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A Internox Conexões e Metais Ltda, fundamentada na sua Filosofia Básica que compreende, propiciar a seus
colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, clientes e visitantes, condições ambientais, de Saúde e segurança,
bem como responsabilidade social, compromete-se a:
- Melhorar continuamente métodos, sistemas e processos, através do aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas em
todos os níveis, contribuindo com a competitividade empresarial, sempre tendo como apoio o Sistema de Gestão de Meio
Ambiente, Saude e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social;
- Atender as normas da Legislação vigente de Meio Ambiente, Saude e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social e
outros requisitos aplicáveis ao negócio;
- Visar a redução da geração de residuos industriais;
- Reduzir o indice de acidentes, por meio de prevenção contra riscos;
- Promover a conscientização no atendimento aos cuidados com o Meio Ambiente, a Saude e Segurança no Trabalho e a
Responsabilidade Social;
- Incentivar a promoção da Saude e Segurança no Trabalho, das ações em beneficio do Meio Amaiente e da
Responsabilidade Social;
- Atender aos requisitos da Norma SA8000, de Responsabilidade Social, de não ter trabalho Infantil; não ter trabalho
forçado; ter um ambiente de trabalho seguro e saudável; respeitar o meio Ambiente; permitir liberdade de associação a
Sindicatos e direito à negociação coletiva de seus funcionários; não se envolver ou apoiar a discriminação por raça,
classe social, nacionalidade, religião, deficiencia fisica ou mental, orientação sexual e nem permitir comportamento com
gestos, linguagem ou contato físico que seja coercitivo, ameaçador, abusivo ou explorativo; não permitir práticas de
punição corporal, mental, coerção fisica ou abuso verbal; respeitar a carga horaria de trabalho; remunerar os seus
funcionarios de forma que satisfaça os padrões minimos locais.
A Internox Conexões e Metais Ltda, considera essencial, que em todas as suas atividades, estejam sempre evidenciados
os seus valores e sua preocupação com o Ser Humano perante a Sociedade, e com a Preservação do meio Ambiente.

