Política de Proibição de Álcool e Drogas
A Oiltanking Terminais Ltda, pensando na saúde e bem estar de seus colaboradores, bem
como a segurança de suas operações decidiu criar, implantar e publicar na sua "Política de
Proibição de Álcool e Drogas".
É de responsabilidade de todos os funcionários da Oiltanking Terminais Ltda, garantir a
conformidade com esta política e assegurar que seus subordinados cumpram com a
mesma.
1. É proibido o porte e/ou consumo de bebidas alcoólicas dentro das instalações do

Terminal.
2. É proibido se apresentar para trabalhar sob efeito de álcool ou drogas.
3. A empresa poderá realizar testes de alcoolemia para verificar a conformidade dos

trabalhadores com esta política, se considerar oportuno.
4. O não aceite à realização do teste é considerado como um sinal de suspeita e

5.
6.
7.

8.

poderão ser tomadas ações disciplinares, de acordo com as Regras Internas de
Trabalho.
O não cumprimento desta política pode pôr em risco a própria vida e a dos outros,
bem como o desempenho seguro das operações.
O não cumprimento desta política será considerado justa causa de demissão e está
incluído nas Regras Internas de Trabalho.
Lembre-se que o interesse geral prevalece sobre o particular. Cada membro da
empresa é responsável pela saúde segurança de si mesmo e aqueles em torno
dele. Ele é responsável por executar as suas funções respeitando as regras e
práticas de trabalho seguro.
Os funcionários não devem consumir, vender, transferir ou possuir álcool,
narcóticos, sedativos, estimulantes, alucinógenos, maconha ou outras drogas
perigosas, ou estar sob seus efeitos guando da sua apresentação para para
trabalhar, durante as horas de trabalho ou durante sua estada no Terminal da
Oiltanking Vitória ou em estabelecimentos, veículos, campos desportivos, eventos
de representação em nome da empresa.
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