perei

tempo indeterminado, a partir da data de sua aprovação.

Silva

