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Comunicado 002/2021 

 

São Paulo, 01 de setembro de 2021.  

 

 

GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA 
 

 

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), conforme apresentado na 

reunião e treinamento realizado no dia 31 de agosto de 2021, reforça a importância da 

comunicação para os seguintes temas:  

 

Código de Conduta Ética da CBDG 

A importância do engajamento de todos ao Código, estando cientes de suas diretrizes 

estabelecidas e se encorajando para encaminharem denúncias em relação à sua violação, de 

normas estabelecidas ou de eventuais práticas criminosas, através do canal de denunciais da 

CBDG. 

Link Código de Conduta Ética: http://www.cbdg.org.br/wp-

content/uploads/2021/09/C%C3%B3digo-de-Conduta-%C3%89tica-V3.pdf 

 

 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

A importância da proteção dos dados,  com base na Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) e nas alterações da legislação, com atenção ao conceito de dado pessoal e ao tratamento 

destas informações. 

 

 

Programa segurança da informação 

 A importância e preocupação com o compartilhamento das informações da empresa, 

onde será implementada ações aos colaboradores e terceiros. 

 

Programa de Integridade 

 A importância do programa de conformidade e integridade da CBDG, como o “Programa 

de Abuso e Assedio NÃO” e os cursos disponibilizados pelo Comitê Olímpico do Brasil referentes 

ao Abuso, Assédio e Racismo. Além disto, a importância de reforçar em, percebendo algum fato, 
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a utilização do canal de denúncias da CBDG, canal inteiramente independente e gerenciado por 

empresa especializada.  

Procedimento para utilização do canal de denúncias: 

1. Acessar o link disponibilizado no site da CBDG ou diretamente: 

https://cbdg.legaletica.com.br/client/se_report_channel.aspx OU 

encaminhar e-mail para: ouvidoria@cbdg.org.br 

2. Relatar o fato ocorrido de eventual prática criminosa percebida (não é 

necessário a identificação do denunciante) 

3. Aguardar a averiguação, que será de forma sigilosa e segura 

Link Canal de Denúncias: https://cbdg.legaletica.com.br/client/se_report_channel.aspx 

 

Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando: 

- Informativo: https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/7681d434d2418 

- Inscrição: https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br/ 

Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE) - para adultos: 

- Informativo: https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/3c6fa843c69a3/ 

- Inscrição: https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br/ 

  

 

Para dúvidas e demais esclarecimentos, favor encaminhar e-mail para rh@cbdg.org.br. 

 

 

 

 

 

 

Matheus Bacelo de Figueiredo 

Presidente Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 
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