Requerimentos de Comunicação Visual:


O design dos materiais deve maximizar o uso de materiais reciclados e
recicláveis em todas as etapas da produção;



Todo papel (e outros os produtos derivados de madeira) utilizados deve ser
composto de fibra reciclada ou vir de fontes legais e responsáveis com o selo de
certificação FSC ou CERFLOR;



Desenvolver Programa de redução no consumo de água durante o processo
produtivo;



Desenvolver Programa de eficiência energética durante o processo produtivo;



As embalagens devem seguir as diretrizes do Guia de Embalagens desenvolvido
pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Paralímpicos Rio 2016 e disponível
no site http://portaldesuprimentos.rio2016.com.br.



Evitar a utilização ou fornecimento de produtos fabricados, distribuídos ou
descartados através da utilização de materiais ou substâncias nocivas ao ser
humano ou ao meio ambiente (seguindo o Guia de Substâncias e Materiais
Nocivos desenvolvido pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Paralímpicos
Rio 2016 e disponível no site http://portaldesuprimentos.rio2016.com.br);



Priorizar produtos fabricados local ou regionalmente;
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Seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com a seguinte hierarquia
de ações na gestão dos materiais e resíduos: evitar, reduzir, reutilizar, reciclar,
incinerar com recuperação energética e, por último, realizar a disposição final
adequada dos rejeitos;



Adotar os requerimentos mínimos definidos no Código Básico da Iniciativa Ética
Comercial (IEC) / Ethical Trading Initative (ETI) para os trabalhadores:
o

O emprego deverá ser escolhido livremente pelo trabalhador (não haverá
trabalho escravo ou forçado);

o

A liberdade da associação e o direto às negociações coletivas deverão ser
respeitadas;



o

As condições de trabalho serão seguras e higiênicas;

o

A mão-de-obra infantil não deverá ser usada;

o

Salários dignos serão pagos;

o

As horas de trabalho não serão excessivas;

o

Não haverá discriminação;

o

Trabalho regular será assegurado;

o

Tratamento desumano e severo não serão permitidos;

Desenvolver Programas de treinamento e capacitação para mão-de-obra local.

