
Política de Saúde, Segurança, Responsabilidade Social e Ambiental 

 
 

Preocupamo-nos com a saúde e segurança de todos os colaboradores e outras partes que trabalham ou visitam 

qualquer uma das nossas instalações. 

 

Fazemos um esforço continuo para fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável e para prevenir acidentes, 

lesões, doenças ocupacionais e outros perigos potenciais inerentes ao ambiente de trabalho. Para isso estamos 

comprometidos em conduzir nossas operações, gerenciar as instalações e fabricar nossos produtos de uma maneira 

que proteja de forma responsável a saúde e a segurança humana.  

 

Este compromisso se estende a todos os membros da nossa equipe internamente e outros no local de trabalho, 

incluindo clientes, fornecedores, prestadores de serviços terceirizados, estágios e convidados em todas as nossas 

localidades.  

 

Fazemos o possível para minimizar os riscos à saúde e segurança para todas as pessoas. Todos aqueles que trabalham 

para ou em nome da D.R. Promaq têm a responsabilidade de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Eles 

devem aderir, apoiar e participar ativamente do programa e das iniciativas de saúde e segurança da D.R. Promaq para 

melhorar o desempenho e minimizar os riscos. 

 

Para manter sempre um local de trabalho seguro e saudável observamos as leis e temos nossos regulamentos e 

padrões internos de saúde e segurança, tendo como compromisso manter o ambiente de trabalho seguro, saudável e 

livre de acidentes. 

 

 

Responsabilidade Social 

 

A responsabilidade social é à base de nossa cultura. Reconhecemos que temos responsabilidade para com nossos 

funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e nosso meio ambiente. Nossa filosofia é sempre preservar a 

qualidade de vida. 

 

A D.R. Promaq apoiará e participará ativamente de atividades beneficentes e voluntárias que promovam o 

desenvolvimento social, econômico e educacional. 

 

 Trabalhamos com ética e transparência na gestão dos nossos negócios, compreendendo as ações desenvolvidas e 

com total comprometimento na tomada de decisões, para causar impactos positivos na sociedade, no meio ambiente 

e no próprio futuro desta empresa. 

 

 

Politica ambiental 

 

Estamos comprometidos com a proteção do meio ambiente, para isso nos esforçamos para melhorar nossas 

operações, produtos e serviços afim de sempre minimizar os impactos no meio ambiente. 

Para conservar o meio ambiente estimulamos todos da equipe a: 

• Melhorar continuamente nosso desempenho ambiental por meio do incentivo a inovações técnicas e 

iniciativas ambientais; 

• Prevenir a poluição do meio ambiente; 

• Cumprir todas as legislações, regulamentações e outros requisitos ambientais relevantes; 

• Manter objetivos e metas ambientais por meio de análise de liderança que atenda ou exceda todos os 

requisitos legais e se concentre nos impactos ambientais que são importantes, como uso de energia, emissões 

atmosféricas, resíduos e uso de água;  

 



 

    

    

    

 

 

Minerais de Conflito 

 

Esperamos que nossos colaboradores cumpram todos os regulamentos legais aplicáveis relativos os minerais de 

conflito. Se o uso de minerais conflitantes (estanho, tântalo, tungstênio, ouro) não puder ser evitado o fornecedor 

garantirá a transparência em sua cadeia de suprimentos mediante solicitação. 

 

Os fornecedores deverá estabelecer seu próprio programa de auditoria para garantir uma cadeia de suprimentos que 

resulte em produtos que sejam “Livres de conflitos da RDC” e devem garantir que todos os produtos fornecidos à D.R. 

Promaq em conformidade com as Regras dos Minerais de Conflito. 


