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POLÍTICA DE
DIREITOS
HUMANOS
OBJETIVOS
Essa política é regida pelos princípios
internacionais de Direitos Humanos (ONU), as
convenções fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e os 10
princípios do Pacto Global da Nações Unidas e
visa estabelecer diretrizes e princípios no que
se refere os direitos humanos nas suas
operações, suas atividades, na comunidade em
seu entorno e na região que se encontra
presente.

APLICAÇÃO
Essa política se aplica a
RODOCERTO TRANSPORTES

PRINCÍPIOS
Conscientizar, respeitar , proteger, e promover
os direitos humanos em nossas atividades, em
conformidade com os princípios da Carta
Internacional de Direitos Humanos da ONU,
as convenções fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e os 10
princípios do Pacto Global da Nações Unidas
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POLÍTICA DE
DIREITOS
HUMANOS
1.

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO

- Monitoramento e Gestão dos riscos de DH: prevenir,
identificar e mitigar os nossos impactos negativos sobre os
direitos humanos, integrando-os em nossa conduta
cotidiana.

1.1 ESFERAS DE INFLUÊNCIA

Reconhecemos que nossa capacidade de interferir em
políticas, procedimentos e práticas varia de acordo com o
grau de influência que exercemos juntos a todos os entes
que compõem nossa organização e também junto a
parceiros, fornecedores, colaboradores, comunidade do
entorno.
Mesmo onde nossa capacidade de influência é menor,
contribuímos com ações de conscientização os Direitos
Humanos.
Colaboradores e Terceiros:
- No trabalho proporcionamos um ambiente de trabalho
digno, seguro e saudável, respeitando a diversidade e
repudiando qualquer tipo de discriminação seja ela racial,
gênero, religiosa, partidária, moral e sexual, respeitando à
liberdade de associação sindical e reconhecendo o direito à
negociação
educacionais

coletiva;

buscamos

promover

ações

que estimulem e viabilize o crescimento

pessoal e profissional; Não pactuamos com conflito de
interesses

entre

colaboradores

e

fornecedores.

Trabalhamos de acordo com com os princípios da Carta
Internacional de Direitos Humanos da ONUas Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e os 10 princípios do Pacto
Global da Nações Unidas
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1.1 ESFERAS DE INFLUÊNCIA
- Na contratação o colaborador é selecionado de
acordo

com

a

sua

capacidade

técnica

e

comportamental, e na sua contratação todos são
orientados a observar os princípios e as diretrizes de
Direitos

Humanos,

repudiando

práticas

de

recrutamento e contratação discriminatórias fundadas
na raça, cor, religião, sexo, idade, aptidão física,
ascendência

nacional,

orientação

sexual,

filiação

política, filiação sindical, exames médicos, estado civil,
o abuso de poder, discriminação, interferência na
privacidade e o tratamento desumano.
- Trabalho forçado e Trabalho infantil: repudiamos
qualquer tipo de trabalho infantil ou forçado e nem
pactuamos com tais praticas com parceiros que a
empresa se relaciona.
- Horas de trabalho: em conformidade com toda a
legislação em vigor e normas obrigatórias para o setor
relativamente ao horário de trabalho instituído e às
horas extraordinárias, incluindo pausas, períodos de
descanso, férias e licenças de maternidade e de
paternidade
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1.1 ESFERAS DE INFLUÊNCIA
-Salários e regalias: auferimos salários e regalias que
cumpram a legislação nacional ou os padrões do setor, o
que for mais vantajoso, e estejam regidos por contratos
coletivos vinculativos, incluindo no que diz respeito a
horas extraordinárias e outros regimes de remuneração.
- Fornecedores e parceiros: Procuramos estabelecer
relações comerciais com parceiros que possuem os
mesmos princípios e valores, orientando-os caso seja
necessário. Incentivamos a pratica dos princípios e valores
da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e
respeito ao meio ambiente, encorajando-os em práticas
saudáveis, éticas, sociais e responsáveis.
Em caso de desrespeito, por intermédio de um processo
legal

devidamente

governamentais
legislação,

e

comprovado
por

notificamos

o

por

autoridades

instrumentos

previstos

na

fornecedor,

parceiro

ou

prestador de serviços para a adoção de medidas corretivas,
sob pena de rescindir a respectiva relação comercial.
Não pactuamos com parceiros que praticam trabalho
infantil e forçado
- Governo: cumprimos as legislações e as regulamentações
existentes

e

cooperamos

na

busca

constante

no

atendimento ao direito humano. Em caso de incidentes na
nossa área de atuação, nos disponibilizamos a colaborar na
apuração envolvendo desrespeito à esses direitos
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DIRETRIZES DE ATUAÇÃO

- Clientes: atendimento ao cliente com segurança,
qualidade, integridade, respeito e parceria.
-

Comunidade:

sustentável

da

procuramos
comunidade

o
ao

desenvolvimento
nosso

entorno,

participando na elaboração e implantação de projetos
ambientais e de direitos humanos em parceria com
entidades locais. Incentivamos ações de conscientização
ambiental em especial às atividades de inclusão social,
erradicação do trabalho infantil ou forçado e a promoção
de direitos da criança e adolescentes.

COMUNICAÇÃO, VIGÊNCIA,
AVALIAÇÃO E REVISÃO
A presente Política foi avaliada, reavaliada e validada pelo
Comitê de Ética nesta data e tem validade indeterminada.
A atualização e o controle da aplicação desta Política é de
responsabilidade do Comitê de Ética, formado por equipe
multifuncional.
Todas as comunicações pertinentes à esta política são
avaliadas pelo Comitê de Ética.
Disponibilizamos os canais Telefone (18) 3649-2224 e email: qualidade@rodocerto.com.br para esse fim.
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