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Política de SMS TO Services
POLÍTICA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA
A Política de SMS da TO Services tem como finalidade estabelecer diretrizes de Segurança, Meio Ambiente, e Saúde.
Nosso objetivo é estimular o tratamento das questões de SMS, atuando na promoção da saúde, proteção do ser humano, e do meio ambiente; no controle e monitoramento dos riscos; na adequação a segurança de
processos às melhores práticas, e assegurar a sustentabilidade de projetos, serviços e produtos ao longo do seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios nas dimensões econômica, ambiental e social.
Por meio dela nos comprometemos com nossos clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores e a sociedade, de modo a demonstrar as ações tomadas pela empresa para colaborar com as autoridades no assunto.

Responsabilidade Ambiental
Partimos do compromisso com a Responsabilidade Ambiental, nossas atitudes empresariais são voltadas para o uso racional dos recursos naturais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente.
Engajados na busca pelo Desenvolvimento Sustentável, criamos uma campanha interna a fim de conscientizar nossos colaboradores.
As ações planejadas em virtude da nossa campanha demostram nosso compromisso com a Responsabilidade Ambiental.
Acreditamos que medidas como essas ajudam a minimizar o impacto negativo de nossas ações cotidianas.
O que foi feito:
•Substituímos as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;
•Nossas torneiras possuem redutor da saída de água;
•Acabamos com o uso de copos plásticos em toda a Organização;
•Adesivos informativos de reforço e incentivo as boas práticas foram, distribuídos em pontos estratégicos como banheiros, copa e salas de reunião.
•Implantamos o Sistema de Coleta Seletiva em nossas dependências

Nossos esforços não param por aqui, temos a consciência de que novas ações devem ser implantadas em uma busca continua pelo bem estar ambiental .

Gestão de Segurança e Saúde
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Acreditamos que a segurança e a saúde estão diretamente ligadas, por isso, a gestão é tratada de forma integrada. Estabelecemos os critérios para promoção da saúde e integridade física dos nossos
colaboradores, seguindo as regulamentações legais citadas no Artigo 157 da CLT.
Buscamos por meio da antecipação, avaliação e reconhecimento, alcançar o controle dos riscos do ambiente de trabalho, nosso foco é rastrear e diagnosticar precocemente os agravos à saúde a que estão expostos
nossos colaboradores, com a ajuda do Mapeamento de riscos, PPRA e PCMSO, tomamos conhecimento dos riscos, quanto ao grau e tipo, com essas informações gerenciamos nossas ações de acordo com os diversos
postos de trabalho em que atuamos.

Responsabilidade Social
Assim como a TO Services se preocupa com o bem-estar de seus colaboradores, nos interessamos também em contribuir com ações sociais, ao longo de cada ano participamos de campanhas, em conjunto com nossos
colaboradores, conscientizando-os da importância de intervir e contribuir diretamente na sociedade.
Nossas campanhas:
SERUM hematologia – Doação de sangue
ONG Amigos da Luz – Campanha do agasalho
Casa Ronald Mc Donald – Compra do Big Mac, renda revertida para as crianças com câncer
Casa da Criança – Creche voltada para crianças carentes. Participamos do Natal Feliz, com doação de brinquedos e mantimentos

Divulgação
Os canais de comunicação são aliados na difusão da Política de SMS. Através deles são divulgados os objetivos, metas e resultados alcançados e também para a comunicação com o cliente.
Os canais são:
Placas informativas;
Correio Eletrônico;
Divulgação em Internet (Site e intranet)
Painel Eletrônico.
Processo de Ambientação: interno e externo

Infraestrutura
A Direção da nossa Organização, assegura uma infraestrutura apropriada a perfeita execução dos serviços e bem-estar dos colaboradores. Desta forma, mantém a estrutura predial devidamente climatizada, limpa,
organizada e segura, provendo igualmente recursos julgados necessários à execução de suas atividades. Entendemos que o ambiente de trabalho se constitui na combinação de fatores que exercem influência positiva na
motivação, satisfação e desempenho dos colaboradores.
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Compromisso da Alta Direção
A alta direção da TO Services  entende a importância desta Política e assume o compromisso de oferecer total condições para a execução de todos os pontos nela descritos, e reforça a importância do apoio de nossos
colaboradores na sua prática. A empresa está aberta a sugestões, melhorias, e comprometida com seu papel de conscientização para que, de forma contínua, possa contribuir com as exigências legais e normativas que
envolvam esse tema.
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