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A Arta Direção apoia e se compíomete com o desênvolúmento e implantaÊo do SGl, contemplando os requisitos
ISO 9001:2015 e SMETÂ 4 Pilares, com foco em: Integridade nos Negócios, Saúde e Segurança, Normas TÍabalhistas,
Meio Ambiente:

/

Àssegurar que os Direitos Universais sejam respeitados e prservados, contemplando a liberdade s€m distinção

de cor, raça, sexo. língua, religiâo, opinião politica, a:sociação sindical e apoio a gestante e lactaflte.

r'

Compromotêr-se a nâo utilizaÉo de trabalho ínfantil, escravo e, a§sédio moral e sexual em toda a sua cadeia

pÍoduti\ra;

,'

Cumprir o acordado em conkato com nossos dÍentes, buscando o mínimo possÍvel de ocorrências nas operações,
nos mantendo proativos na busca por soluções que traduzam menores impactos as o6rações;

r'

ManteÍ o foco no cliente interag'ndo com ele conúnuamente a fim de se obter a retÍoalimentação necessária ao
desenvotvimento de nossos prGessos, incluiodo seus requisitos subscritos e almejando seu elevado nível de
satisfação;

'/

GâÍantir as competências proÍissionais e humanas necessárias para a obtenção de resultêdos eÍic:zes as
operações de nosso Sistema de Gestão Integrada, incluindo conúoles e rastreabilidades internas ou externõs quando
o processo envolvendo nossos provedores;

/

Prevefiir com açôes eficazes, mêios para que as operaçôes não traduzam Íiscos a acidentes elou impactos

ambientais deconentes de nossas operações;

r'

Matrter um sistema de gestão que melhore €ontinuàmente através de mudanças estruturddas e planejadas p€las

suas lideranças e colaboradores;

./

Disponibilizar um plano de aontinuidade dos negócios eÍicaz, evitando interrupções nos processos que

signifiquenl riscos ao bom andamento de nossas operações internas e de nôssos clientes;

/
r

Proporcionar recursos, estrutura e ambiente de trôbaiho que favoreça a produtividade de nossos colabcrôdores;

Comunicar a Ata Direção com relação ao desempenho do Sistema de Gestão, a
opoúunidôdes e quando necessário, estabelecer franos de ações eficazes;
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