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Esta política foi adotada pela Diretoria e é aplicada a todos os colaboradores e a todas as atividades da Tecflux Ltda.  

 

 

A Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) da Tecflux Ltda tem como 

objetivo garantir o gerenciamento das nossas atividades de forma a buscarmos a 

melhoria contínua no Sistema de Gestão HSE e Política de Qualidade através dos 

objetivos de cada processo em atendimento aos padrões de preservação 

ambiental, saúde e segurança conforme legislação e regulamentos vigentes no 

país.  Para tanto, nos comprometemos com:   

Meio Ambiente  

▪  Proteger e prevenir a poluição no meio ambiente; 

▪  3R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

▪ Identificar e controlar os aspectos e os impactos intrínsecos as nossas    

atividades. 

Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho 

▪ Prevenir acidentes ocupacionais;  

▪ Prevenir doenças ocupacionais na realização das atividades e serviços;  

▪ Garantir um bom desempenho quanto a segurança e saúde dos colaboradores; 

▪ Ter mentalidade de risco, avaliação de todo e qualquer acidente, quase-

acidente ou potencial risco de acidente que observar; 

▪ Prevenir e rastrear o diagnóstico precoce dos agravos a saúde relacionada ao 

trabalhador. 

Legislação Ambiental 

▪ Atender aos requisitos da legislação, da saúde, segurança e das partes 

interessadas aplicáveis às atividades desenvolvidas pela Tecflux Ltda.  

A TECFLUX SE COMPROMETE A: 

▪ Minimizar os impactos ambientais (garantir o uso consciente de recursos naturais); 

▪ Buscar a melhoria contínua da Política de HSE e Qualidade; 

▪ Cumprir os requisitos legais aplicáveis;  

▪ Estabelecer uma cultura e participação ativa de motivação aos colaboradores 

quanto o compromisso e a responsabilidade pela nossa política de HSE;  

▪ Eliminar os riscos e perigos no ambiente de trabalho e sinalização de segurança; 

▪ Divulgar e Comunicar quanto ao compromisso com HSE e envolvimento das 

partes interessadas no processo; 

▪ Capacitar e Treinar os colaboradores para alcançar um bom nível de qualidade 

em Segurança e Saúde do Trabalho; 

▪ Manter os postos de trabalho organizados e limpos. 

Nossa missão é, aplicar nossos talentos coletivos com compreensão e paixão para 

melhorar a cada dia. 


