
POLÍTICA DE SEGURANÇA,
SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A liderança é responsável por sua unidade, departamento, setor e 
área, responsabilizando-se por sua gestão;

Todos os trabalhadores, próprios e terceiros, são responsáveis por sua 
segurança, e das demais pessoas, devendo agir preventivamente 
sempre que identificada uma condição ou comportamento de riscos;

Nenhum trabalhador poderá se expor a condição de risco sem a 
devida medida de controle;

Nenhum dispositivo de segurança poderá ser anulado, retirado ou 
desabilitado;

Não é permitido executar atividade, operar máquina ou equipamento 
sem a devida capacitação e autorização formal da Adimax.

DIRETRIZ CORPORATIVA

A Saúde, a Segurança e o Meio Ambiente são valores fundamentais, 
e se compromete a:

Proteger a Saúde e a Integridade Física das pessoas, bem como
o Meio Ambiente;

Identificar e controlar os perigos e riscos, através de uma cultura 
preventiva, reduzindo os acidentes, os incidentes, e perdas materiais;

Identificar, controlar e reduzir seus aspectos e impactos ambientais, 
preservando o meio ambiente, prevenindo a poluição, e fazendo uso 
eficiente dos recursos naturais;

Melhorar continuamente nossos processos através de objetivos e 
metas, aumentando o desempenho do sistema de gestão integrado; 

Cumprir os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos 
pela empresa.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

A Adimax Pet, empresa que pesquisa, desenvolve e fabrica alimentos para cães 
e gatos, assegura que:
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REGRAS DE OURO DE SSMA

Sou responsável pela nossa segurança.
Todos devem zelar pela segurança mútua, 
agindo de forma preventiva, alertando qualquer 
pessoa que seja vista praticando um desvio.

Somente opero máquinas e equipamentos 
com os dispositivos de segurança em pleno 
funcionamento, e com o devido 
treinamento.
Todos os trabalhadores somente poderão 
operar máquinas e equipamentos após 
receberem capacitação da Adimax. É dever do 
operador inspecionar os equipamentos antes 
de iniciar a operação, registrando no check list 
específico e comunicando a chefia imediata 
quando identificada condição de risco, 
paralisando o equipamento até a análise.

Utilizo os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) indicados para cada atividade.
Em todas as atividades que existem riscos, o 
trabalhador deve utilizar os EPIs 
determinados pela área de SSMA, em caso de 
dúvida, deve-se recorrer ao superior imediato 
ou a equipe de SSMA.

Somente executo atividades de riscos 
com a devida Análise Prévia de Riscos.
Nas atividades de riscos, como trabalho em 
altura, espaço confinado, trabalhos com 
eletricidade, à quente, entre outros, deve-se 
realizar a análise de riscos, determinação dos 
controles, registrando em formulário 
específico.

Utilizo o corrimão ao subir 
ou descer escadas e rampas.
Ao se movimentar por escadas ou rampas, o 
risco de queda deve ser controlado com uso 
do corrimão, devendo sempre manter uma 
das mãos livres para segurança, bem como a 
visão deverá estar livre e não falar ao celular.

Não utilizo ar comprimido para limpeza pessoal.
O uso de ar comprimido representa um risco 
de lesões nos tecidos do corpo, razão pela 
qual não se pode usá-lo como método de 
limpeza e asseio corporal.

A Adimax Pet, empresa que pesquisa, desenvolve e fabrica alimentos para cães 
e gatos, define como REGRAS DE OURO DE SSMA, as regras que visam 
proteger as pessoas e o meio ambiente.
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Garanto o bloqueio e sinalização das fontes 
de energia perigosas antes da intervenção 
em máquinas e equipamentos.
Durante as intervenções em máquinas e 
equipamentos, todas as fontes de energia devem 
ser identificadas, desligadas, testadas e 
bloqueadas pelos envolvidos na atividade. A falta 
de um bloqueio pode resultar em graves lesões.

Comunico imediatamente qualquer 
condição de risco identificada.
Sempre que identificada uma condição ou 
comportamento de risco, qualquer pessoa 
deverá comunicar a liderança imediata, ao 
SSMA ou a CIPA. Quando tratar-se de 
comportamento de risco grave e iminente, 
antes deve-se interromper a atividade.

Não improviso ferramentas para utilização 
em minhas atividades.
A execução de uma atividade de forma segura 
envolve a utilização dos recursos adequados, 
razão pela qual não podemos realizar 
improvisos de qualquer natureza.

Ao conduzir veículos, cumpro todas as leis 
de trânsito, respeitando os limites de 
velocidade, e não utilizo celular ao volante.
Conduzir veículos em nome da empresa 
representa uma grande responsabilidade, pois 
estamos conduzindo a nossa marca. Temos o 
dever de respeitar as leis de trânsito, andando 
sempre no limite de velocidade, não falando ao 
celular, usando o cinto de segurança, entre outros.

Pratico a coleta seletiva em minha rotina.
O Meio ambiente demanda cada vez mais 
cuidado, praticando a coleta seletiva você 
contribui com a sustentabilidade, aumentando 
a quantidade de materiais a serem reciclados, 
diminuindo os volumes enviados aos aterros.

Utilizo os recursos naturais de forma 
consciente e reduzida.
A água é um bem escasso. A utilização deste 
recurso exige de nós cada vez mais disciplina, 
de forma a reduzir seu consumo, zelando por 
este bem natural.
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