Política de Gestão
Somos uma organização moderna, adaptável e ágil, comprometida com sólidos valores e diretrizes. Asseguramos e
promovemos de forma responsável e contínua, a qualidade de nossos produtos e serviços, a saúde, a segurança, a
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e social.

Filosofias de Segurança
Na Oxiteno acreditamos que:







Todos os acidentes são evitáveis;
Segurança, mais do que prioridade, é valor;
Nossos líderes demonstram compromisso visível com a segurança;
Segurança é responsabilidade de todos;
Trabalhar com segurança é condição de emprego e
Treinamento é essencial para a melhoria da segurança.

Comportamento Ético e Responsabilidade Social
Nosso relacionamento interno e com todas as partes interessadas é fundamentado na ética e na atuação responsável.
Neste contexto estamos comprometidos com:









Boas práticas de governança;
Combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção;
Práticas leais de concorrência;
Combate ao trabalho escravo
A liberdade de associação e o direito à negociação coletiva
Direitos da criança e do adolescente;
Inclusão social de pessoas com necessidades especiais e
Coibir qualquer atitude discriminatória e relacionadas a assédio.

Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Com base nos mais recentes conhecimentos disponíveis, buscamos:









O aperfeiçoamento contínuo visando evitar acidentes e adversidades ao meio ambiente e à saúde;
Conduzir nossas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis;
Melhorar continuamente nossas práticas de saúde, segurança e proteção ambiental;
Reduzir os riscos e os impactos ao ambiente por meio de orientações técnicas aos funcionários e outras partes
interessadas
Estruturar programas de educação, treinamento, qualificação e habilidades, requeridas para a condução segura das
nossas operações;
Atuar na redução dos impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas
Prevenir os impactos potenciais e riscos sobre a biodiversidade.
Administrar situações de emergências com eficácia, de forma a minimizar os impactos aos funcionários,
colaboradores, pessoas da comunidade e ao meio ambiente.

Estabelecemos nossas diretrizes de gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente fundamentados no Programa
Atuação Responsável®, cujos objetivos e resultados estão disponíveis ao público.

