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1. OBJETIVO:
Representar a mais alta intenção da empresa, estabelecer princípios a serem aplicados em todas
as atividades, proporcionar melhoria contínua do desempenho das ações de Segurança e Saúde
do Trabalho, atendendo às legislações vigentes, órgãos regulamentadores e aplicando padrões
internos de forma responsável onde a legislação local não atender.
Garantir a segurança em todas as relações de trabalho, buscando a integridade física de todos
os nossos colaboradores e parceiros.
Qualquer empregado, independente do seu nível hierárquico, poderá ser funcionalmente
responsabilizado por acidente de trabalho que tenha ocorrido por sua ação ou omissão.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO:
Este padrão se aplica a todos os colaboradores da Fadel.
3. DOCUMENTOS:
DP0073 (Rev.02) - Missão, Visão e Valores.
4. DEFINIÇÕES:
Todos nossos colaboradores e parceiros são elegíveis às condições estabelecidas neste
procedimento.
5. RESPONSABILIDADES:
6. PROCEDIMENTOS:

5. POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:
A política de Segurança no Trabalho da FADEL tem como objetivo garantir a integridade física e
a saúde dos colaboradores, prezando pela sociedade, através do cumprimento das diretrizes da
lei e da conscientização e treinamento constante de nossas equipes e líderes.
A proteção à vida só é possível se houver o comprometimento em todos os níveis de nossa
organização. Conscientes disso, sempre buscamos manter condições seguras para que seja
possível trabalhar e produzir com segurança, conforto, eficiência e qualidade.
Nossa política de Segurança tem comprometimento efetivo da alta direção, visando sempre a
melhoria contínua de nossos processos, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento de
nossos colaboradores.
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7. ELABORADORES / REVISORES:
Gerência Corporativa de Recursos Humanos/ Especialista de Qualidade/ Especialista de SSMA.
08. APROVADOR:
Presidência / Diretoria Corporativa Adm/ Diretoria de Operações/Comercial.
09. RESPONSÁVEL:
Gerência Operacional.

Ramon Alcaraz
Presidente
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