O que é o Corajosamente Éticos?

O que é o Corajosamente Éticos? é uma campanha que promove ética, valores e
um modo de vida honrado. Ela desafia pessoas a firmarem um compromisso
pessoal com uma vida ética e instigar outros a fazer o mesmo.

Graham Power
Presidente
Como fundador do Unashamedly Ethical (idealizado
na África do Sul), acredito que a maré de corrupção

e comportamento antiético em nossas instituições e
sociedade somente podem ser desfeitos com uma
oposição ativa e uma mobilização de apoio público à
ética, aos valores e a uma vida íntegra. Todos

precisamos demonstrar nosso compromisso, se
esperamos mudar a conduta daqueles que pensam
que podem, impunemente, debilitar os valores de
nossa sociedade civilizada

Markenson Marques
Presidente da Cargolift, Instituto Cargolift,
Diretor da Fetranspar e Coordenador do CE
no Brasil
Desde que iniciou sua carreira, o período entre os 20
e 30 anos foi consagrado a oração a Deus para que
tivesse sua própria empresa, um negócio honesto e
bem sucedido que pudesse influenciar positivamente
a vida de muitas pessoas. Para ele, a Cargolift foi um
verdadeiro presente de Deus. A empresa, que iniciou
no ramo de transportes há 23 anos com USD 60,000
e apenas um funcionário, hoje já possui mais de 500
colaboradores e ocupa a 22ª posição entre as Maiores
& Melhores do país.

Markenson Marques
Presidente da Cargolift, Instituto Cargolift,
Diretor da Fetranspar e Coordenador do CE no
Brasil
O sucesso veio acompanhado do comprimento da
promessa. Junto com a empresa, Markenson fundou
o Instituto Cargolift, que hoje atende dois principais
projetos sociais. O Ceifar, que já contribuiu com
mais de sete mil famílias mil dependentes químicos
em sua reinserção social e tem uma das mais altas
taxas de recuperação do Brasil – 39% –; o Projeto
Novos sonhos, que já atende 350 crianças que vivem
em situação de risco utilizando como ferramenta de
inclusão social. Todas estas ações são financiadas
pela CARGOLIFT com a fidelidade do dízimo
consagrado a obra de Deus. Por esta razão em 23
anos de atividade a empresa sempre foi lucrativa.

Como funciona o Corajosamente Éticos?
1. COMPROMISSO – Assine o compromisso Corajosamente Éticos, com o qual você se
compromete a se adequar a valores sadios, princípios éticos, um modo de vida honrado e íntegro, e a
se responsabilizar por este compromisso.

2. DIRETÓRIO – Depois do cadastro, suas informações e as de sua organização são listadas em um
diretório central, ficando acessíveis, através do site, a quem quiser realizar negócios com
organizações que operem de acordo com os princípios da Corajosamente Éticos.

3. RESPONSABILIDADE – Em caso denúncia quanto à conduta ética de um signatário CE,
membros do público podem prestar queixa perante um ouvidor independente que investigará a
denúncia para garantir que os padrões éticos estejam sendo mantidos.

Como participar?

1. Fazer parte da campanha Corajosamente Éticos não custa um centavo. Acesse o site e assine o
compromisso individual, político ou como seu negócio.
2. Potencializar o uso das peças de publicidade impressas e digitais disponíveis em nosso site
3. Panfletagem na sua empresa, seu condomínio, etc.
4. Postar fotos relacionadas a lutra contra corrupção no Brasil com a hashtag #SouCorajosamenteEtico
5. Ser um Multiplicador

*Para ser um multiplicador, enviar e-mail para contato@Cargolift.com.br , faça a solicitação e
aguarde a aprovação e orientações.

Peças da Campanha:
• Logo
• Adesivos
• Folder Institucional

• Template PPT
• Papel Carta
• Apresentação Oficial

http://corajosamenteeticos.com.br/arquivos/

Fique por dentro das novidade no Facebook:

@corajosamenteeticos
www.corajosamenteeticos.com.br

@UnashamedlyEthic

http://unashamedlyethical.com

