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Saúde e Segurança são valores fundamentais! Esse é o nosso compromisso! 
 
Adotamos os princípios a seguir: 
 

• Todos os incidentes e doenças relacionadas ao trabalho podem e devem ser evitados. Preveni-los é papel 
de todos que trabalham em nossa organização. 
 

• A gestão da Saúde e Segurança deve estar integrada em todos os processos de negócios do setor e cabe 
a todos promover esta integração. 
 

• Comunicação, envolvimento e treinamento de todos os empregados são fatores essenciais para a 
geração de uma cultura de excelência em Saúde e Segurança. 
 

• Fornecer condições seguras e saudáveis para evitar lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Nossa 
meta é atingir o índice de Zero Incidente e Lesão, em todo o escopo de atividades definidas no sistema 
de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho. Para atingirmos tal meta, nos comprometemos a 
trabalhar vigorosamente com as seguintes intenções: 
 

- Trabalhar sempre sob uma Cultura que sustente a Gestão da Saúde e Segurança, a partir do 
comprometimento de nossas lideranças. 
 

- Atuar continuamente na identificação, avaliação, controle dos riscos e oportunidades de Saúde e 
Segurança para garantir que os perigos sejam eliminados, os riscos sejam reduzidos e lesões e 
doenças, prevenidas. 
 

- Assegurar treinamento eficaz para todos os empregados que desenvolvem atividades que possam 
causar impacto na Saúde e Segurança. 
 

- Estabelecer, implementar e manter processos e procedimentos capazes de garantir a eficácia das 
ações de controle sobre os riscos da Saúde e Segurança e do atendimento e resposta às emergências. 
 

- Cumprir os requisitos legais aplicáveis à organização e os outros por ela subscritos, que tenham 
relação com a Saúde e Segurança. 
 

- Estabelecer uma Cultura em que todo trabalho inseguro seja interrompido e todo incidente seja 
investigado, a fim de evitar a repetição. 
 

- Garantir a melhoria contínua do desempenho e do sistema de Gestão da Saúde e Segurança, 
tendo como base a norma NBR ISO 45001:2018, estabelecendo a participação e consulta de todos os 
trabalhadores diretos, indiretos e demais partes interessadas. 

 
Esta política será comunicada a todos os empregados que desenvolvem atividades nesta unidade. Será 
implementada e mantida através de um sistema de gestão, cujo objetivo é fazer com que ela influencie na 
melhoria contínua dos resultados. A fim de mantê-la sempre atualizada e alinhada aos objetivos da Saúde e 
Segurança no trabalho, será analisada periodicamente pela alta direção, que a definiu e autorizou, bem como, 
revisada sempre que necessário.  
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