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A Medral estimula e promove o trabalho em busca de práticas seguras na 
prevenção dos riscos relativos à Saúde, Segurança Ocupacional, Meio Ambiente 
e Qualidade.

Somos comprometidos com a melhoria contínua do Sistema de Gestão 
Integrado com a aplicação dos requisitos legais, com a satisfação de nossos 
clientes e atenuação da exposição aos riscos existentes. Trabalhamos de forma 
permanente para entregar serviços que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável e a preservação da vida por meio da conscientização e capacitação 
dos nossos colaboradores.

A Medral atua em consonância com os requisitos legais e com a promoção de 
nossos Valores, no cuidado mútuo, respeito ao meio ambiente e na promoção  
de um comportamento ético e seguro, em busca de melhores práticas e soluções.

Na Medral, trabalhamos para alcançar os seguintes objetivos:

• Promover condições seguras, colocando sempre a vida em primeiro lugar.

• Reduzir os riscos dos colaboradores, criando uma cultura de saúde, segurança, 
preservação ambiental e qualidade.

• Assegurar a efetividade da consulta e participação dos colaboradores nos 
assuntos relacionados à Saúde e Segurança Ocupacional.

• Cumprir os procedimentos de saúde e segurança do trabalho relativo à 
atividade, visando à integridade física de todos os colaboradores e de 
terceiros, atuando com melhoria contínua na prevenção dos riscos à saúde 
e impactos ao meio ambiente.

• Ter procedimentos documentados, implementados e constantemente 
atualizados, através da análise crítica dos objetivos do Sistema de Gestão 
Integrado, na busca da melhoria contínua de seus processos, assegurando 
serviços de qualidade, que atendam as necessidades e expectativas dos 
nossos clientes e demais partes interessadas.

• Atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos nossos negócios 
no que tange Saúde, Segurança Ocupacional, Meio Ambiente e Qualidade.

Temos o compromisso de divulgar esta Política entre todas as partes interessadas 
e zelar por sua aplicação.
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