Requerimentos para Operador Logístico de Cavalos:
Requerimentos de Práticas de Trabalho:


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

Prover treinamento em Saúde e Segurança do Trabalho, de acordo com a OHSAS
18.001:
o

Desenvolver Política de Gestão dos Riscos;

o

Identificar e avaliar os fatores e riscos;

o

Implantar processos de controle;

o

Treinar pessoas visando a diminuição de doenças e acidentes;

o

Preparar a empresa para situações de emergência.
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Garantir que todos os trabalhadores estejam legalmente registrados e seguindo
a legislação trabalhista brasileira;



Todos os funcionários precisam estar equipados com equipamentos de proteção
individual (EPI), contemplando no mínimo: capacete de segurança, óculos de
segurança, abafador de ruído, cinto de segurança, camisa ou camiseta, luvas de
raspa, máscara filtradora, calça comprida e calçado fechado;



O fornecedor deve prover treinamento para os funcionários, em boas práticas de
saúde e segurança em construções, incluindo módulos de introdução de trabalho
na construção, antes do início dos trabalhos;

Requerimentos Gerais:


Os combustíveis utilizados nos veículos para transporte dos animais devem
seguir a hierarquia de combustíveis definida pelo Rio 2016 e serem constituídos
de Biodisel B 20 ou gás natural;



Todos os veículos utilizados durante a operação de transporte dos animais deve
conter kits para derramamento de óleo e de substâncias com contaminação;



A alimentação dos cavalos precisa ser feita seguindo os parâmetros definidos
pela equipe do Rio 2016, e ser proveniente de uma empresa responsável;



O fornecedor deve garantir que telas de proteção serão instaladas nos
caminhões e nas áreas de carga e descarga. Tais telas devem ser acordadas com
a equipe do Rio 2016;



O fornecedor deve apresentar o Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa
mais atualizado da empresa;



Apresentar relatório corporativo de sustentabilidade referente ao ano fiscal
anterior, ou caso este não exista, o Relatório Indicadores Ethos para Negócios
Sustentáveis e Responsáveis;



Assinar e seguir a Declaração de Conduta Sustentável desenvolvida pelo Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

