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Prezados colaboradores,

A Política Anticorrupção da Guamá tem a finalidade de garantir a aplicação
da Lei Brasileira Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/13) e as demais
diretrizes estabelecidas neste documento.

O Brasil enfrenta um momento de grande desafio e para assegurar o seu
progresso é preciso combater a corrupção. Atentos a esta realidade, os
colaboradores (internos e externos) da Guamá repudiam, de forma
expressa, qualquer prática antiética ou corrupção em sua área de atuação.

O compliance faz parte da cultura organizacional desta empresa,
garantindo um desempenho pautado no respeito às leis vigentes e
dispositivos regulatórios aplicáveis, em conformidade com os preceitos
éticos, valores e boas práticas de governança.

A publicação da nossa Política Anticorrupção estabelece regras que,
durante a condução dos negócios, devem ser adotadas por seus
colaboradores, a fim de garantir os mais elevados padrões de integridade,
legalidade e transparência.

Desta forma, é imprescindível que este documento seja divulgado e que
todos os colaboradores (internos e externos) cumpram as orientações aqui
dispostas, com o objetivo de assegurar a credibilidade e a retidão da
Guamá Tratamento de Resíduos

ANGELO TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO
Diretor Guamá - PA

Palavra do Diretor

































Termo de Recebimento e Compromisso

Eu, ______________________________ matrícula __________ cargo
________________________________, declaro que tomei conhecimento e
compreendi as disposições contidas na Política Anticorrupção, revisada em
julho de 2018, incorporando as disposições da legislação atual – Lei nº
12.846/13, cuja cópia do código foi-me entregue neste ato, e que me
comprometo a cumprir, no desempenho de minhas atividades, com todos
os seus termos e condições.

Declaro ainda, que em situações de dúvida ou omissão de previsão na
política anticorrupção, informarei imediatamente o fato ao meu gestor ou
ao comitê de conduta, por meio dos canais de comunicação direto.

Local e data

Empresa e Unidade de Negócio

Assinatura

, de de




