POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO:
Estabelecer princípios e diretrizes para a
atuação da Quabitrol Válvulas e Acessórios
referente aos Direitos Humanos em suas
atividades, Partes Interessadas e entorno da
comunidade a qual está inserida.
APLICAÇÃO:
Essa Política se aplica á Quabitrol Válvulas e
Acessórios Ltda.
PRINCÍPIOS:
Promover,
proteger
e
respeitar
a
conscientização dos Direitos Humanos em
todas as nossas atividades e na área de
influência á qual a Quabitrol está inserida, em
conformidade com os princípios da Declaração
dos Direitos Humanos da ONU.
DIRETRIZES DE ATUAÇÃO
Monitoramento e Gestão dos Riscos:
Exercer ação mutua para integrar os Direitos
Humanos em toda conduta, identificando e

prevenindo situações que possam resultar em
violações de direitos, conforme a Declaração
dos Direitos Humanos da ONU.
ESFERAS DE INFLUÊNCIA:
A Quabitrol contribui com ações de
conscientização dos Direitos Humanos em
todas as áreas de influência da organização:
Parceiros, Fornecedores, colaboradores e a
comunidade ao entorno. Mesmo quando nossa
capacidade de influência é menor, contribuímos
com essas ações.
COLABORADORES:
A Quabitrol mantem instalações limpas,
seguras, adequadas e higiênicas para todos os
seus funcionários e os protegem contra
qualquer tipo de assédio no local de trabalho,
seja físico, verbal, sexual ou psicológico,
abusos e ameaças. Foi criada uma área de
lazer para confraternização dos funcionários,
onde os colaboradores se reúnem para
momentos de interação e diversão.
CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES:
Os colaboradores são contratados conforme os
requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade,
em Competência, Treinamento, Experiência e
Habilidades e após a contratação, são
treinados a observar os princípios dos Direitos
Humanos, repudiando o abuso de poder, a
discriminação, a interferência na privacidade e
o tratamento desumano ou degradante.

Orientamos para que todas as questões sejam
solucionadas
de
maneiras
pacíficas,
assegurando a integridade física das pessoas,
a preservação do patrimônio e a manutenção
dos processos.
CONTRATAÇÃO
DE
FORNECEDORES,
PARCEIROS
E
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS:
Promovemos o respeito aos Direitos Humanos
em nossa cadeia de valores e procuramos
estabelecer relações comerciais com parceiros
que compartilham desses princípios.
Toda conduta contrária á Declaração Universal
dos
Direitos
Humanos
da
ONU
é
sistematicamente rejeitada pela Quabitrol e
ações são tomadas para garantir a ética e
conduta em todos os processos. Não
mantemos relações com empresas que
praticam o trabalho infantil ou escravo.
COMUNIDADE AO ENTORNO:
Participamos junto á comunidade do entorno,
de atividades que contribuem para o
desenvolvimento sustentável, incentivando e
realizando ações de conscientização ambiental,
inclusão social, erradicação do trabalho infantil
ou escravo e a promoção dos direitos da
criança e adolescentes.
GOVERNO E SOCIEDADE:
A Quabitrol cumpre rigidamente as legislações
e regulamentações onde atua e coopera com

as autoridades na promoção dos Direitos
Humanos. No caso de algum incidente, ações
são tomadas para garantir a apuração
envolvendo desrespeito a esses direitos.
MECANISMOS
DE
COMUNICAÇÃO
E
PREVENÇÃO:
A Quabitrol disponibiliza para sugestões,
reclamações, denúncias e comunicação em
geral,
o
endereço
eletrônico
quabitrol@quabitrol.com.br ou ainda o telefone
(18) 3642-5471. Toda denúncia ou reclamação
será avaliada pelo Comitê de Ética da Quabitrol
Válvulas e Acessórios Ltda.
DISPOSIÇÃO GERAL:
Sempre que necessário essa Política de
Direitos Humanos deverá ser reavaliada e sua
atualização deverá ser aprovada pelo Comitê
de Ética da Quabitrol Válvulas e Acessórios
Ltda.

