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Gerenciamento Eficiente de Saúde e Segurança Ocupacional e Pro-
teção Ambiental
Utilizamos ativamente um sistema global de saúde e segurança 
ocupacional e gestão ambiental que está passando por uma melho-
ria contínua e que proporciona aos nossos funcionários uma vida 
satisfatória e frutífera até a idade da aposentadoria. Nós desenvol-
vemos  conceitos, estruturas e processos holísticos e inovadores, 
que implementamos em colaboração com nossos parceiros con-
tratuais. Realizamos controles regulares em todas as áreas para 
determinar até que ponto essas medidas foram implementadas e 
para monitorar o sucesso do nosso sistema de gerenciamento.

Locais de Trabalho Seguros e Favoráveis ao Funcionário
Estamos convencidos de que todos os acidentes e enfermidades 
relacionadas ao trabalho podem ser evitados. Empregados e geren-
tes motivados nos ajudam a atingir nosso objetivo de um local de 
trabalho com zero casos de acidentes. Quando se trata de proteção, 
nossos empregados e terceirizados possuem a mesma prioridade. 
Ao desenvolver nossos centros de trabalho e procedimentos, leva-
mos em consideração as últimas tendências e desenvolvimentos e 
damos especial ênfase no design ergonômico.

Ações Confiáveis
Estamos empenhados em observar todas as leis e especificações 
relativas à saúde e segurança no trabalho e à proteção ambien-
tal. Atuamos de forma responsável de acordo com nossos próprios 
regulamentos, que, em muitos casos, vão além dos requisitos 
legais existentes. Nós configuramos, compramos, operamos e 
mantemos máquinas e instalações de forma a minimizar potenciais 
riscos, perigos e distúrbios operacionais. Nossa tecnologia é a mais 
moderna e de última geração.

Impacto Ambiental Mínimo e Produtos Ecologicamente Favoráveis
Independente das atividades que estamos realizando, nós nos 
esforçamos para minimizar o impacto ambiental tomando medidas 
adequadas com antecedência. Nós consumimos matérias-primas 
e energia com moderação e fazemos todos os esforços para mini-
mizar resíduos, águas residuais, barulho e outras emissões. Nós 
fabricamos produtos ecológicos levando em consideração todo o 
ciclo de vida do produto.

Empregados Responsáveis
Realizamos regularmente sessões de treinamento e informações 
para garantir que nossos funcionários e parceiros de negócios 
tenham conhecimentos necessários para realizar seu trabalho de 
forma segura e encorajando práticas saudáveis com o mínimo de 
impacto ambiental em todas as áreas da empresa.

Medidas Preventivas
Nós preservamos e promovemos a saúde física e psicológica de 
nossos funcionários. Nós tomamos medidas preventivas abrangen-
tes para proteger nossos funcionários e prevenir danos ao meio 
ambiente. Medidas de emergência abrangentes e eficazes estão 
em vigor em todos os locais para garantir que nossos funcionários 
e visitantes sejam adequadamente tratados em caso de lesão.

Comunicação Aberta
Realizamos um diálogo intensivo e confiável com as partes inte-
ressadas. Nós fornecemos informações sobre nossas medidas de 
saúde ocupacional e segurança e proteção ambiental, bem como 
o impacto que cada um de nossos locais causam sobre o meio 
ambiente.

Política EHS
A proteção ambiental, a saúde ocupacional e a segurança no trabalho (EHS) são parte dos nossos princípios de gestão. Ajudamos a garantir 
a continuidade e o sucesso da nossa empresa ao criar e sustentar um ambiente de trabalho seguro, saudável e propício ao desempenho 
e protegendo ativamente o meio ambiente.

Os seguintes princípios aplicam-se a todas as áreas de sua empresa. Estamos empenhados em assumir a responsabilidade por nossos 
funcionários, pela sociedade e futuras gerações.
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