MICHELIN - UNIDADE INDUSTRIAL DE ITATIAIA - RJ
O site Industrial de Itatiaia, com atuação no segmento de pneumáticos, fornece seus produtos para o mercado interno
e externo. Formado pelas atividades de fabricação de Pneus Turismo e Caminhonete, Reforços Metálicos, Bandas de
Rodagem e de Recondicionamento de pneus, o site está engajado em uma dinâmica de progresso contínuo conforme
definido em nossa Carta DMD (Desenvolvimento e Mobilidade Sustentáveis). Esta dinâmica visa satisfazer cada vez
melhor as partes interessadas, a proteger o meio ambiente, o nosso patrimônio e as pessoas do nosso site e a
assegurar a continuidade de nossas atividades.
É por isso que estamos empenhados em contribuir ativamente para a prevenção dos riscos e proteção do meio
ambiente. Este desejo de progresso contínuo se aplica a natureza e escala de todas as atividades do site. Ele é levado
em conta, em particular, em toda evolução de nossas atividades, integrando a necessidade da performance econômica.
Em cada um dos domínios EP, nossas ações são realizadas de acordo com as seguintes orientações:
respeitar todas as exigências Ambientais e de Prevenção dos riscos aplicáveis, incluindo a legislação, às exigências
internas da Michelin e as obrigações assumidas junto as partes interessadas;
determinar os objetivos de progresso;
melhorar o nosso desempenho EP através da melhoria contínua de nosso SMEP;
estabelecer e implantar um plano ambiental e de prevenção dos riscos.
informar, comunicar e treinar tantos quantos forem necessários, para que se tornem atores do progresso e
assumam melhor suas responsabilidades.
Estas orientações são complementadas por objetivos específicos para cada um dos domínios EP:

Segurança no trabalho, ergonomia, higiene e saúde:
preservar a segurança e a saúde, do nosso pessoal e dos prestadores de serviço, através de uma abordagem
preventiva; identificando, avaliando e gerenciando os riscos das operações e processos visando eliminar ou
controlar a ocorrência de lesões e doenças;
reforçar a cultura de segurança, disponibilizando recursos, ferramentas, programas comportamentais e a
responsabilização no ambiente de trabalho.
Meio ambiente:
levar em conta as diferentes formas de prevenção da poluição e a preservação do meio ambiente na condução
de nossas atividades;
avaliar permanentemente os aspectos ambientais, decorrentes das atividades, produtos e serviços, atuais e
futuros, visando à redução ou eliminação dos impactos ambientais significativos e dos riscos, previamente
identificados.
melhorar a performance ambiental (MEF) pelo uso racional e sustentável de energia, recursos naturais,
matérias-primas, insumos e gestão de resíduos.
Proteção do patrimônio:
gerir nossa prevenção de incêndio / sinistros para garantir um nível de vulnerabilidade adequado e preservar a
segurança e os interesses da nossa vizinhança;
proteger de maneira apropriada, nosso conhecimento e nosso patrimônio em conformidade com o Conceito
Michelin de Segurança (CMS);
estar preparado para eventuais emergências.
Pelo seu profissionalismo, seu comportamento e sua participação ativa, cada um compromete-se
e contribui para nossa performance individual e coletiva sobre estas orientações.
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