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 Corregedoria da Codevasf lança plano de comunicação correcional no Dia Internacional de Combate à
Corrupção

O dia 09 de dezembro é lembrado como o Dia Internacional de Combate à Corrupção. A Codevasf, por meio da
Corregedoria - Consad/Cor, está lançando, nesta data, uma campanha de comunicação interna para informar aos
empregados a respeito do trabalho desenvolvido pela empresa para combate às irregularidades. As ações também
objetivam aproximar a unidade do público interno, esclarecendo dúvidas e divulgando os canais disponíveis para
acolhimento de possíveis denúncias.

"A Corregedoria - Consad/COR tem trabalhado incansavelmente no combate a todas as irregularidades e se
reestruturou com novas diretrizes trazidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) para  atuar de forma mais
transparente e efetiva na atividade profissional dos empregados da Codevasf", afirma o chefe substituto da
Corregedoria - Consad/COR, Adalberto Almeida.

Segundo ele, o canal de denúncias para que a Corregedoria possa atuar é a Ouvidoria, que realiza o
encaminhamento após uma prévia análise dos fatos. Na sequência, a Corregedoria procede o Juízo de
Admissibilidade e os desdobramentos necessários para se chegar à verdade dos fatos.

"Nestes últimos dois anos, acolhemos diversas temáticas complexas e que carecem de uma discussão interna
como: assédio da mulher no trabalho, abandono de emprego, insubordinação, erros de atuação de fiscalização,
dentre outros. A Corregedoria - Consad/COR acredita que a prevenção seja o melhor caminho. O plano de
comunicação correcional é o marco para que possamos levar a informação ao empregado e que, com isso, todos
possam atuar com mais atenção às adversidades que o dia a dia de trabalho possa gerar", conclui Adalberto
Almeida.

 
Para saber mais informações sobre as ações da Corregedoria-Consad/Cor e conhecer mais sobre o plano de
comunicação correcional, ouça o
Podcast: https://drive.google.com/file/d/1ABeo4B8ufFQgUD6GmFPnhxbqCECmlB7d/view
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