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Política de Saúde e Segurança Ocupacional 
Ahlstrom-Munksjö Brasil 

Na Ahlstrom-Munksjö, nós acreditamos que zero acidente é possível!  

Os negócios da Ahlstrom-Munksjö estão ligados a operações com papel, fibras e celulose, em 

circunstâncias em que há presença de riscos ambientais e de saúde e segurança. Portanto, as 

operações da empresa exigem um excelente desempenho na redução desses riscos, com base em 

um processo sistemático e eficiente.  

Estabelecendo metas consistentes de melhoria e desenvolvendo e gerenciando complacências, 

construímos uma forte cultura de saúde e segurança, essencial ao nosso negócio, com 

compromissos globais para todos os colaboradores, subcontratados e visitantes.  

Neste sentido, nossa Política de Saúde e Segurança no Trabalho estabelece os requisitos mínimos 

de liderança e responsabilidade para com esses itens, e descreve os princípios que direcionam a 

maneira como conduzimos todas as nossas atividades, para proporcionar um ambiente de trabalho 

seguro a todos. Essas determinações devem ser utilizadas em conjunto com os requisitos legais 

existentes, além das instruções locais. 

Nossos objetivos e compromissos são:  

1. Alcançar zero acidente com afastamento, por meio de sistemas de atividades preventivas, tais 

como: relatórios de incidentes, interações de segurança baseadas no comportamento, inspeções de 

segurança, auditoria anual e treinamentos.  

2. Ter um sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional em todas as instalações de 

produção, certificado conforme a ISO 45001:2018, cumprindo com padrões, diretrizes e regras desta 

política e revisado periodicamente.  

3. Incorporar a saúde e a segurança como parte essencial de nossas atividades e operações locais, 

com o apoio de especialistas no assunto e sob a coordenação do gerente de Saúde e Segurança da 

planta.  

4. Garantir que todos os funcionários, terceiros e visitantes entendam que são responsáveis pela sua 

própria segurança e pela dos demais, por meio de suas ações no ambiente de trabalho. 

Valmir Piton 
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