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Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
A Olin está comprometida em Atuar com Integridade, Impulsionar a Inovação e Melhoria e Elevar 

as Pessoas da Olin. A segurança dos nossos colaboradores e processos, bem como a gestão 

responsável do meio ambiente, são fundamentais para nossa operação. Nossa liderança realiza 

e orienta a organização a conduzir negócios de forma a proteger e cada vez mais beneficiar 

nossos colaboradores, parceiros de negócios, as comunidades em que vivemos e o mundo ao 

nosso redor. Todos os funcionários são responsáveis por incorporar a cidadania responsável por 

meio do engajamento ativo no processo da Olin de EHS&S. 

A Olin irá, em suas atividades globais: 

• Comprometer-se a cumprir ou exceder todos os requisitos legais, regulatórios e outros 

requisitos aplicáveis. 

• Estabelecer objetivos e metas que impulsionam a melhoria contínua e promover a 

proteção sustentável para os processos   ambientais, de saúde, segurança, segurança de 

processos, eficiência de recursos, distribuição e segurança que afetam nossa população, 

produtos, operações e serviços. 

• Perseguir incansavelmente zero lesões e impactos ambientais e de saúde adversos por 

meio de uma avaliação robusta dos riscos e oportunidades internas e externas e do 

desenvolvimento de sistemas de gestão para enfrentá-los. 

• Implementar ações para atender às metas de recursos da empresa, reduzindo a energia, 

otimizando a eficiência operacional, minimizando as liberações de processos, praticando 

a gestão de água e resíduos e fazendo investimentos prudentes em recursos renováveis. 

• Compartilhar informações abertamente com nossos stakeholders sobre nossas políticas 

e práticas de EHS&S, bem como publicar medidas relevantes de desempenho, acolhendo 

o engajamento de partes interessadas. 

• Melhorar e modificar as instalações atuais de forma a garantir uma excelente gestão de 

segurança de processos e abordar a sustentabilidade e eficiência em nossas operações. 

• Ser um bom administrador de produtos e materiais da Olin ao longo de seu ciclo de vida 

para garantir o desenvolvimento prudente e sustentável,  abastecimento, produção, uso, 

manuseio, transporte e descarte/reciclagem. 

 

 


