
POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE, QUALIDADE, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

A Petroquímica Cuyo assume o compromisso de assegurar a Qualidade de seus produtos e serviços, 
preservando o Meio Ambiente no qual opera, a Segurança e Saúde de seus funcionários, empreiteiros e 
comunidades vizinhas. Por esse motivo, sua Direção considera esta Política como parte integral de seus 
negócios e, portanto, prioritária em toda a linha gerencial, garantindo sua difusão, compreensão e cumprimento 
em todos os níveis da organização. 

A Direção da Empresa reconhece como essencial a Orientação ao Cliente e o Trabalho em Equipe, 
promovendo a corresponsabilidade de cada um dos membros da organização a respeito da Segurança individual e 
coletiva, além da Qualidade de seus Produtos e do Desempenho Ambiental. 

Para tanto, a Empresa se regerá pelos seguintes: 

PRINCÍPIOS 
1. Cumprir com as leis aplicáveis, com os requisitos acordados com os Clientes e com qualquer outro

compromisso voluntariamente assumido.

2. Implementar Sistemas de Gestão Ambiental, de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade, que assegurem o
cumprimento desta Política e que incluam programas de:

• Melhora contínua do desempenho.
• Prevenção da contaminação.
• Redução de riscos de trabalho e melhora dos ambientes de trabalho.
• Aumento da satisfação dos clientes.
• Prevenção e respostas em caso de emergências.

3. Promover a saúde e qualidade de vida dos funcionários.

4. Operar as instalações fazendo uso racional da energia.

5. Avaliar os impactos ambientais e os riscos para a Segurança e Saúde em novos projetos, investimentos e
negócios realizados.

6. Garantir que todos os funcionários e empreiteiros recebam treinamento adequado e sejam competentes para
cumprir com suas obrigações e responsabilidades.

7. Fornecer os recursos necessários para o cumprimento desta Política e dos Objetivos estabelecidos.

8. Analisar as dúvidas das partes interessadas e informar periodicamente a respeito desta Política, Objetivos e
desempenho.

Enrique Flaiban 
Gerente Geral 

Empresa aderida ao “Programa de Cuidado Responsable®” (Programa de Cuidado Responsável) da CIQyP 
da República Argentina. 
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