
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicável à Ternium e às suas subsidiárias. Em todas, promovemos a adesão, sua divulgação  e 
o atendimento. 

O cuidado com a segurança e a saúde ocupacional de todas as pessoas que trabalham na empresa 
ou estão dentro das suas instalações é um valor primordial. Para isso, promovemos o nosso compromisso 
com os seguintes princípios: 

 Prevenir todas as lesões e doenças relacionadas ao trabalho. 

 Cumprir todas as regulamentações legais aplicáveis, assim como outras regulamentações às quais 
a Ternium possa voluntariamente aderir. 

 Melhorar de forma contínua todos os processos relacionados à segurança e à saúde ocupacional 
das pessoas. 

 Integrar a segurança e a saúde ocupacional em todos os processos da empresa. 

 Nenhuma situação de emergência, produção ou resultados pode justificar o descuido com a 
segurança ou com a saúde ocupacional das pessoas. 

 O compromisso e a capacitação de todos são 

fundamentais. Trabalhar de maneira segura é uma 

condição de emprego. 

 Todas as pessoas têm a responsabilidade de cuidar da própria segurança e da segurança dos outros. 

Em cada empresa, todos são responsáveis pela segurança e saúde ocupacional. 

 A empresa proporciona os meios e recursos para que as atividades possam ser executadas de maneira 
segura, visando preservar a integridade física e a saúde ocupacional das pessoas. 

 As lideranças são as principais responsáveis pela segurança e saúde ocupacional de todos os que 
trabalham ou estão nas suas áreas. 

 Todos os funcionários devem cumprir as normas e regras trabalhando em conjunto com as suas 
lideranças na detecção, contenção e solução de situações inseguras. 

 As empresas terceirizadas se obrigam a cumprir e a fazer com que seus funcionários 
cumpram as regras de segurança vigentes nas instalações onde prestam serviços. 

 Aqueles que entram nas instalações devem cumprir as regras de segurança aplicáveis. 

 A equipe de segurança e saúde ocupacional age de maneira preventiva, apoiando, assessorando 
e auditando. 

Na Ternium e nas suas subsidiárias, compartilhamos esses princípios em toda a cadeia de valor 
e em todas as comunidades onde há operações, para promover o cuidado com a saúde e a segurança 
das pessoas. 
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Política de Segurança e Saúde Ocupacional 

A Ternium, empresa siderúrgica integrada, juntamente com as suas subsidiárias, 
comprometida com a segurança e a saúde ocupacional dos seus funcionários, assim 
como dos seus clientes, terceirizados e fornecedores que desempenham tarefas nas suas 
instalações, define esta Política de Segurança e Saúde Ocupacional como base para 
alcançar um desenvolvimento sustentável em todas as suas operações. 


