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Mensagem do Gerente da Obra

A palavra Construção para nós, vai muito além da execução de um Projeto. Significa descobrir lugares, conhecer 

pessoas e principalmente fortalecer a sociedade onde atuamos.

Ter a comunidade indígena participando na Construção desse Projeto é algo muito importante e demonstra 

nossa Integração com o local que estamos construindo o Projeto. Orgulha-nos muito ter pessoas da 

comunidade indígena na construção desse Projeto e fortalece nosso compromisso com os mais altos padrões 

de Integridade.

Trabalhar duro, ser responsável, impactar positivamente a sociedade e respeito é a direção para todos nós 

convivermos de forma harmoniosa.

Agradecemos à comunidade indígena e a todos que participaram na elaboração desse Código de Conduta para 

Relacionamento com as Comunidades. 

Além do Código de Ética e Conduta, utilize-se também deste código como seu guia no dia-a-dia no 

Projeto!

Adilson Braz Lopes Filho 

Gerente da Obra



Código de Conduta para Relacionamento
Povos Pankararu, Entre Serras Pankararu e Pankaiwka

Este Código de Conduta para Relacionamento com os Povos das Terras 

Indígenas Pankararu, Entre Serras Pankararu e Pankaiwka, alinhado ao 

Código de Ética e Conduta da Camargo Corrêa Infra, aplica-se a todos 

profissionais que nela trabalham, devendo ser regra nos 

relacionamentos que estes têm dentro e fora da empresa, na relação:

• Com demais profissionais indígenas Pankararu, Entre Serras Pankararu 

e Pankaiwka.

• Com as comunidades locais indígenas e com a sociedade em geral.



Código de Conduta para Relacionamento
Objetivos e compromissos

• Para que propósito, visão, missão e valores da empresa, já divulgados no 

Código de Ética e Conduta da Camargo Corrêa Infra, aqui reforçados e 

complementados com as regras de comportamento para com os Povos e 

Comunidades Tradicionais, estejam claros para todos os seus profissionais 

e, assim, possam ser compreendidos, respeitados e praticados. 

• Para que cada profissional possa conhecer as atitudes e o comportamento 

que a empresa espera dele, individual e coletivamente.

• Para que os profissionais ajam de maneira correta, justa e respeitosa em 

relação aos seus colegas e comunidades destas etnias.

• Para que os ambientes na empresa sejam saudáveis, agradáveis e seguros.

• Para fortalecer os valores da empresa por meio da prática permanente 

dos mesmos.



Regras de comportamento dos profissionais da CCInfra

• Os profissionais da Camargo Corrêa Infra somente poderão entrar em terras de povos indígenas, a convite 

de lideranças tradicionais locais ou de associações representativas e sempre alinhados com os órgãos que 

representam estes povos (FUNAI e Associações Indígenas);

• Não é permitida ao profissional da Camargo Corrêa Infra, a participação  ou apoio direto, e/ou indireto, em 

pesca e caça indevida, bem como, tráfico de plantas e/ou animais;

• Toda reunião a ser realizada com as comunidades devem ser alinhadas antes com as lideranças 

comunitárias, fundações ou associações representativas (FUNAI e Associações Indígenas) e, 

obrigatoriamente, registradas em ata,  assinada por todos representantes envolvidos. No caso de envolver 

agente público/entidade pública, como por exemplo a FUNAI,  deverão ser observadas as regras da Camargo 

Corrêa Infra  aplicáveis ao tema; 

• Os representantes e interlocutores desses Povos, em qualquer circunstância, deverão ser sempre tratados 

com respeito e educação seja pelos profissionais da Camargo Corrêa Infra;

• O profissional da Camargo Corrêa Infra somente poderá frequentar lugares considerados restritos a 

comunidade indígena, tais como, casas cerimoniais, habitações, locais de banhos, locais de reclusão para 

rituais espirituais, se acompanhado, convidado e/ou autorizado pelas lideranças indígenas;



Regras de comportamento dos profissionais da CCInfra

Registros fotográficos são proibidos, exceto se houver consentimento e 

autorização formal dos representantes destes povos e da pessoa em foco;

Para qualquer tipo de ação assistencialista junto a comunidade indígena, seja 

esta por meio de doação de materiais, equipamentos ou em dinheiro, 

deverão ser observadas as regras da Camargo Corrêa Infra  aplicáveis ao 

tema, não podendo ser realizada, mesmo que de forma particular – em 

nome do profissional – sem a expressa autorização da empresa e, ainda, 

sendo necessário, o devido alinhamento com as instituições representantes 

destes povos;



