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POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 

NBR ISO 16001 

 

Objetivo: 

Estabelecer diretrizes e princípios para atuação da MORETI USINAGEM no que se refere aos 

Direitos Humanos em conformidade com a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS DA ONU em suas atividades, em sua área de influência e no entorno da comunidade 

onde está presente.  

Aplicação: 

Esta Política aplica-se à MORETI USINAGEM. 

Princípios: 

Respeitar, proteger, conscientizar e promover os Direitos Humanos em todas as nossas atividades e 

ao longo de nossa cadeia produtiva, combatendo a discriminação e o preconceito em todas as suas 

formas e respeitando as diferenças étnicas, políticas, religiosas, culturais e de gênero, em 

conformidade com a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU. 

Esferas de Influência: 

Reconhecemos que nossa esfera de influência abrange todos os nossos colaboradores, clientes e 

fornecedores. 

Colaboradores: 

No trabalho, proporcionamos condições dignas, salários de acordo com piso da categoria e em dia, 

seguro de vida e vale refeição, e buscamos ações educacionais que estimulem e viabilizem o 

crescimento pessoal e profissional de nossos colaboradores. Não pactuamos com qualquer forma de 

assédio, seja moral ou sexual, ou qualquer tipo de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 

valorizamos as diversidades étnicas, políticas, religiosas, culturais ou de gênero. Respeitamos a livre 

sindicalização de todos os colaboradores. 

Contratação de Funcionários: 

A MORETI USINAGEM, ao contratar funcionários, analisa o perfil técnico, não discriminando 

nenhum candidato no ato de sua contratação, desde que atenda ao perfil estabelecido. 
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Contratação de Cadeia de Valores: 

Não contratamos fornecedores inscritos na lista suja dos órgãos fiscalizadores. Promovemos o 

respeito aos Direitos Humanos em nossa cadeia de valores e rejeitamos parceiros que adotam 

condutas contrárias à DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU. 

Proibimos e não mantemos relações comerciais com empresas e entidades que praticam o trabalho 

infantil e/ou escravo. 

Mecanismos de Comunicação e Prevenção: 

A MORETI USINAGEM disponibiliza o seguinte endereço eletrônico: 

ouvidoria.moretiusinagem@gmail.com ou caixa de sugestões instalada na empresa com formulário 

específico para este fim, ou ainda o telefone (018) 3642-0922 para a comunicação em geral, prestação 

de esclarecimentos, reclamações, denúncias ou sugestões pertinentes, que poderão ser realizadas de 

forma anônima e que serão posteriormente avaliadas pelo Comitê de Ética da empresa.  

Disposição Geral: 

Quando necessário, esta Política de Direitos Humanos poderá ser reavaliada e sua atualização deverá 

ser aprovada pelo Comitê de Ética da Moreti Usinagem. 

 


