Política e Objetivos em Saúde e
Segurança Ocupacional

POLÍTICA
A Bicho do Mato Meio Ambiente compromete-se a realizar suas atividades de modo a estabelecer
e manter um elevado padrão de segurança e saúde ocupacional. Por isso trabalhamos de acordo
com os seguintes princípios:

• Atendimento aos requisitos legais de saúde e segurança ocupacional das empresas
•
•
•
•
•

parceiras e outros aplicáveis;
Melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional;
Gerenciamento contínuo dos perigos e riscos ocasionados por nossas atividades;
Promoção da saúde dos nossos colaboradores focando na busca de ‘zero’ acidentes,
lesões e doenças;
Disseminação de uma cultura preventiva em saúde e segurança;
Garantia dos treinamentos necessários à saúde e segurança ocupacional.

OBJETIVOS
Em consonância com a Política de Saúde e Segurança Ocupacional, a Bicho do Mato estabelece
como objetivos:

• Estruturar o Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da
•
•
•
•
•

empresa por meio da melhoria contínua, de modo a obter altos padrões de conformidade
em auditorias internas e externas;
Implementar indicadores de saúde e segurança ocupacional para avaliar continuamente o
desempenho de nosso sistema;
Realizar orientações técnicas adequadas aos colaboradores, em conformidade com as
exigências dos clientes, com o objetivo de reduzir os impactos de acidentes e sua
incidência;
Estruturar treinamentos e qualificações;
Identificar oportunidades de redução de riscos à saúde;
Dar suporte as outras áreas da empresa no que diz respeito à saúde e segurança
ocupacional.

Regras de ouro
• Respeitar as regras de trânsito, principalmente os limites de velocidade permitidos
e uso do cinto de segurança;

• Utilizar sempre o Equipamento de Segurança Individual (EPI) exigidos para sua
atividade;

• Realizar atividades críticas somente se apto, treinado, habilitado e autorizado;
• Não trabalhar sob efeito de álcool e outras drogas;
• Informar, de imediato, qualquer ocorrência de acidente de trabalho;
• Observar e respeitar as regras e as normas das empresas contratadas.
Para a Bicho do Mato Meio Ambiente não existe trabalho sem segurança.
Valorizamos a vida e a saúde em primeiro lugar.

