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1.

Objetivo

Declarar e disseminar os compromissos do Sistema de Gestão Integrado IHARA quanto à qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança ocupacional.
2.

Abrangência
Esta Política se aplica a todos os colaboradores e demais partes interessadas com os quais nos relacionamos.

3.

Referências

Código de Conduta e Ética
NBR ISO 9001 Sistema de gestão da qualidade — Requisitos

NBR ISO 14001 Sistema de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso
NBR ISO 45001 Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional — Requisitos com orientação para uso

Política de Integridade
Manual do Sistema de gestão integrado
4.

Termose Definições
e

SGl: Sistema de Gestão Integrado.
Nota: Na IHARA o SGl aborda várias disciplinas: gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde
e segurança ocupacional.

e

Colaborador: toda pessoa que atua nas diferentes áreas de negócio da IHARAsob regime CLT.

e

Partes interessadas: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma
decisão ou atividade, por exemplo: acionistas, colaboradores, vizinhança, órgãos governamentais e
reguladores, dentro outros.

5.

Diretrizes
A IHARABRASS/A Indústrias Químicas, situada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tem como

conjunto de princípios declarados,tais compromissos:
e

Garantir a excelência da qualidade de nossos produtos e serviços;

e

Proteger o meio ambiente e minimizar continuamente a poluição através da redução dos impactos
relacionados à geração de resíduos sólidos, efluenteslíquidos, uso de recursos naturais e monitoramento
de emissões atmosféricas, buscando aumentar o desempenho ambiental;

e

Prevenir lesões e doenças ocupacionais, através da eliminação dos perigos, minimizando riscos de
exposição aos produtos químicos e incidentes, fornecendo condições de trabalho seguras e saudáveis. Os
trabalhadores têm acesso às informações e são consultados, colaborando com a gestão da saúde e
segurança ocupacional, criando uma cultura prevencionista;

e

Cumprir os requisitos legais e outros requisitos subscritos, aplicáveis ao negócio;
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Praticar os Valores, Princípios e o Código de Conduta Ética;
Agregar valor aos negócios existentes não poupando esforços para a inovação tecnológica, atendendo as
expectativas e necessidades de nossos clientes;
e

Promover a melhoria contínua e desempenho dos Sistema de Gestão Integrado;

e

Aprimorar relacionamentos com as partes interessadas com as quais interagimos.

Tais compromissos são possíveis, através de um programa eficaz de gerenciamento dos objetivos e metas do
Sistema de Gestão Integrado.

6.

Histórico de Revisões

Revisão

Data

12

26/11/2020

7.

Alterações efetuadas

Aprovações

Elaborador ou Revisor

Revisão geral, adequação ao novo padrão de documento,
consolidação da Política do SGl com a de Meio Ambiente, transição
de norma OHSAS18001 para ISO 45001.
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Gonçalves do Amaral
Presidente

;

Wagner Assis Angelim
Vice-Presidente de Operações e Finanças
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