Considerando que a saúde e segurança são fundamentais para a nossa gestão
de melhoria contínua, procuramos minimizar os riscos de acidentes e doenças
profissionais mantendo o ambiente de trabalho mais saudável e seguro.
A gestão da Composites VCI do Brasil pretende integrar os valores associados
à saúde e segurança em todos os níveis da empresa, incluindo Clientes e
Fornecedores.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES GERAIS
A Administração está empenhada em planejar atividades de saúde e segurança.
O Gerente da fábrica garante os objetivos de saúde e segurança e apoia as
partes interessadas no planejamento e execução das mesmas.
Os Supervisores favorecem entre os Colaboradores a implementação dos
objetivos da Saúde e Segurança.
Terão o apoio e conselhos de Saúde e Segurança ás partes interessadas em
todas as atividades, para a prevenção de acidentes.
O Colaborador deve estar em conformidade com as normas de segurança e
saude, participar de atividades de prevenção e executar suas tarefas de modo a
não colocar em risco de acidente, a si próprio ou a seus colegas.
Todos devem estar envolvidos para tornar esta Planta um local de trabalho
seguro.
SAÚDE E SEGURANÇA É PREOCUPAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE
TODOS!

POLÍTICA DA QUALIDADE
A Composites VCI do Brasil está comprometida a atingir
a satisfação total dos seus Clientes e Partes Interessadas.

Assumimos esta responsabilidade através do treinamento
de nossos colaboradores, da execução dos procedimentos
adotados, do compromisso em atender os requisitos das Partes
Interessadas em sua totalidade, além de manter uma cultura
corporativa que promova a melhoria contínua.
As metas e os indicadores são estabelecidos aos níveis
apropriados da organização, apoiando todos os membros da
equipe para a Política da Qualidade, garantindo a conformidade
corporativa com as disposições legislativas e regulamentares,
atendendo aos diversos requisitos aplicáveis a que está
vinculada.
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