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AGROPECUARIA AH
Esta proposta de conduta tem o objetivo de esclarecer
e orientar os colaboradores da Agropecuária AH a
respeito dos comportamentos valorizados e daqueles que
não são recomendados durante o desempenho das
atividades profissionais. Dessa maneira, busca-se criar e
desenvolver uma cultura organizacional baseada no
respeito mútuo.

Agropecuária AH valoriza e apoia:
• O trabalho em condições de segurança e saúde.
• O suporte adequado aos seus funcionarios em caso de
problemas de saúde.
• O relacionamento integro com as partes interessadas
(funcionários, clientes, fornecedores e prestadores de
serviços).
• A valorização as mulheres.
• O respeito a diversidade.
• O uso consciente das mídias eletrónicas disponível.
• A racionalização dos recursos da produção.
• O voluntariado.
• O desenvolvimento profissional e pessoal.
• Comunidade sadia, que preze por alimentação saudável e
hábitos de 5S.
• A separação e uso correto dos resíduos.
• A empatia.
• A
instauração
de
relacionamentos
isentos
de
favorecimentos.
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Agropecuária AH não recomenda:
• Ter outro contrato de trabalho.
• O porte e uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas no
ambiente de trabalho e nos alojamentos.
• Solicitar qualquer tipo de presentes, benefícios ou vantagens
de qualquer espécie e natureza de cliente, fornecedores e
prestadores de serviços.
• A subordinação direta de parentes.
• Postar vídeos, fotos e criar páginas e perfis nas redes sociais
em nome da Agropecuária AH.
• Fornecer informações confidenciais.
• Reproduzir atitudes machistas, racistas e homofóbicas.

Avalie e evite cuidadosamente situações que possam
caracterizar conflito de interesse. As linhas gerais desta Proposta
de Conduta permitem avaliar grande parte dessas situações, mas
não detalham, necessariamente, todos os problemas que possam
vir a surgir no dia-a-dia. Em caso de dúvida, consulte as pessoas
que podem te ajudar.
Sempre à disposição.

Helder Höfig
Tel: (18) 3917-3262
e-mail: helder@ah.agr.br
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