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POL.001.SGI_ – POLÍTICA DO SGI

POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, QUALIDADE E MEIO
AMBIENTE
EZENTIS BRASIL é uma empresa que atua na operação, manutenção e construção de infraestrutura
nos setores de telecomunicações e energia que exigem alta tecnologia em suas aplicações.
A empresa considera que a sustentabilidade é fundamental para a sua sobrevivência e prosperidade
nos aspectos sociais, ambientais, ocupacionais e econômicos.
Assim sendo, busca garantir o padrão de excelência em Segurança e Saúde Ocupacional, Meio
Ambiente e Qualidade (SSMAQ) que é condição prioritária para a liderança nos negócios e parte
indissociável de sua responsabilidade social com base em três pilares:
▪
▪
▪

Treinamento e informação;
Conscientização dos colaboradores;
Comprometimento de todos os níveis.

Desta forma, adota como política do seu sistema de gestão integrado (SGI), os seguintes princípio:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buscar atender aos requisitos dos clientes e demais partes interessadas;
Proteger o meio ambiente através prevenção dos seus aspectos e impactos ambientais,
principalmente os relacionados com as emissões atmosféricas de sua frota e geração de
resíduos;
Comprometer-se a prover condições de trabalho seguras e saudáveis, prevenindo as lesões
e doenças relacionadas às suas operações através da identificação dos perigos e da
redução do riscos de SSO através da implementação do controles operacionais;
Assegurar o atendimento pleno às exigências legais e outros requisitos de SSMAQ
aplicáveis a seus empreendimentos, serviços e atividades;
Buscar a capacitação tecnológica e gerencial de nossos profissionais;
Consultar os trabalhadores e seus representantes e promover a participação de todos nos
assuntos relacionados a SSMAQ;
Promover a melhoria contínua do sistema de gestão integrado.

Cada um dentro da sua autoridade e responsabilidade deve estar comprometido com esta política,
principalmente aqueles que representam a empresa perante seus liderados e terceiros.
A segurança de todos e o respeito pelo meio ambiente depende de cada um de nós.
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