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SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

Na Celeo Redes Brasil pretendemos garantir que a SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL sejam prioridade 
acima de toda solicitação, tanto no trabalho que desempenhamos como para as pessoas que o realizam. 

Nossos princípios em segurança e saúde ocupacional são: 

Prevenção de lesões e danos à saúde 

 Executamos tarefas controladas e somente em condições de segurança e saúde. 
 Proporcionamos condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis para a prevenção de lesões 

e danos à saúde. 
 Identificamos, analisamos, avaliamos e aplicamos controles para reduzir os perigos e riscos dos 

nossos processos, melhorando as condições e as condutas no trabalho, principalmente no que se 
refere a descarga elétrica e atividades em altura. 

 Proibimos toda execução de trabalhos nos quais exista um risco não avaliado ou não controlado. 
 Cumprimos e fazemos com que os nossos grupos de interesse cumpram toda norma, protocolo 

e/ou procedimento interno definido pela Celeo Redes Brasil para a realização de trabalhos de 
forma segura, uso correto de elementos de proteção pessoal, equipamentos, ferramentas e/ou 
veículos utilizados.  

 Asseguramos o direito de recusa do funcionário de não realizar atividades em caso de situação 
de risco grave ou eminente, sem nenhum tipo de ação prejudicial contrária. 

Cultura de prevenção 

 Desenvolvemos uma forte cultura de prevenção para chegar a um alto nível de segurança e 
proteção da saúde no local de trabalho. 

Consulta e participação 

 Estabelecemos processos para a consulta e participação de nossos trabalhadores, seus 
representantes e partes interessadas, em relação ao desenvolvimento, planejamento, 
implementação, avaliação de desempenho e ações para melhorar o sistema de gestão. 

 Fornecemos as instâncias, tempo, treinamento e recursos necessários para a consulta e 
participação corretas de nossos trabalhadores e partes interessadas. 

 Garantimos acesso oportuno à informações claras, compreensíveis e relevantes sobre nosso 
sistema de gestão. 

Cumprimento dos requisitos 

 Cumprimos todo requisito legal ou qualquer outro aplicável relacionados com nossos serviços e 
atividades. 

Melhoria contínua  

 A Celeo Redes Brasil compromete-se com a melhoria contínua dos processos de segurança e 
saúde em todos os níveis da organização, a fim de alcançar melhores condições de trabalho, 
estáveis e controladas, que contribuam no aumento da segurança, saúde e da satisfação laboral 
de nossos funcionários. 

Tolerância zero 

 Aplicamos o princípio de tolerância zero perante o não cumprimento dos requisitos de segurança 
e saúde ocupacional entre nossos funcionários e partes interessadas. 

  


