POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL, SEGURANÇA VIÁRIA,
MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
A Arteris S/A, uma das maiores companhias do setor de concessões rodoviárias do Brasil, objetiva gerenciar com
excelência e visão de longo prazo os seus ativos, para agregar valor aos usuários, colaboradores, investidores, poder
público e comunidades das regiões onde atua, compromete-se a:

o

Prestar serviços de qualidade de acordo com as necessidades dos usuários e realizar programas que lhes tragam
segurança viária e conforto em atendimento aos contratos de concessão;

o

Garantir o cumprimento dos contratos com o poder público e órgãos reguladores e o atendimento aos
requisitos legais e normativos, nos padrões de qualidade estabelecidos;

o

Garantir o comprometimento dos executivos, gerentes, supervisores e colaboradores com o Sistema de Gestão
da Qualidade, da Proteção ao Meio Ambiente, da Segurança Viária e da Saúde e Segurança Ocupacional;

o

Proteger o meio ambiente incluindo a prevenção da poluição, o uso sustentável de recursos e a proteção da
biodiversidade e o desenvolvimento das regiões do entorno com o planejamento de projetos socioambientais;

o

Garantir o estabelecimento de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, dando prioridade para a eliminação
de perigos, a redução de riscos à saúde e segurança dos seus colaboradores e dos fornecedores, apropriado ao
contexto da organização, a participação e consulta aos seus colaboradores e seus representantes;

o

Garantir condições de segurança para os usuários e lindeiros; a prioridade para a redução de mortes e lesões
graves de usuários; o monitoramento e a gestão de riscos inerentes à operação das estradas;

o

Assegurar que os fornecedores tenham capacidade de fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos
legais, normativos e os estabelecidos nos contratos;

o

Atender às necessidades e expectativas das partes interessadas incluindo, usuários, investidores,
colaboradores, fornecedores, lindeiros, órgãos governamentais, polícia e imprensa, por meio de diálogos
transparentes;

o

Promover a inovação tecnológica e a melhoria contínua dos processos e resultados do Sistema de Gestão.
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