POLITICA DE SEGURANÇA, SAUDE, HIGIENE NO TRABALHO
O GRUPO THX tem como prioridade a manutenção do bem-estar e da segurança dos
funcionários.
A importância que atribuímos a esta iniciativa está alinhada aos nossos valores e é
oriunda do comprometimento em proporcionar um estilo de vida saudável para os
nossos profissionais, clientes e comunidades nas quais operamos.
As estratégias, instruções e os procedimentos da Corporação devem suportar nosso
compromisso com o bem-estar do empregado, assegurando a continuidade dos
seguintes objetivos:






Comprometer-se com o Bem Estar, Segurança e Saúde do Trabalho dos funcionários;
Incentivar a participação de todos os colaboradores, dos nossos Parceiros,
Fornecedores e Clientes nos Programas de Bem Estar, Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional.
Gerenciar os custos, riscos e qualidade de saúde e segurança no ambiente de trabalho;
Assegurar melhoria contínua e excelência na qualidade e execução das atividades
relativas a Bem Estar, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
Todos os funcionários são responsáveis por assegurar e promover um ambiente
de trabalho saudável e seguro.
DEFINIÇÃO:
SEGURANÇA DO TRABALHO É a técnica que objetiva a Prevenção de Acidentes no
Trabalho, através de aplicação de análise dos riscos de local, de ambiente e de
operação.
Riscos: É uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para
causar danos a pessoas e equipamentos, assim como perda de material ou mesmo
redução da capacidade de produção.
SAUDE DO TRABALHO É a atividade médica, de natureza multi-profissional, voltada
para a Prevenção de Doenças Ocupacionais do Trabalho, a partir do estudo do
ambiente de trabalho, do controle biológico e dos fatores de riscos ambientais.
HIGIENE DO TRABALHO É a técnica dedicada à indicação, avaliação e controle dos
fatores e tensões ambientais que surjam no local de trabalho ou nasçam do mesmo, os
quais podem provocar enfermidades, danos à Saúde e ao bem estar, assim como
moléstias aos trabalhadores.

PROGRAMAS RELACIONADOS
O grupo THX, adota os programas abaixo como diretriz da sua POLITICA DE
SEGURANÇA, SAUDE, HIGIENE NO TRABALHO, para implantação de normas e
procedimentos. Consequentemente, o CORPO GERENCIAL assume a
responsabilidade direta pela administração destes Programas.
1) PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – P.P.R.A
2) PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL – PCMSO
Corpo
Gerencial:
EMPREGADOR

DIRETOR/SUPERVISOR/ENCARREGADO/PREPOSTO

DO

É aquele a quem, na descrição ocupacional, a Empresa atribui autoridade sobre
homens, materiais, áreas e ambientes de trabalho, sendo responsável por cumprir e
fazer cumprir o disposto nestes Programas
II - OBJETIVO
O objetivo dos Programas é definir a participação de todas as partes da empresa nas
ações de mitigação de riscos à saúde e segurança, prevenção de Enfermidades,
melhoria das condições ambientais e redução de lesões, exigidas pelas razões de
natureza moral, social, econômica e legal, fixada pela Empresa.
III - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO (CIPA)
O GRUPO THX está desobrigada em constituir CIPA
Para cumprir com o item 5.6.4 da NR5 designa um de seus colaboradores, que cumprira
mandato de 1 ano prorrogado por mais 1 ano, até ser substituído por seu sucessor.
A este colaborador e seus sucessores é designado treinamento da CIPA previstas na
NR-5 em seu item 5.16.
O papel importante do designado da CIPA é o de estabelecer uma relação de diálogo e
conscientização de forma criativa e participativa. Devem opinar na forma como os
trabalhos serão realizados, objetivando sempre melhorias das condições de trabalho,
visando a humanização e qualidade de vida no trabalho.

