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A Metalúrgica Usimetal Ltda. é ciente de sua responsabilidade e em conformidade com os esforços em 

proteção ao seu colaborador, com vista a garantir que o trabalho seja realizado em condições que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos colaboradores e sem 

prejuízo para sua saúde, integridade física e mental, que são a base para a implementação desta Política. 

Assim sendo, é nosso compromisso:  

 Atender aos requisitos legais e outros aplicáveis a nossa organização quanto a Saúde e Segurança 
do Trabalho;  
 

 Buscar a melhoria contínua dos nossos processos referentes à Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional;  

 

 Promover treinamentos adequados aos funcionários, assegurando que os mesmos possam 
compreender e desempenhar seu trabalho de forma segura;  

 

 Promover o envolvimento do funcionário na segurança do trabalho e a um estilo de vida saudável;  
 

 Ser proativo quanto ao desenvolvimento e mantimento de um ambiente de trabalho seguro e 
saudável;  

 

 Antecipar, identificar, eliminar e controlar todo e qualquer risco potencial à integridade física e à 
saúde de nossos funcionários, estagiários, assim como qualquer outra pessoa que esteja exposta 
em nossos ambientes de trabalho;  

 

 Incentivar a participação de nossos Parceiros, Fornecedores e Clientes nos Programas de 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da Metalúrgica Usimetal;  

 

 Assegurar que todos os Prestadores de Serviço internos atendam aos requisitos legais e 
corporativos aplicáveis a Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional;  

 

 Prover recursos necessários para o cumprimento desta política;  
 

 Responsabilizar os colaboradores em todos os níveis hierárquicos a considerarem segurança como 
parte integrante de qualquer atividade e, como um compromisso pessoal, o cumprimento das 
diretrizes nesta Política;  

 

 Disponibilizar esta política a todas as partes interessadas. 


