
 

 
 

 

Nossa empresa, preocupada com o bem-estar de nossos colaboradores, definiu princípios de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente a serem seguidos por todos aqueles que compartilham de nossos valores e dos 

resultados de nosso trabalho. Essa política é a materialização de nosso desejo e de nossa obrigação 

através dos princípios listados. É nosso dever a divulgação e reafirmação diária desta política. 

1) É nossa responsabilidade propiciar os meios e recursos adequados para que todas as atividades 

sejam executadas de forma segura, eficaz e com impacto mínimo ao Meio Ambiente. 

2) Buscamos contribuir continuamente com a construção de um ambiente de trabalho SEGURO, 

saudável e estimulante, capaz de atrair e reter os melhores talentos do mercado. 

3) Cumpriremos a legislação em todas as instâncias, normas e regulamentos internos e externos, 

pautados pelo compromisso com nossos colaboradores e nosso dever como parte da sociedade. 

4) Capacitaremos e Desenvolveremos nossos colaboradores, tornando-os mais qualificados e 

responsáveis pelas atividades que desempenharão. 

5) Incentivaremos a promoção da cultura de segurança, onde cada colaborador cuida de sua segurança 

e da segurança de seus colegas.  

6) Buscaremos a modernização e a melhoria continua em processos, máquinas e equipamentos, 

promovendo ações de controle para eliminar ou minimizar a ocorrência e incidentes, visando a 

melhoria na qualidade de vida, saúde e segurança ocupacional de seus colaboradores e partes 

interessadas.  

7) Á empresa empodera seus líderes para que a preocupação com Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

seja genuína e parte indissociável de seu trabalho. Os líderes têm a responsabilidade de exercitar 

esta responsabilidade e liderar pelo exemplo. 

8) Todos nós temos o dever de identificar tarefas inseguras e de obter, com persistência e determinação, 

sua solução junto aos níveis superiores e trabalhar em prol do zero acidente. 

Com esse compromisso, reforçamos nosso comprometimento com o bem-estar do colaborador e do meio 

no qual vive, atuando enérgica e respeitosamente em favor do patrimônio mais valioso da empresa: A 

VIDA DE NOSSO COLABORADOR. 
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