CARTILHA DE CONDUTA - SAVASSI FESTIVAL
FORNECEDORES
A Cartilha de Conduta do Savassi Festival traz as normas em relação à postura
e os direitos e deveres dos fornecedores de serviços ou produtos enquanto
estiverem a trabalho para o Savassi Festival. As normas abaixo seguem
preceitos éticos, sustentáveis e elaborados para manutenção do bem-estar
de todos aqueles que se relacionam com o Savassi Festival de forma direta ou
indireta. Contamos com sua colaboração!
•

Trate com respeito e cordialidade a todos.

•

Não será aceito comportamento discriminatório em relação à classe social,
à identidade de gênero, à etnia, à raça ou similar sob nenhuma circunstância.

•

Não é permitido o compartilhamento de informações confidenciais,
gerenciais ou relacionadas a procedimentos internos (tais como contratos,
riders, e-mails ou afins) do ou referentes ao Savassi Festival sem autorização
prévia por nenhum tipo de meio (físico ou digital).

•

Não expresse opiniões em nome do Savassi Festival sem autorização prévia
em redes sociais.

•

É proibido práticas relacionadas ao assédio sexual ou moral. Para isso,
respeite sempre que ouvir um “não”, evite tocar os colegas de trabalho ou
público, não use xingamentos ao se comunicar e evite fazer piadas.

•

Espera-se que todos os fornecedores mantenham relação respeitosa entre
si. Por isso, brincadeiras de cunho sexual são fortemente desencorajadas
durante o período de trabalho bem como quaisquer outras que, de alguma
forma, ofendam, incomodem ou exponha o colega de forma constrangedora.

•

Seja gentil e solícito com o público e demais fornecedores.

•

Qualquer tipo de lixo produzido, ao longo do período de trabalho, deve ser
jogado exclusivamente na lixeira.

•

Apresente o conteúdo desta cartilha de conduta à sua banda ou à sua
equipe de trabalhadores e verifique se todos eles se comprometem a
segui-la. É imprescindível que todos todos estejam cientes e de acordo
com a cartilha.

Eu,						
do Savassi Festival no dia
/
/

Nome:
CPF:

, recebi a Cartilha de Conduta
estou ciente de todo o conteúdo.

