P O L Í T I C A

SST

A gerência da empresa, ciente de que a atividade que realiza (Projeto, construção e reparo de navios de
aço e alumínio) pode causar danos à segurança e à saúde de trabalhadores e de terceiros que possam
permanecer no local, determinou o desenvolvimento de um sistema de gestão de saúde e segurança
ocupacional integrado à sua atividade, em conformidade com os seguintes compromissos:

1.- Nosso principal objetivo: “zero incidentes” em questões de segurança.
2.- O ARMON compromete-se a prevenir lesões e a deterioração da saúde de seus trabalhadores.
3.- O ARMON compromete-se a fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e a deterioração da saúde.
4.- Princípio básico do trabalho: todos os acidentes são evitáveis.
5.- Somente trabalhadores que tenham recebido treinamento e informações suﬁcientes poderão acessar uma área com riscos sérios e especíﬁcos.
6.- A gerência reconhece o esforço para construir uma sólida cultura de segurança. Isso exigirá a consulta e participação de todos os trabalhadores.
7.- O ARMON nunca comprometerá a segurança de seus trabalhadores.
8.- Estamos bem organizados e mantemos um espaço de trabalho limpo e arrumado.
9.- Nosso compromisso de cumprir os Requisitos Legais e outros requisitos subscritos.
10.- O ARMON, como parte da indústria naval, está comprometida com uma cultura de segurança: trabalhadores treinados em prevenção, subcontratados
apropriados aos padrões de segurança. Controle documental de pessoas e máquinas.
11.- Para eliminar os perigos e reduzir os riscos de SST, serão fornecidos os materiais necessários e procedimentos preventivos adequados.
12.- O ARMON compromete-se com as autoridades ambientais portuárias a manter as condições necessárias de respeito ao meio ambiente, baixas emissões,
redução de ruído, eﬁciência energética,…
13. O ARMON está comprometido em manter a melhoria contínua em seu Sistema de Gerenciamento de SST.
14.- Boas condições de segurança = Boa construção naval = Bons negócios.
Direção Geral
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