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Esses compromissos aplicam-se a todos os funcionários da SGS, contratados, visitantes e operações.
Respeitar as regras de Saúde, Segurança e Meio Ambiente é uma responsabilidade individual de todos nós, em todos os níveis
A Diretoria é responsável por assegurar a total conformidade com esta declaração da política da Empresa.
dentro de nossa organização: Esses compromissos se aplicam a todos os funcionários, contratados e visitantes da SGS. A
Saúde, Segurança e Meio Ambiente são responsabilidades individuais para todos nós, em cada nível dentro de nossa organização.

gestão é responsável por garantir o cumprimento integral das políticas da SGS.

AMILTON A. JIMENEZ JR.

JORGE DELIC JR.

Gerente Nacional de OI

Managing Director - Grupo SGS Brasil

AMILTON A. JIMENES JR.

JORGE DELIC JR.

Gerente
Abril 2020Nacional de OI

Managing Director - SGS Brasil

Esta versão cancela e substitui todas as versões anteriores
Esta versão cancela e substitui todas as declarações
todas
políticas
saúde, segurança e/ou
anterioresabrangendo
de política
de as
saúde
e de
segurança.
meioinglês
ambiente,
não importando
os emissores
de
A versão em
deste
documento
constitui(política
a versão
vinculante.Saúde, Segurança e Meio Ambiente, OI, Sustentabilidade,
TI Verde, Construção). Se necessário, objetivos anuais ou de
médio prazo ou programas detalhados serão adicionados
para concluir e alimentar esta declaração. A versão em
inglês deste documento constitui a versão vinculativa.

