
A Manuchar se compromete a operar de forma sustentável, sem prejudicar as pessoas, o 
meio ambiente e as comunidades em que atua. Nos esforçamos por um local de trabalho 
livre de danos para todos os funcionários, contratados e visitantes. Temos o compromisso de 
adotar as medidas necessárias para prevenir acidentes ou riscos à saúde que possam surgir 
no local de trabalho. Nosso objetivo é conduzir nossos negócios da maneira mais segura 
possível, de acordo com os regulamentos locais. 

Escopo

Esta Política de Saúde e Segurança se aplica a todos os colegas do Grupo Manuchar, suas 
empresas afiliadas e todos os funcionários, trabalhadores subcontratados, contratados e 
visitantes que trabalham ou visitam qualquer escritório ou armazém operado pela Manuchar 
ou realizando tarefas durante o emprego na Manuchar. Incentivamos nossos parceiros de 
negócios a respeitar os valores e princípios destacados em nossa política.

Visão principal:

 → Garantir a conformidade com as leis de saúde e segurança relevantes aplicáveis à nossa 
área de operação. No caso de quaisquer discrepâncias entre esta política e as leis 
nacionais ou outros padrões aplicáveis, os requisitos mais rigorosos serão aplicados.

 → Para garantir que nossos serviços e atividades sejam executados com segurança, 
comunicamos riscos potenciais e especificamos práticas de gestão para nossos próprios 
funcionários, clientes, fornecedores e, quando necessário, terceiros.

 → Todos os funcionários, contratados e visitantes recebem os equipamentos de proteção 
individual adequados para desempenhar suas funções com segurança. O uso do 
equipamento de proteção individual de acordo com os perigos identificados no local é 
obrigatório.

 → Os funcionários recebem as informações, instruções e treinamento de saúde e segurança 
necessários de acordo com seu cargo específico ou tarefas de trabalho e o treinamento 
fornecido deve ser renovado e validado de acordo com a legislação local.

 → Os funcionários têm o poder de desafiar quaisquer práticas inseguras que observem 
e comunicar os riscos de segurança à administração. Espera-se também que cada 
contratado ou visitante contribua para a segurança no local de trabalho, estando alerta e 
sinalizando qualquer risco de segurança.

 → Os procedimentos de resposta e preparação para emergências são estabelecidos, 
testados e comunicados. Esses procedimentos descrevem as medidas ou contingências 
apropriadas, para prevenir incidentes ou a serem tomadas durante uma emergência, que 
protegem a saúde e a segurança de todas as pessoas.
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Visão principal:

 → Todos os funcionários desempenharão suas funções adequadamente de acordo com 
a política, os procedimentos e as práticas de trabalho seguras estabelecidas. Qualquer 
funcionário que atue deliberadamente contra as políticas da Manuchar, se recuse a seguir 
instruções ou oculte deliberadamente incidentes enfrentará ação disciplinar.

 → Comprometer-se a promover uma cultura de zero acidentes, monitorando, analisando e 
comunicando de forma transparente nosso desempenho.

 → Registrar, avaliar e comunicar riscos ou incidentes de saúde e segurança, ou tempo 
perdido, para promover e fornecer práticas de melhoria contínua. 

 → Gerenciar ativamente a exposição a riscos de saúde ocupacional. Estes incluem vigilância 
médica, gestão de medicina crônica, avaliações de higiene ocupacional, programas de 
bem-estar e programas de assistência aos funcionários.

 → Manter um diálogo aberto e construtivo com seus funcionários, clientes, vizinhos, 
comunidade e autoridades em nível local e nacional.

*As Políticas da Manuchar são comunicadas a todos os funcionários e revisadas regularmente para garantir relevância, conformidade e impulsionar melhorias.
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