
"A empresa INFLEX  Indústria e Comércio de Embalagens, fabricante de embalagens plásticas 
flexíveis para diversos segmentos industriais, destinados ao mercado latino americano, busca:

Ÿ Proporcionar aos que nela atuam um local de trabalho seguro e saudável através da 
adoção criteriosa de toda a Legislação Ambiental e Trabalhista pertinente.

Ÿ Analisar seus processos para determinar seus impactos e riscos significativos, buscando 
solucionar problemas por meio da melhor tecnologia viável, tendo o compromisso com a 
melhoria contínua.

Ÿ Proteger todos os colaboradores em respeito a adoção das normas regulamentadoras 
pertinentes, inclusive de proteção ao trabalho infantil, contratando apenas trabalhadores 
maiores de 18 anos de idade.

Ÿ Preservar sempre os recursos naturais, sendo pró-ativa, prevenindo e corrigindo poluição 
na fonte e trabalhando sempre na prevenção de lesões e doenças ocupacionais.

Ÿ Assegurar que nossa fábrica e produtos atendam toda a legislação municipal, estadual e 
federal e estejam em conformidade com outras obrigações aplicáveis.

Ÿ Assistir, sempre que possível, as agências governamentais engajadas em atividades de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Ÿ Treinar os funcionários para exercer seus deveres e responsabilidades, desenvolvendo 
programas que promovam o comprometimento de todos com esta política.

Ÿ Promover a Análise Crítica periódica desta política, bem como do Sistema de Gestão, 
responsabilizando a liderança pela priorização destas atividades."
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"A empresa INFLEX  Indústria e Comércio de Embalagens, fabricante de embalagens plásticas 
flexíveis para diversos segmentos industriais, destinados ao mercado latino americano, busca:

Proporcionar aos que nela atuam um local de trabalho seguro e saudável através da Ÿ
adoção criteriosa de toda a Legislação Ambiental e Trabalhista pertinente.

Analisar seus processos para determinar seus impactos e riscos significativos, buscando Ÿ
solucionar problemas por meio da melhor tecnologia viável, tendo o compromisso com a 
melhoria contínua.

Proteger todos os colaboradores em respeito a adoção das normas regulamentadoras Ÿ
pertinentes, inclusive de proteção ao trabalho infantil, contratando apenas trabalhadores 
maiores de 18 anos de idade.

Preservar sempre os recursos naturais, sendo pró-ativa, prevenindo e corrigindo poluição Ÿ
na fonte e trabalhando sempre na prevenção de lesões e doenças ocupacionais.

Assegurar que nossa fábrica e produtos atendam toda a legislação municipal, estadual e Ÿ
federal e estejam em conformidade com outras obrigações aplicáveis.

Assistir, sempre que possível, as agências governamentais engajadas em atividades de Ÿ
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Treinar os funcionários para exercer seus deveres e responsabilidades, desenvolvendo Ÿ
programas que promovam o comprometimento de todos com esta política.

Promover a Análise Crítica periódica desta política, bem como do Sistema de Gestão, Ÿ
responsabilizando a liderança pela priorização destas atividades."
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