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Regras de Relacionamento Interno
Encerrando nossa série de mailings sobre o nosso Manual de
Compliance, abordaremos as regras de relacionamento interno. Em
linhas gerais, as regras de relacionamento interno visam o combate a
qualquer tipo de assédio (seja moral ou sexual) dentro da ACATS.
As diferenças entre os tipos de assédios:

O assédio moral caracteriza-se como a exposição de pessoas a
situações humilhantes e abusivas em seu ambiente de trabalho, de
maneira repetitiva e prolongada. Manifesta-se por comportamentos,
palavras, atos, gestos e quaisquer outras condutas que possam trazer
danos à personalidade, dignidade ou integridade física e psíquica de
uma pessoa, arriscando o seu bem-estar.
Já o assédio sexual é o ato de constranger alguém, com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual no exercício de emprego,
cargo ou função, seja o assediador superior hierárquico ou não.
Qualquer uma das situações é caracterizada como sendo um ato
gravíssimo, que não pode existir sob qualquer circunstância dentro da
organização. É por essa razão que o Manual detalha algumas
circunstâncias exemplificativas que são absolutamente vedadas, sob
pena das sanções previstas no Manual.

Inclusive, qualquer situação que possa se encaixar nesta circunstância
merece e deve ser narrada em nosso Canal de Confiança, que oferece
segurança e apoio para que qualquer envolvido possa relatar casos de
forma anônima. Portanto, não deixe de utilizar o Canal, se necessário.

Canal de acesso ao Compliance da
ACATS está aberto
A partir deste mês, o acesso ao Canal de Confiança da ACATS será
aberto à sociedade, de forma que sua utilização não dependerá mais de
senha. A medida faz parte do amadurecimento do programa de
compliance da ACATS e objetiva não apenas possibilitar que agentes
externos à entidade reportem eventuais desconformidades mas,
também, incentivar o uso da ferramenta por associados, diretores e
colaboradores, com segurança e anonimato.
Programa de Compliance da ACATS, acesse o nosso site, clique aqui!

As informações contidas neste e-mail e documentos anexos destinam-se exclusivamente aos
seus destinatários, estando sob a proteção da confidencialidade assegurada pelo artigo 5º, XII,
da Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo vedada eventual utilização para fins diversos
da sua finalidade precípua. Caso V.Sas. recebam e-mails ou documentos por engano, favor
notificar esta Associação, não se utilizando das informações aqui contidas, sob as penas da lei,

bem como de infração às rotinas de compliance da organização. Saiba mais acessando o
nosso Canal de Confiança e/ou Fale Conosco.
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