
 
Política de Saúde e Segurança 

A saúde e a segurança de nossos funcionários, contratados e visitantes está em primeiro plano em nossos 
esforços comerciais. A Universal está comprometida com a prevenção de lesões e doenças no local de 
trabalho através de uma forte gestão de saúde e segurança, autonomia e prestação de contas dos 
funcionários, e estrito cumprimento das normas de saúde e segurança. A Saúde e Segurança são uma 
prioridade não negociável de nossa cultura. 

Gestão de saúde e segurança 
O Programa de Saúde e Segurança Ocupacional da Universal está em vigor e serve como a base de nossos 
esforços de saúde e segurança. Nossas operações devem alinhar-se ao Programa da Universal através de 
políticas, procedimentos e instruções locais para a infraestrutura, equipamentos e processos locais, 
juntamente com o Manual de Saúde e Segurança da Universal. Além disso, devem fornecer recursos e 
treinamentos aos nossos funcionarios para incentivar a conformidade e a melhoria contínua. Também 
devem fornecer equipamentos de proteção individual apropriado e relatar e analisar dados de saúde e 
segurança relativos a quase acidentes e incidentes. Como parte do sistema de gerenciamento, eles devem 
realizar avaliações de risco, inspeções e auditorias referente à saúde e segurança, para assim medir o 
desempenho e implementar ações corretivas quando necessário. 

Autonomia e prestação de contas dos funcionários 
Cada funcionário, diretor e executivo tem a responsabilidade de criar e manter um ambiente de trabalho 
seguro e saudável. Toda a Universal deve cumprir integralmente as leis e regulamentos de saúde e 
segurança nacionais, estaduais e locais em vigor. Espera-se que cada funcionário, diretor e executivo 
desempenhe suas funções de acordo com a política da Universal, entre outras coisas, seguindo as regras 
e práticas de saúde e segurança e relatando acidentes, ferimentos e equipamentos, práticas ou condições 
inseguras. As normas de segurança nunca poderão ser desconsideradas ou evitadas. Além disso, um 
ambiente de trabalho seguro e saudável significa um local de trabalho livre de violência. Ameaças de 
violência ou intimidação não serão toleradas. 

Conformidade legal 
As empresas da Universal devem manter o pleno cumprimento das leis e regulamentos de saúde e 
segurança, e cooperar com as autoridades locais na manutenção de um forte programa de saúde e 
segurança. Como parte de nossos esforços para fortalecer a cadeia de suprimento, a Universal deverá 
encorajar nossos fornecedores e outros parceiros a criar e manter ambientes de trabalho saudáveis e 
seguros em conformidade com todas as regulamentações de saúde e segurança. 

Esta política será revisada regularmente pelo Comitê de Nomeação e Governança Corporativa da Universal 
Corporation e alterada conforme necessário. 


