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POLÍTICA INTEGRADA 

Disponíveis nos murais e 
no site da empresa 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
 

 

PRINCÍPIOS 

 

 REQUISITOS LEGAIS: Atender rigorosamente aos requisitos legais, municipais, 

estaduais e federais, além das Normas Técnicas aplicáveis, quanto à segurança, 

saúde e meio ambiente vigente nos lugares onde atua. 

 IMPACTOS AMBIENTAIS: Identificar, tratar e comunicar os impactos 

ambientais negativos gerados por produtos, processos e instalações, 

aumentando os índices de produção e produtividade e reduzindo a proporção 

de impactos ambientais gerados, de forma eficiente e sustentável. 

 OBJETIVOS E METAS: Constituir e avaliar. 

 RISCOS AMBIENTAIS: Controle sistemático, prevenção e eliminação. 

 MELHORIA CONTÍNUA: Assegurar a manutenção de um processo continuado 

de melhoria nas práticas de gestão e redução da poluição ambiental, assim 

como nos processos de gerenciamento de segurança e saúde. 

 SEGURANÇA: analisar, orientar e controlar os riscos à segurança, saúde e meio 

ambiente com foco na prevenção de acidentes, incidentes e doenças 

ocupacionais. 

 

 

LIDERANÇAS 

 

As lideranças são responsáveis por implementar, divulgar e fazer cumprir esta Política 

em todas as operações e os colaboradores são responsáveis por praticá-la, 

assegurando seu cumprimento em todas as suas atividades. 

 

 

 

São Borja, 01 de agosto de 2016 

 

 

_______________________________ 

Darci Roberto Schneid 

Diretor 



REQUISITOS DO SGAS/SGI 
AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA 



Conceitos 
• Ação Corretiva: ação instituída para eliminar causas de não conformidades reais, 

impedindo que estas sejam recorrentes. 

• Ação Preventiva: ação instituída para eliminar causas de não conformidades potenciais 

(que ainda não ocorreram), impedindo que estas ocorram. 

• Todos os colaboradores devem estar treinados no SGAS e no SGSTS, estando aptos a 

identificar não conformidades no seu local de trabalho. 

• SGAS: Sistema de Gestão Ambiental Sirtec 

• SGSTS: Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho Sirtec 

• SGI: Sistema de Gestão Integrado 

 

 



Ação corretiva x ação preventiva 

Passos do processo 



REQUISITOS DO SGAS/SGI 
AUDITORIA INTERNA 



OBJETIVO  O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar 
ajuda a alta Administração e desenvolver adequadamente 
suas atribuições, proporcionando-lhes análises, 
recomendações e comentários objetivos, acerca das 
atividades examinadas. 

 

PASSO  A PASSO DA 
AUDITORIA INTERNA 

http://www.portaldeauditoria.com.br/sobreauditoria/descricao_atribuicoes.asp
http://www.portaldeauditoria.com.br/sobreauditoria/descricao_atribuicoes.asp
http://www.portaldeauditoria.com.br/sobreauditoria/descricao_atribuicoes.asp


AIIMAS  
AUDITORIAS INTERNAS DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 
realizadas na empresa 

• 1ª AIIMAS realizada em março de 2014.  

• 2ª AIIMAS realizada em outubro de 2014.  

• 3ª AIIMAS realizada em junho de 2015.  

• 4ª AIIMAS realização em novembro de 2015. 

• 5ª AIIMAS realizada em abril de 2016. 

• 6ª AIIMAS realizada em novembro de 2016. 

 

• Avaliados quesitos de segurança, meio 
ambiente, saúde, instalações físicas.  

 



A 7ª AIIMAS SE APROXIMA! 


