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COMPLIANCE

Aconteceu dia 10/04/2019 no Grupo TCM -
Assis/SP, um Treinamento sobre Compliance com
Luiz Fernando Nóbrega.
 
Na ocasião, através de dinâmicas e testes, várias
situações foram discutidas entre a equipe com
base em nosso CÓDIGO DE ÉTICA. 
 
Desta forma, os colaboradores repensaram
condutas, assimilaram e colocaram em prática
todos os ensinamentos e diretrizes do Grupo.
 
Tivemos participação geral dos nossos
funcionários, que tornou o treinamento super
produtivo! 

MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
 
Caros colaboradores, clientes e demais públicos relacionados com o nosso Grupo:
Percebendo uma mudança na moderna governança corporativa e diante de um cenário complexo com grandes desafios
aos negócios, em linha com os valores e crenças, iniciamos a implementação do Programa de Compliance no GRUPO
TCM.
 
Para nós, a conformidade irá muito além de entender e aplicar as leis, normas e regulamentações relacionadas ao nosso
segmento empresarial. Ela terá o compromisso de seguir as políticas definidas pelo Grupo TCM e o dever de
permanentemente zelar pelos valores éticos e morais que norteiam nossa existência.
 
Assim, o programa de Compliance do Grupo TCM terá alguns pilares basilares como:
• Buscar compreender e cumprir todo o nosso ambiente regulatório;
• Cumprir com rigor todas as normatizações inerentes às relações humanas e ambientais;
• Zelar e honrar os contratos e acordos assinados pelo nosso Grupo;
• Ter fidedignidade e transparência em nossos relatórios financeiros e demonstrações contábeis;
• Atuar preventivamente para evitar perdas e fraudes.
 
Este é um programa que tem total empenho e compromisso da diretoria do grupo TCM e depende totalmente do
engajamento e comprometimento de todos os envolvidos com nosso Grupo.
 
Lembrem-se: a responsabilidade pelo sucesso do Programa é de toda a organização!
 
Joaquim Carvalho Motta Júnior
Presidente do GRUPO TCM



Abaixo, fotos da confraternização de 1º de Maio (Dia do
Trabalhador) na Associação da SABESP de Presidente Prudente,
onde reuniram para fazer um dia de interação entre a SABESP e
as Contratadas.
 
Houve um torneio de Futebol com 6 equipes sendo três da SABESP,
uma da TCM, uma da ADCOM e uma da CARRARO.
 
Após o torneio foi oferecido a todos os presentes um churrasco e
bebidas.
 
Participaram 8 colaboradores da TCM neste dia.
 
Agradecemos à Sabesp pela iniciativa de promover esta
comemoração!

Comemoração da Sabesp - 1º de Maio



Ação do nosso
Cliente

Lançado em 2008 pela ENEL, o Saber
Viver pretende criar uma cultura de

segurança não só para a Segurança do
Trabalho, mas para a Vida.

 
Este projeto se estende até hoje e tem um

histórico de excelentes resultados,
atingindo milhares de colaboradores.

 
Desta forma, colaboradores operacionais e

executivos elaboraram os princípios do
Saber Viver, que devem ser cumpridos

continuamente por todos. E em conjunto,
conseguem constante evolução na cultura

de segurança dentro da organização.
 

Abaixo, fotos da nossa equipe após
realização da implantação do Saber Viver:

"Comprometa-se com sua proteção, 
pratique segurança."


