
Na Metalsa, temos o compromisso de fornecer e manter um ambiente de trabalho seguro e 
audável. Conduzimos as operações de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e 
qualquer outro equisito de nossas partes interessadas, nos esforçando constantemente 
para eliminar os perigos e reduzir os riscos no local de trabalho. A segurança é a parte mais 
importante do nosso sistema operacional. Acreditamos que cada colaborador e visitante 
seja responsável pela segurança e saúde como uma prioridade fundamental, não só para si, 
mas para todos nós que fazemos parte da organização e nas localidades onde operamos 
prevenindo qualquer tipo de lesão ou agravamento da saúde, por fornecer treinamento e 
equipamentos adequados para manter a segurança em nossas operações em todos os 
momentos.

É de extrema importância que todos os que colaboram conosco estejam preparados para 
atender adequadamente às emergências, temos equipe capacitada e treinada para uso dos 
equipamentos de proteção contra incêndios, derramamentos, manuseio de produtos 
químicos e acidente.

Além dos equipamentos de proteção contra incêndio e equipamentos para segurança dos 
colaboradores, a Metalsa aposta na ergonomia do ambiente de trabalho, ciente de que 
trabalhar com segurança e conforto é fundamental para prevenção de acidentes, tornando 
as operações cada vez mais eficientes, resultando na segurança de todos, aumento de 
produtividade e desempenho.

Devemos alcançar uma cultura de segurança proativa por meio de nossa participação. 
Portanto, nossos objetivos de saúde e segurança, e Sistema de Gestão de Segurança, são 
estabelecidos, revisados e ajustados periodicamente para promover a melhoria contínua, 
com uma meta de redução de 10% no nosso TRIR projetado para 2031, com base no 
desempenho de 2020.

Vamos concentrar nossos esforços juntos para prevenir, controlar ou eliminar perigos e 
comportamentos inseguros no local de trabalho. Na Metalsa, saúde e segurança são uma 
prioridade em todos os níveis da nossa organização, por isso, envolvemos os trabalhadores 
e seus representantes para avaliar resultados, obter feedback e melhorar constantemente.
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