A finalidade da Política de Saúde e Segurança no Trabalho é fomentar um ambiente de
trabalho seguro e saudável por meio da prevenção de lesões relacionadas ao trabalho e da
deterioração da saúde, promovendo, assim, uma cultura de bem-estar para os colaboradores
do Grupo e suas esferas de influência, fornecendo uma estrutura de referência para a
definição dos objetivos segurança e saúde e, assim, contribuir para o cumprimento dos
terceiro e oitavo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela
Organização das Nações Unidas.

Princípios básicos de atuação
Para a consecução dessa finalidade, o Grupo assume e promove os seguintes princípios
básicos que devem presidir todas suas “atividades de manutenção leve preventiva e corretiva
na rede de distribuição de energia na área Metropolitana de Natal – RN”:
Para atingir esse objetivo, a Alta Direção e promovidos em todos os níveis organizacionais do
Grupo assume e promove os seguintes princípios básicos que devem presidir todas as suas
atividades:
a) A qualidade, produtividade e rentabilidade de suas atividades são tão importantes quanto
à segurança e a saúde das pessoas envolvidas na cadeia de valor e, todos esses são objetivos
permanentes e fundamentais do grupo;
b) A segurança de pessoas deve sempre prevalecer. A prevenção de lesões relacionadas ao
trabalho ou da deterioração da saúde podem ser alcançados por meio de recursos e
treinamento; e
c) A integração da saúde e segurança em todos os processos de negócios é um princípio
básico de efetividade, eficiência e responsabilidade coletiva.
d) Cumprimento de requisitos legais e outros requisitos relacionados à prevenção de riscos
laborais;
e) Eliminação, ou máxima redução, de riscos para segurança e saúde ocupacional;
f) A integração de critérios de saúde e segurança ocupacional em todas as decisões,
processos de negócios e métodos de trabalho, de forma que gerentes, técnicos e
colaboradores assumam plenamente suas responsabilidades em matéria de saúde e
segurança;
g) A melhoria contínua dos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho;
h) Consulta e participação de todos os colaboradores em saúde e segurança do trabalho;
i) A provisão eficiente dos recursos técnicos, econômicos e humanos adequados; e
j) Coordenação e colaboração eficazes com fornecedores e contratados terceirizados, para
que a saúde e segurança estejam presentes em todos os serviços e trabalhos realizados nas
instalações do Grupo.
Conteúdo adaptado. O texto completo da Política de Saúde e Segurança da Neoenergia
está disponível para consulta no Sistema de Gestão Integrado e no site neoenergia.com.
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