Health and Safety Policy
Nosso comprometimento com a Saúde e
Segurança de todos os empregados dentro e
fora do trabalho é um componente claro da
promessa de nossa marca de ‘transformar o
amanhã’.
Nós acreditamos nos seguintes princípios para
guiar nossas ações:
1. Todas as lesões e doenças ocupacionais
podem e devem ser prevenidas.
2. A gerência é responsável pelo desempenho
de saúde e segurança.
3. Comunicação, Envolvimento e Treinamento
de todos os empregados são essenciais para
a excelência em Saúde e Segurança.
4. Todos têm um papel contínuo a desempenhar
na prevenção de lesões e doenças.
5. Excelência em Saúde e Segurança apoia o
excelente resultado do negócio.
6. A Saúde e Segurança devem estar integradas
em todos os processos de gestão do negócio.
7. Administração de Produto com o objetivo de
eliminar impactos de Saúde e Meio Ambiente
para nossos clientes.

Política de saúde e segurança
Vamos trabalhar intensamente rumo ao zero
acidente e lesões. Para alcançar isso – através de
nossos Sistemas de Gestão de Segurança incluindo
o principio da melhoria contínua – iremos:
1. Identificar, avaliar e eliminar os riscos de saúde
e segurança para garantir que os perigos sejam
gerenciados.
2. Estabelecer um processo eficaz para prevenir
todas as lesões e doenças ocupacionais.
3. Construir uma cultura solidária que exija
liderança visível e responsabilidade clara.
4. Proporcionar treinamento eficiente a todos para
sermos capazes de trabalhar com segurança.
5. Investigar todos os incidentes para evitar
recorrência.
6. Estabelecer uma cultura onde trabalho seja
interrompido quando não for seguro.
7. Estabelecer objetivos mensuráveis para
monitorar o progresso através de auditorias e
relatórios regulares.
8. Cumprir integralmente todos os requisitos
legais e outros requisitos aplicáveis e atender
ou exceder a estas expectativas, onde quer que
operemos no mundo.
9. Atualizar e testar procedimentos de
emergência.

O sucesso desta política requer o envolvimento e o comprometimento de
todos os que trabalham para e com a gente
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