Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
Nossa preocupação com a Saúde, Segurança e o Meio Ambiente é orientada por uma política que
visa a excelência do serviço prestado com a total segurança de nossa equipe e em conformidade a
legislação em defesa do meio ambiente, por isso a Novorumo Transportes Ltda se compromete
estimular a capacitação e a promover a informação no ambiente de trabalho, assim como registrar os
riscos e os acidentes, para posterior análise e elaboração de plano de ação a fim de minimiza-los.
Diretrizes da Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente:
1 – Ao incorporarmos saúde, segurança e meio ambiente a nossa estratégia empresarial,
ratificamos o comprometimento de toda equipe da Novorumo Transportes Ltda, em seguir as
diretrizes com exatidão;
2 – Comprometimento e conformidade com a legislação vigente nas áreas de segurança, meio
ambiente e saúde;
3 – Cada função deverá ter seu procedimento pré-estabelecido e os equipamentos deverão estar
em perfeita condição de uso, garantindo o atendimento às exigências de saúde, segurança e meio
ambiente;
4 – Os riscos de cada função deverão ser previamente detectados e registrados juntamente com
uma análise sobre as possíveis formas de prevenção de acidentes e, caso seja necessário, a relação
de Equipamentos de Proteção Individual necessários para a execução da função. Esse documento
deverá ser apresentado ao executor da função;
5 – Comprometimento na busca continua por melhorias a fim de conter a ocorrência de acidentes
ou ao menos assegurar a redução dos mesmos, e de reduzir os impactos de nossa atividade no meio
ambiente;
6 – Disseminar a valorização à saúde, segurança e meio ambiente, através da informação clara e
objetiva sobre temas relacionados a esses itens, a fim de instruir e esclarecer os integrantes da
equipe Novorumo, para alcançarmos os resultados esperados.
7 – Investir continuamente em nossa equipe, capacitação e aperfeiçoamento, através de
treinamentos práticos e teóricos, previamente agendados e informados aos funcionários e parceiros,
com o intuito de reforçar nosso comprometimento com a saúde, segurança e meio ambiente;
8 – Situações de emergência devem ser previstas, portanto deverá haver um documento do
procedimento a ser seguido em caso de acidente e todos os colaboradores deverão ter acesso a tal
documento;
9 – Acidentes deverão ser enfrentados com agilidade, a fim de minimizar suas consequências;
10 – Todo e qualquer acidente ou incidente deverá ser analisado, investigado e documentado, de
modo a evitar sua repetição. E periodicamente deverá ser apresentado um relatório contendo os
dados atualizados sobre a ocorrência de acidentes.

