POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
SUSTENTABILIDADE LOCAL

DIREITOS HUMANOS

Contribuir para o desenvolvimento sustentável em prol:
• da saúde e bem estar da sociedade;
• do comprometimento com questões comunitárias;
• da redução das desigualdades sociais; e
• da melhoria das condições de trabalho e renda.

Respeitar os direitos humanos conclamados nacional e internacionalmente,
tratando todas as pessoas com dignidade e respeito, atendendo às normas de
comportamento, em especial aquelas referentes a:
• Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório e a
abolição efetiva do trabalho infantil;
• Eliminação da discriminação no emprego e valorização da diversidade;
• Prevenção do assédio moral e do assédio sexual;
• Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; e
• Liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação
coletiva.

COMUNICAÇÃO
Promover estreito relacionamento com suas partes
interessadas, provendo um diálogo e interação
baseados na transparência, na prestação de contas e
responsabilidade, além do estabelecimento de relações
mutuamente benéficas com seus clientes e
consumidores.

INTEGRIDADE
Ser proativa em iniciativas que previnam e promovam o
combate à corrupção em todas as suas formas e
estimular sua força de trabalho a adotar os preceitos do
Código de Conduta Ética e da Política Anticorrupção
como princípios norteadores de suas decisões.

ADEQUAÇÃO

EVOLUÇÃO

Respeitar o estado de direito e cumprir a
legislação brasileira e as exigências do setor
elétrico brasileiro, em especial a legislação
que garante o direito aos consumidores, a
legislação ambiental, e a legislação de saúde
e segurança do trabalho, dando ciência a
força de trabalho sobre as obrigações
individuais relacionadas á saúde e segurança
ocupacional.

Buscar a melhoria contínua de
suas atividades empresariais,
integrando os conceitos de
sustentabilidade e governança
corporativa à estratégia e às
obras e serviços, mediante a
melhoria das condições e das
competências de sua força de
trabalho, o aperfeiçoamento
de métodos e processos e a
incorporação de novas
tecnologias, para os desafios
permanentes que as
responsabilidades da CELESC
exigem.

PREVENÇÃO
Atuar de forma a prevenir e gerenciar os aspectos e impactos socioambientais adversos, com especial
atenção à prevenção da poluição e das mudanças climáticas, exigindo de fornecedores e prestadores de
serviço atitudes coerentes com a Política de Relacionamento com Fornecedores.
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