
 
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 

 

A Moreti Usinagem é uma empresa comprometida com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, atuando de 

forma ética e transparente com seus clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade. Temos esse compromisso e 

seguimos os seguintes princípios: 

 

 Respeitar, proteger, conscientizar e promover os Direitos Humanos em todas as nossas atividades e ao longo de 

nossa cadeira produtiva; 

 

 Combater a discriminação e o preconceito em todas as suas formas, respeitando as diferenças de raça, gênero, 

políticas, religiosas e culturais; 

 

 Valorização de nossos colaboradores, oferecendo e promovendo boas condições e bom ambiente de trabalho, 

desenvolvimento profissional e estímulo à qualidade de vida e promoção da saúde; 

 

 Condução dos negócios com responsabilidade social, garantindo sua integração em nossas estratégias, políticas, 

práticas e procedimentos, em nossas atividades e no relacionamento com nossos clientes, fornecedores e 

colaboradores; 

 

 Prevenir a poluição e os impactos gerados no meio ambiente; 

 

 Reduzir os resíduos gerados pela empresa e trabalhar na conscientização de nossos colaboradores e sociedade 

acerca de ações que visam melhorar continuamente a prevenção de riscos ambientais; 

 

 Contratar e gerenciar bens e serviços de terceiros em conformidade com a legislação vigente e que atendam as 

normas e especificações estabelecidas por nossa empresa; 

 

 Melhorar continuamente a eficiência na utilização de recursos, reduzindo, reutilizando e reciclando, diminuindo 

assim a necessidade de novas aquisições e prezando pelo desenvolvimento sustentável; 

 

 Repudiar qualquer forma de trabalho infantil, em condições degradantes ou análogas à escravidão; 

 

 Mantemos melhoramento contínuo e contamos com uma equipe de colaboradores comprometida, que promove a 

qualidade em todos os processos a fim de atender as expectativas de nossos clientes e fornecedores; 

 

 Conscientizar e monitorar de forma compulsória e eficiente aspectos relacionados à saúde e segurança no 

trabalho, prevenindo lesões, ferimentos e danos à saúde de nossos colaboradores; 

 

 Atuar no combate à corrupção, em todas as suas formas, incluindo extorsão e propina. 

 

 Atuar no perfeito funcionamento em todas as esferas da empresa, preocupando-se no efetivo cumprimento de 

todas as leis e normas vigentes; 


