Política de Sistema de Gestão Integrado
(Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social)
O Grupo Verzani & Sandrini, empresa atuante no segmento de Serviços de Limpeza e
Conservação, Segurança Patrimonial, Segurança Eletrônica, Mão de Obra e Manutenção Predial
e em Sistemas Elétricos, com foco em assegurar uma experiência satisfatória dos nossos Clientes,
mantendo a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado, atendendo a seus requisitos
legais e outros requisitos aplicáveis, comprometendo se com a qualidade, responsabilidade social,
saúde e segurança dos colaboradores e a proteção do meio ambiente nas atividades
administrativas e nos serviços operacionais prestados.
Provendo:
 A melhoria contínua e eficácia dos processos organizacionais, da saúde e segurança dos
colaboradores, do desempenho ambiental e da responsabilidade social;


O comprometimento em atender aos requisitos do negócio, incluindo exigências legais nos
serviços prestados, requisitos ambientais, de saúde e segurança e normas aplicáveis;



O compromisso com o alto nível de qualidade em nossa prestação serviços, com a
incessante preocupação em fornecer soluções e resultados de qualidade, eficientes e
confiáveis às necessidades de nossos clientes.



O gerenciamento eficaz de recursos de modo a atender aos requisitos necessários de
partes interessadas, incluindo a participação e consulta de trabalhadores e seus
representantes;



O comprometimento com a prevenção da poluição e proteção do meio ambiente,
gerenciando os aspectos e impactos ambientais existentes em nossas atividades, para a
proteção dos recursos naturais em conformidade com os objetivos definidos;



O comprometimento com condições de trabalho seguras e saudáveis, prevenindo lesões
e doenças, eliminando perigos e reduzindo riscos existentes relacionados a saúde e
segurança do trabalho;



Contribuindo com o desenvolvimento sustentável e social, atuação com rigor e
transparência, seguindo, a todo momento, os procedimentos estabelecidos, sempre
atuando de forma ética e responsável, não permitindo a discriminação em todos os níveis
hierárquicos, abuso, assédio e o trabalho infantil, assim, respeitando a diversidade humana
e cultural.



Busca do equilíbrio territorial e integração da sociedade no mercado de trabalho
promovendo-os através dos serviços desenvolvidos.



Atuando e respeitando aos direitos de associação sindical, a Consolidação das Leis
Trabalhistas e a convenção coletiva, em relação ao pagamento de salário, benefícios e
horas de trabalho para os funcionários;



Conviver em harmonia com a comunidade local que está inserida, contribuindo e
apoiando as ações voluntárias.
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