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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 

A BioEspeleo Consultoria Ambiental é uma empresa especializada na execução de 

serviços ambientais em áreas cársticas associadas a diferentes litologias com ocorrência 

de cavidades naturais. Buscamos proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável 

em todos as suas instalações e tomar medidas adequadas a fim de impedir acidentes e 

danos à saúde provenientes do trabalho.  

O objetivo global da nossa política de saúde e segurança, é a excelência e 

constância da Segurança e a Saúde do Trabalho de seus Colaboradores, prestadores de 

serviços, e visitantes, proporcionando-os um ambiente saudável, seguro e 

consequentemente melhor qualidade de vida, partindo do princípio de que todos os 

acidentes e doenças do trabalho podem ser evitados. 

A nossa política tem a finalidade de integrar Saúde e Segurança no Trabalho em 

todos os âmbitos de trabalho da empresa, e demonstrar nossa competência, de forma que 

todos os gerentes, funcionários, consultores de segurança e contratados saibam suas 

responsabilidades, e tenham treinamentos e experiência para colocá-las em prática, afim 

de carregar tais conhecimentos como valores para a suas vidas. 

Buscaremos a melhora continua do nível de desempenho da empresa referente a 

Saúde e Segurança no Trabalho, no intuito de mantermos sempre a excelência em Saúde 

e Segurança, antecipando, identificando, eliminando e controlando todo e qualquer risco 

potencial à integridade física e à saúde dos colaboradores e visitantes que estejam em 

nosso ambiente de trabalho.  

A empresa comprometesse a trabalhar sempre na legalidade, atendendo todas as 

exigências da legislação vigente no país e suas próprias regras, além de monitorar e se 

atualizar de toda e qualquer alteração das mesmas. A BioEspeleo cobrará de seus 

contratados e prestadores de serviço para que atendam sempre aos requisitos legais e 

corporativos aplicáveis à segurança do trabalho e saúde ocupacional, tanto no âmbito 

nacional como os da própria contratante, provendo os recursos necessários para o 

cumprimento desta política. 

A vida de nossos colaboradores é a nossa maior prioridade.  


