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O que valorizamos: capacitação técnica, uso de equipamentos de proteção e adoção de
todos os cuidados usualmente recomendados para qualquer atividade,
independentemente do nível de risco.

O que não queremos: flexibilização de nossos padrões de segurança, permitindo
exposição desnecessária de qualquer pessoa a riscos que podem comprometer a sua
saúde e/ou sua integridade física

O que valorizamos: comunicação imediata e transparente sobre qualquer
comportamento que esteja colocando em risco a segurança de qualquer integrante do
SAS BRasil e/ou das comunidades atendidas.

O que não queremos: conivência ao não relatar comportamentos que coloquem em
risco a segurança do colaborador e/ou das comunidades atendidas.

O que valorizamos: adoção de todas as medidas necessárias não somente para a
consecução de uma experiência de atendimento confortável e harmônica da
comunidade mas, acima de tudo, para a sua segurança física e também segurança de
seus dados.

O que não queremos: qualquer conduta que possa comprometer a integridade física da
comunidade e displicência em relação aos cuidados com informações sigilosas.  

O que valorizamos: comunicação clara de todos os riscos dos procedimentos médicos
aos pacientes, utilizando-se de vocabulário simplificado e informal, certificando-se de
que as informações foram compreendidas pelos pacientes e seus responsáveis legais.

O que não queremos: realização de procedimentos médicos sem se certificar de que o
paciente ou seu responsável legal tenham compreendido os riscos envolvidos na ação.

QUEREMOS UMA VIDA LONGA AO SAS BRASIL. A SEGURANÇA EM TUDO O QUE FAZEMOS É O MELHOR

CAMINHO PARA ISSO.

SEGURANÇA: É INEGOCIÁVEL

SEGURANÇA PARA A EQUIPE:

SEGURANÇA PARA A COMUNIDADE:
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SEGURANÇA PARA O SAS BRASIL:

O que valorizamos: adoção de medidas que resguardem o SAS brasil de quaisquer riscos
legais e financeiros em sua gestão e na realização das atividades, inclusive com a
documentação de autorizações de procedimentos e uso de imagem nas atividades.

O que não queremos: condutas que exponham o SAS Brasil à riscos de imagem, riscos
operacionais, riscos regulatórios, riscos operacionais, riscos cibernéticos, riscos fiscais,
riscos legais ou riscos financeiros.
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 TRANSPARÊNCIA: COMPARTILHAR O BOM E O
RUIM

SÓ PODEMOS ATUAR A PARTIR DO QUE CONHECEMOS. COMPARTILHAR INFORMAÇÕES, SUGESTÕES,

RECEIOS É A MELHOR MANEIRA DE APRENDERMOS COLETIVAMENTE.

O que não queremos: omitir opiniões que possam contribuir com o desenvolvimento de
pessoas ou projetos. Resistência às sugestões de outras pessoas.

O que valorizamos: coragem em assumir erros ou trazer situações desconfortáveis. O
erro é uma das maiores oportunidades de aprendizado. Queremos uma comunicação
rápida e direta sobre essas situações.

O que não queremos: silenciamento ou cobertura de erros ou situações críticas que
podem impactar o bom andamento 

O que valorizamos: feedback direto e abertura ao diálogo para resolver conflitos entre
equipe. Diálogo construtivo entre as partes que se desentenderam

O que não queremos: intrigas, ambiente em que os desentendimentos são fonte de
fofocas ou discussões. 

O que valorizamos: comunicação rápida, eficaz e verossímil sobre qualquer problema
ou situação que possa impactar o bom andamento dos projetos, da expedição ou do
crescimento do SAS Brasil.

O que não queremos: indiferença e não apontamento a respeito de qualquer problema
ou situação que possa impactar o bom andamento dos projetos, da expedição ou do
crescimento do SAS Brasil.
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COMPROMETIMENTO: ESTAR NO TIME DE QUEM
FAZ DAR CERTO

SEMPRE VAI SER MAIS FÁCIL ACHAR MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS PARA ALGO DAR ERRADO. QUEREMOS

PESSOAS QUE SÓ PRECISAM DE UMA RAZÃO PARA FAZER DAR CERTO: O NOSSO PROPÓSITO.

O que valorizamos: o foco na solução, a capacidade de encontrar os caminhos para
resolver os problemas e ser pró-ativo nisso.

O que não queremos: o foco no problema, trazer desculpas e justificativas explicando o
porquê algo deu errado.

O que valorizamos: iniciativa e acabativa, a capacidade de olhar para o começo, meio e
fim das atividades:  ter ideias, executá-las e concluí las.

O que não queremos: a falta de tração, colocar muito esforço em tarefas pouco
relevantes para as entregas principais. 

O que valorizamos:  comprometimento e disciplina com relação aos compromissos,
horários, responsabilidades e metas assumidas perante a organização. 

O que não queremos: não cumprimento dos combinados, ou não sinalização do que está
atrapalhando a entrega dos combinados.

O que valorizamos: cuidado com todos os ativos do SAS Brasil da mesma forma que
cuidamos de nossos mais importantes pertences pessoais. 

O que não queremos: displicência no uso dos materiais do SAS Brasil, sem o devido
cuidado no manuseio, na organização e na guarda dos materiais e equipamentos.
Ninguém deve fazer a utilização não autorizada de equipamentos, ou o uso sem a
devida supervisão técnica, colocando os nossos ativos em risco.
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ACOLHIMENTO: CUIDAR DAS RELAÇÕES
HUMANAS

O que valorizamos: atitude de escutar o outro, entender a história de vida que
acompanha cada pessoa que integra o SAS Brasil, fazendo com que os momentos de
interação sejam guiados pela oportunidade de aprender, ensinar e acolher o outro,
respeitando todas as suas diferenças e particularidades.

O que não queremos: postura agressiva na comunicação, seja no conteúdo: julgamentos
ou preconceitos em relação ao outro, ou na forma: alteração do tom de voz e descaso. 

O que valorizamos: o empoderamento de todas as minorias. Acreditamos na equidade e
queremos nos posicionar a favor de minorias em contextos nos quais existe uma
história e uma estrutura marcada por dominações: raça, cor, gênero, orientação sexual,
idade, religião, deficiência física, status social ou econômico, escolaridade, entre outros.

O que não queremos: Piadas, comentários negativos, insultos, ameaças e outros
comportamentos indesejáveis que façam referência à raça, cor, orientação sexual,
gênero, idade, religião, deficiência física, status social ou econômico, escolaridade ou
qualquer outro grupo de minorias. 

O que valorizamos: comunicação respeitosa e inclusiva, necessariamente desvinculada
de posições partidárias em qualquer manifestação ou aparição pública que esteja ou
possa ser interpretada como se estivesse relacionada com o SAS Brasil.

O que não queremos: qualquer tipo de manifestação ou aparição pública vinculada a
agentes ou instituições partidárias, que esteja ou que possa ser entendida como se
estivesse vinculada ao SAS Brasil.

QUEREMOS ESTAR ALÉM DO RESPEITO. DURANTE NOSSAS AÇÕES, QUEREMOS SER VISTOS COMO UM ESPAÇO

DE CARINHO E CUIDADO, DE TROCA E DE APRENDIZADO ENTRE TODAS AS PESSOAS, INDEPENDENTEMENTE DE

RAÇA, RELIGIÃO, COR, NACIONALIDADE, IDADE, SEXO, DEFICIÊNCIA FÍSICA, ORIENTAÇÃO SEXUAL OU

QUALQUER OUTRO FATOR.
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