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CONDUTAS NÃO ACEITÁVEIS

• Deixar de cumprir os requisitos obrigatórios de uso 
de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e 
demais normas de segurança.

• Qualquer forma de discriminação com base em 
raça, sexo, cor, idade, religião, escolaridade, estado 
civil, deficiência física/mental, política.

• Atos ou práticas que caracterizam assédio sexual 
ou moral. Esse último caracterizado como o ato de 
desqualificar repetidamente, por meio de palavras, 
gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a 
imagem do empregado.

• Usar, portar ou vender drogas ilegais, bebidas 
alcoólicas ou armas nas instalações da empresa ou 
dos seus projetos. Assim como exercer suas                        
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