
 

De tijolo em tijolo, construímos sonhos 

 

CÓDIGO DE CONDUTA DO VILLAGE MARIE 
Na Associação Village Marie, agimos com integridade e respeitamos os mais altos padrões 

éticos. Este Código de Conduta específica as responsabilidades de cada funcionário, associado e 

voluntário para assegurar uma cultura ampla de comportamento respeitoso, ético e de boa 

administração. 

SOMOS HONESTOS E JUSTOS EM NOSSAS ATIVIDADES E RELACIONAMENTOS  

O compromisso do Village Marie com a integridade começa com cada indivíduo. Isso significa 

que vamos além de simplesmente obedecer às leis que regem a nossa missão, servir o próximo. 

Agimos honestamente e tratamos os outros com justiça. Se confrontados com uma situação 

questionável, tomamos medidas para preservar os valores do Village: Senso de Comunidade, 

Acreditar, Vamos que Vamos, Compaixão, Compromisso, Consciência Socioambiental e 

Transparência – o seu bem mais valioso. 

RESPEITO 

Tratamos cada um como gostaríamos de ser tratados. Estimulamos os relacionamentos 

pautados na colaboração e engajamento. Cuidamos do Village como se fosse nosso lar. 

Devolvemos o que usamos de maneira igual ou melhor que antes de usado 

VALORIZAMOS A DIVERSIDADE 

Estimular a diversidade fortalece o respeito e a aceitação das diferenças. Pessoas com gênero, 

origem, formação, personalidade e talentos deferentes, unidades em torno do mesmo 

propósito, complementam-se e aumentam a capacidade da equipe em resolver problemas e 

atender aos objetivos almejados. Nenhum tipo de discriminação será tolerado. 

SEGUIMOS AS POLÍTICAS DO VILLAGE 

A missão, visão e os valores norteadores do Village, bem como os regulamentos específicos de 

seus projetos, fornecem respaldo para esse Código de Conduta e orientam nosso 

posicionamento e nossa rotina de trabalho cotidiano (“Princípio do Village”). Estamos 

empenhados em preservar os Princípios do Village, incluindo a administração disciplinada dos 

ativos da associação. Estes são assuntos sérios e a violação de quaisquer dos Princípios do Village 

e/ou da lei vigente pode tornar-se motivos para a ação disciplinar, incluindo, mas não se 

limitando, a rescisão do contrato de trabalho e/ou do vínculo de associação, conforme   

aplicável, penalidades internas impostas e responsabilidades civis. 

 RELATAMOS PREOCUPAÇÕES COM A INTEGRIDADE  

Se você acredita que um colega, um donatário, um vendedor ou outro terceiro se envolveu em 

comportamento inadequado, leve a situação à atenção de um líder ou funcionário de Village. 

Você também pode reportar de forma anônimo. A confiabilidade do Village, através de seus 

funcionários e líderes, protegerá todos aqueles que relatam atividade ilegal ou imprópria de 

boa-fé. 

 


