Declaração de Diversidade e Inclusão da Modine

Na Modine Manufacturing Company (Modine), estamos comprometidos com uma força de
trabalho globalmente diversificada e inclusiva. Reconhecemos que as diferenças individuais
trazem perspectivas únicas e valiosas para nossa empresa e nos esforçamos para manter um
ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, em apoio a essas diferenças. Estamos
convencidos de que esses são fatores importantes para o nosso sucesso a longo prazo.
A Modine é uma organização mais forte quando aproveitamos – e promovemos – a diversidade
em nossa força de trabalho. Tratamos todas as pessoas com igualdade e dignidade e
trabalhamos todos os dias para criar relações de pertencimento, inclusão e responsabilidade,
nas quais os funcionários sejam avaliados pelo mérito e pelo comprometimento com os
princípios norteadores da Modine. Nossa Política Global de Ambiente de Trabalho Positivo
serve de referência para incutir um ambiente respeitoso, justo e seguro em cada uma de
nossas unidades globais. Essa política, que abrange todos os funcionários e contratados da
Modine, sustenta nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e tratamento,
independentemente de fatores como idade, raça, sexo, religião, nacionalidade ou deficiência. A
Modine não tolera nenhuma conduta inadequada ou discriminatória, seja verbal, física ou
visual.
Todos os funcionários assalariados da Modine participam do treinamento em Diversidade,
Equidade e Inclusão (DEI) para reforçar nosso compromisso de cultivar um local de trabalho
justo e acolhedor para todos os funcionários. Esse treinamento promove o respeito e a crença
de que a singularidade de cada funcionário contribui para a nossa força coletiva como
organização.
A Modine continuará a promover uma cultura de diversidade, inclusão, justiça e segurança para
todos os funcionários, o que permitirá que nossa equipe faça uma diferença positiva na vida de
clientes e comunidades.
Para obter mais informações sobre o compromisso da Modine, consulte os documentos a
seguir da empresa:
• Código de Conduta
• Política de Ambiente de Trabalho Positivo
• Relatório de Sustentabilidade
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