POLÍTICA DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A EMPRESA adota uma política destinada a proteger a saúde e a segurança dos seus colaboradores,
seguindo os princípios abaixo:
1. Promover a proteção da vida e saúde de seus colaboradores, mantendo um ambiente de
trabalho saudável e seguro;
2. Preservar do seu patrimônio físico;
3. Prevenir o meio ambiente sobre os efeitos danosos, sempre em conformidade com as leis
em vigor aplicáveis;
4. Cumprir todas as normas referentes à segurança e à saúde dos colaboradores;
5. Treinar e orientar todos os colaboradores, nos aspectos de saúde, segurança e meio
ambiental;
6. Vistoriar periodicamente todas as operações através das fiscalizações internas e externas.
Para alcançar esta meta em Segurança iremos:
• Esforçarmos para evitar todos os acidentes;
• Exigir de nossos fornecedores e prestadores de serviços a garantia de atendimento aos devidos
princípios, requisitos e padrões sociais e de saúde;
• Tomar as medidas necessárias para identificar, prevenir e reduzir os riscos para os nossos
colaboradores;
• Fornecer aos nossos clientes informações sobre as características de segurança dos nossos
produtos e serviços;
• Atribuir responsabilidades de forma clara, informando e instruindo os colaboradores
regularmente com a finalidade de aumentar sua participação;
• Definir produtos e processos que consideramos compatíveis com a boa saúde;

• Aprimorar continuamente o nosso senso de responsabilidade com a segurança e a saúde
ocupacional de todos os colaboradores. Para fazer isso, os aspectos de segurança são integrados
a conceitos avançados de treinamento.

Para alcançar esta meta em Saúde iremos:
• Esforçarmos para evitar as consequências negativas relacionadas ao estresse no trabalho;
• Exigir de nossos fornecedores e prestadores de serviços à garantia de atendimento aos devidos
princípios, requisitos e padrões sociais e de saúde;
• Tomar as medidas necessárias para identificar, prevenir e reduzir as consequências negativas
relacionadas ao estresse no trabalho;
• Informar os nossos colaboradores regularmente sobre assuntos relacionados à saúde;
• Oferecer suporte aos colaboradores com problemas de saúde para garantir que eles possam
permanecer no trabalho e exercer suas atribuições com eficiência;
• Aprimorar continuamente o nosso senso de responsabilidade com a saúde ocupacional de todos
os colaboradores. Para fazer isso, os aspectos de saúde são integrados a conceitos avançados de
treinamento. Nós incentivamos a autoiniciativa e o desempenho excepcional.

