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Declaração de Direitos Humanos 

 

Nós protegemos as pessoas e as marcas, promovemos a saúde e protegemos o meio ambiente.   

Este objetivo fundamental é a base da nossa posição global em relação aos direitos humanos e orienta o nosso compromisso 

de conduzir os nossos negócios de maneira ética, respeitosa e sustentável. A Declaração de Direitos Humanos da Stericycle 

aplica-se a todos os nossos negócios e subsidiárias no mundo inteiro e, quando necessário e apropriado, a representantes 

terceirizados.   

 

Os direitos humanos são um requisito fundamental para a Stericycle.  

Respeitamos os direitos humanos em alinhamento com a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e 

acreditamos que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Estamos comprometidos com uma 

cultura que trata todos os indivíduos com igualdade em termos de dignidade, respeito e justiça. Promovemos uma cultura 

de responsabilidade combinada com políticas apropriadas no local de trabalho, treinamento de membros da equipe, análises 

operacionais, linguagem contratual e um sistema global e anônimo de denúncias relacionadas a ética. 

 

Nós nos comprometemos com práticas trabalhistas justas, emprego voluntário e liberdade de associação.  

Cumprimos rigorosamente as leis e regulamentações que regem nossos negócios nos países onde operamos, incluindo 

aqueles relacionados a horas, remuneração, oportunidade e condições de trabalho. Não aceitamos nem toleramos trabalho 

forçado ou compulsório de nenhum tipo, incluindo trabalho infantil, trabalho forçado, escravidão moderna ou tráfico humano.   

 

A Stericycle respeita o direito dos membros da equipe de se organizarem ou participarem de atividades organizadas 

protegidas pela Lei Nacional de Relações Trabalhistas (National Labor Relations Act) ou legislação local equivalente nas 

jurisdições nas quais a Stericycle opera. 

 

Nós acreditamos que a diversidade e a inclusão inspiram equipes satisfeitas, produtivas e criativas.  

A Stericycle tem o compromisso de oferecer oportunidades iguais e de não praticar discriminação em nenhum processo de 

emprego, incluindo recrutamento, contratação, atribuições, transferências, promoções, rebaixamentos, remuneração, 

condições de trabalho e treinamento. A Stericycle não tolera e não deve tolerar nenhuma outra forma de discriminação com 

base na idade; raça; cor; religião; nacionalidade, etnia ou origem social; ascendência; sexo/gênero; identidade/expressão de 

gênero; orientação sexual; estado civil/parental; gravidez/parto ou condições relacionadas; deficiência ou quadro clínico; 

informações genéticas; situação militar ou veterano das forças armadas; ou outras categorias protegidas, conforme previsto 

pela lei aplicável. 

 

Um ambiente de trabalho seguro e saudável é uma prioridade comercial estratégica. 

A Stericycle valoriza a segurança dos membros de nossa equipe, clientes e contratados. Temos o compromisso de oferecer 

produtos e serviços seguros e de proporcionar um ambiente de trabalho seguro para todos os membros da equipe por meio 

da participação conjunta em nosso programa de segurança. Reconhecemos a importância de respeitar todos os nossos 

recursos, especialmente os nossos valiosos membros da equipe, seus ambientes de trabalho e materiais. A Stericycle irá 

fornecer e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, além de práticas comerciais de acordo com os requisitos 

legislativos e os padrões da indústria em qualquer lugar onde façamos negócios. 

 

Nós temos o compromisso de proteger a privacidade daqueles que nos confiam suas informações pessoais. 

A segurança da informação e a proteção das informações confidenciais são muito importantes para a empresa e seu sucesso. 

Todos os membros da equipe devem entender e cumprir as políticas para manter as informações pessoais confidenciais e 

seguras, e usá-las apenas para fins legítimos. A lei e nossas obrigações para com os clientes e os membros da equipe exigem 
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que protejamos todas as informações confidenciais, incluindo informações pessoais, informações de saúde protegidas e 

informações de propriedade que possamos gerar, coletar e destruir ou, de outra forma, manter. As leis de privacidade de 

dados variam de acordo com a jurisdição; a Stericycle tem o compromisso de proteger informações pessoais, informações de 

clientes e outras informações pessoais de terceiros contra uso ou divulgação não autorizada, cumprindo todas as obrigações 

legais aplicáveis. 

 

Nós acreditamos que buscar o cumprimento desses objetivos é uma responsabilidade conjunta que exige o 

compromisso de todos os membros da equipe.  

Os procedimentos e as políticas estabelecidas pautarão a responsabilização quanto a esses compromissos de direitos 

humanos. O Código de Conduta da Stericycle é uma fonte de informações e diretrizes para os membros da nossa equipe. 

Treinamentos frequentes e contínuos serão ofertados a todos os membros da nossa equipe no mundo inteiro para apoiar 

nossos vários compromissos e obrigações relacionados aos direitos humanos para com os membros da nossa equipe, os 

clientes e as comunidades. 

 

Além disso, é responsabilidade de todos os membros da equipe Stericycle denunciar, de boa-fé, quaisquer violações ou 

suspeita de violações desses compromissos, do Código de Conduta da Stericycle, de quaisquer políticas ou procedimentos 

internos da Stericycle, ou de quaisquer leis ou regulamentações. As informações podem ser enviadas sob sigilo através da 

nossa linha direta ou do site EthicsPoint. A Stericycle se empenhará para processar todas as questões discretamente e envidará 

todos os esforços adequados para manter a confidencialidade, conforme permitido por lei, de qualquer pessoa que estiver 

solicitando uma diretriz ou denunciando um comportamento questionável e/ou uma possível violação. A Stericycle proíbe 

retaliação contra um membro da equipe que expresse preocupações de boa-fé ou que participe de uma investigação da 

empresa. 

 

Acima de tudo, continuaremos nos empenhando para cumprir nossa promessa de proteger o que importa.  

 

 

 

Cindy Miller,  

Presidente e diretora executiva      

Stericycle, Inc.        

 

Janeiro de 2021 

 

 

 

 
 