Regras de comportamento dos profissionais da CCInfra

• Qualquer  informação confidencial relacionada à comunidade indígena e relativa ao 

Projeto, somente poderá ser disponibilizada pelo profissional habilitado para a 

comunicação deste tema, e quando assim solicitado;

• É proibido oferecer bebida alcóolica dentro das comunidades destes povos;

• Nenhum medicamento deve ser prescrito/oferecido por e/ou profissional da 

Camargo Corrêa Infra, dentro ou fora das comunidades destes povos;

• Qualquer tipo de lixo ou resíduo, que ofereça risco a segurança destas comunidades 

e à integridade do ecossistema, não deverá ser deixado nos territórios;

• É terminantemente proibido ao profissional da Camargo Corrêa Infra manter contato 

sexual e/ou assediar pessoas, integrantes destas comunidades;

• Nenhum profissional da Camargo Corrêa Infra está autorizado a retirar  amostras 

biológicas, arqueológicas  e/ou geológicas, destes territórios.



Fique atento!

Regras servem para sua segurança, bem estar e 

para harmonia entre as pessoas. Respeitá-las é 

dever!

É fundamental ficar atento e agir corretamente: o 

descumprimento dos preceitos estabelecidos 

pela Camargo Corrêa Infra, seja por violação dos 

padrões éticos da empresa ou pelo não 

cumprimento das previsões do Código e de seus 

normativos, acarretará em ações corretivas, 

conforme Norma de Medidas Disciplinares.  



Canais de comunicação

E SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PROBLEMA?

Quando algo não estiver em conformidade ao Código de Conduta ou você tiver problemas, procure conversar 

com seu superior direto ou, se preferir, temos canais de Linha Ética e Ouvidoria disponíveis: 

a) Linha Ética: Comunicar violações – suspeitas de violações – à legislação ou às diretrizes da CCInfra 

(Código de Ética e Conduta, Políticas, Normas e Procedimentos Corporativos).

b) Ouvidoria: Pedir orientações, realizar reclamações enviar elogios e sugestões.

Os principais meios de acesso à Linha Ética e a Ouvidoria são:

Linha Ética CCInfra: 0800 880 1887 / e-mail: linhaetica.ccinfra@tmf-group.com

http://www.camargocorreainfra.com/linha-etica

Ouvidoria CCInfra: 0800 880 1809 /e-mail: ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com

http://www.camargocorreainfra.com/ouvidoria/

O anonimato e o sigilo das informações recebidas são garantidos e a Camargo Corrêa Infra não tolera 

qualquer tipo de retaliação ou punição contra profissional ou terceiro que efetue denúncias de boa fé.

mailto:linhaetica.ccinfra@tmf-group.com
http://www.camargocorreainfra.com/linha-etica
mailto:ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com
http://www.camargocorreainfra.com/ouvidoria/


Declaração de compromisso

Declaração de Ciência, Aceite e Compromisso Código de Conduta para Relacionamento com Povos Pankararu, Entre 

Serras Pankararu e Pankaiwka

Declaro nesta data que:

1. Recebi, li e compreendi as diretrizes do Código de Código de Conduta para Relacionamento com Povos Pankararu, Entre 

Serras Pankararu e Pankaiwka.

2. Me comprometo a respeitar integralmente as previsões deste Código, informando imediatamente, por meio de meu gestor 

imediato e/ou à Linha Direta qualquer situação que viole as diretrizes do Código e/ou dos demais instrumentos que o 

complementam. 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________

CF: ________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa: __________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura:________________________________________________________________ ___ / ___ / ___



É preciso fazer sempre a coisa certa 

em todas as situações!

FAZER O CERTO, SEMPRE!

Linha Ética CCInfra: 0800 880 1887

E-mail: linhaetica.ccinfra@tmf-group.com

www.camargocorreainfra.com/linha-etica/ 

Ouvidoria CCInfra: 0800 880 1809

E-mail: ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com

www.camargocorreainfra.com/ouvidoria/

mailto:linhaetica.ccinfra@tmf-group.com
http://www.camargocorreainfra.com/linha-etica
mailto:ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com
http://www.camargocorreainfra.com/ouvidoria/

