TERMO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Meio Ambiente
A CAS Tecnologia com o compromisso com o consumo consciente, patrocina o site ECO
Consciente www.ecoconsciente.com.br é o mais completo site brasileiro sobre consumo
consciente de água, gás e energia.
Com objetivo de despertar o interesse na sociedade em novos hábitos na utilização de bens
naturais, o site ECO Consciente oferece informações atualizadas e diversas dicas, de forma fácil
e divertida, de como pequenas ações do dia a dia podem contribuir para economizar ao
mesmo tempo em que ajudam na preservação do planeta.
Preocupada com o meio ambiente, a CAS possui tecnologias que foram desenvolvidas para
contribuir na revisão dos hábitos de consumo das pessoas, incluindo o consumo de bens
naturais como água, o gás e a energia elétrica.
Por vezes essas tecnologias estão acessíveis a qualquer um, por outras, são implantadas pelas
empresas em seus negócios. De uma forma ou de outra, é importante que os consumidores
engajados saibam, promovam e demandem o uso dessas tecnologias.
Em extenso uso no Brasil e no exterior, a gestão inteligente permite que as concessionárias e
distribuidoras tenham total controle de quanto, onde e o que é consumido a partir da
obtenção de dados precisos e em tempo real dos medidores de seus clientes. Através do envio
dos dados do consumo utilizando a comunicação à distância, conhecida como telemetria, é
possível acompanhar o consumo dos clientes de qualquer parte do Brasil através do software
de gestão CAS Hemera.
A CAS possui procedimentos internos destinados a obedecer todo e qualquer diploma legal
vigente que regule a coleta de seus resíduos, disposição, transporte e destinação final
homologado pelo órgão competente através do PGRS, o qual atende a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Implantamos em 2010 a centralização das impressões para evitar o desperdício de papel e ter
maior controle desta questão. O uso do formato de impressão "frente e verso" visa minimizar
o consumo e, também substituição dos monitores utilizados nas estações de trabalho por telas
de LCD.
Toda atividade que exija supressão vegetal, os equipamentos utilizados estarão devidamente
registrados pelo órgão ambiental competente.

Social
Na qualidade de representante legal da empresa CAS TECNOLOGIA S/A declaramos não
manter qualquer tipo de relação trabalhista com nossos empregados e/ou prestadores de
serviços nas seguintes condições:
 Desrespeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da distinção de
qualquer natureza (cor, raça, etnia, religião, política, gênero, orientação sexual,
deficiência, HIV/AIDS, idade, e etc.);
 Práticas ilegais de produção, armazenamento, distribuição e comercialização de
produtos;
 Trabalho escravo ou forçado, bem como, descumprimento das normas da-OIT Organização Internacional do Trabalho;
 Assédio sexual e moral, assim como, violência de qualquer natureza;
 Corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e pagamento de propinas;
 Exploração de imagens de crianças, adolescentes, mulheres e outros grupos em
condições desfavoráveis, econômica e socialmente em campanhas publicitárias,
apresentados de forma preconceituosa ou em condições de risco.
Declaramos ainda:
 Não empregar e/ou utilizar, trabalho escravo ou forçado e mão de obra infantil, bem
como também não contratarmos e/ou mantermos relações com quaisquer outras
empresas (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem, explorem e/ou
por qualquer meio ou forma empreguem o trabalho infantil, nos termos previstos no
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90 e demais normas legais
e/ou regulamentares em vigor.
 Obedecer e fazer com que nossos empregados, prepostos, representantes e
fornecedores obedeçam a toda a legislação, normas e regulamentos aplicáveis à
condução dos negócios sociais de nossa empresa, assim como à execução dos serviços.
 Respeitar e cumprir todas as disposições legais regulamentares aplicáveis à Defesa do
Consumidor contidas em qualquer lei, Decreto ou Regulamento Federal, Estadual,
Municipal ou disciplinar.

