CARTA COMPROMISSO
Sind. Arrumadores ES
Na Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A., temos o compromisso de manter os locais
de trabalho seguros e saudáveis para todos que trabalham em nossa empresa.
Partimos do princípio de que todos os acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais podem ser
evitados e nada que fazemos é justificado se ocasionarmos acidentes ou doenças a nós mesmos, nossos
colegas, trabalhadores portuários, visitantes ou provedores.
Todos nós que trabalhamos na Portocel temos o direito de:
• Receber treinamentos de segurança aplicados através do OGMO, para realizar as
atividades atribuídas.
• Ter as condições e infraestrutura adequadas para realizar suas tarefas.
• Receber equipamentos de proteção individual necessários para realizar as atividades, que
serão fornecidos pelo OGMO.
• Receber informações sobre riscos de saúde e segurança, além de medidas e controles de
proteção para realizar suas atividades de trabalho.
• Recusar-se a realizar qualquer trabalho para o qual você não tenha sido treinado ou
orientado nas medidas de segurança, ou para o qual você não possua as ferramentas e/ou
equipamentos necessários para executar a tarefa com segurança.
Todos nós que trabalhamos na Portocel temos a obrigação de:
• Cumprir com todos os regulamentos, procedimentos de segurança e saúde e a Linha
Mestra.
• Colaborar na implementação de um ambiente onde a cultura de segurança e saúde dos
trabalhadores prevaleça.
• Usar os equipamentos de proteção individual essenciais para as atividades que realizamos.
• Relatar todos os acidentes e incidentes ao responsável pela frente de trabalho, bem como
comportamentos e condições inseguras, ao supervisor do turno ou a área de segurança do
terminal.
• Agir com comportamento seguro em todas as atividades de trabalho, a fim de proteger a
si e seus colegas.
Trabalhar com segurança e respeitar a Linha Mestra e os procedimentos de segurança é um requisito
fundamental de trabalho e valorização da vida.
Ao assinar este documento, assumo o compromisso de cumprir os procedimentos e a Linha Mestra para
evitar acidentes e incidentes, além de praticar comportamentos seguros em todas as atividades realizadas
no terminal portuário.
O compromisso de todos é de extrema importância para tornar o nosso terminal, todos os dias, um local
seguro para trabalhar.
CARTA COMPROMISSO
“Declaro ter lido e compreendido a Carta Compromisso e assumo o compromisso de cumprí-la e
respeitá-la em minhas atividades na empresa e de zelar pelo seu cumprimento por todas as demais
pessoas às quais ela se aplica”
Data: ____/____/______

matrícula: _________________

Nome completo: ___________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________

