Política de Saúde do Trabalho e Segurança
O objetivo de Aura Minerals é concretizar e manter um local de trabalho seguro e
salutar, isento de acidentes, lesões e doenças.
A Aura Minerals mantém o compromisso de realizar cada tarefa dentro das normas
de segurança e saúde e, para tanto, empenhar-se-á para oferecer um ambiente de
trabalho sem a ocorrência de incidentes.
A Aura Minerals acredita que práticas sensatas e seguras de gestão da saúde ocupacional
são do maior interesse de seus empregados, negócios e acionistas
bem como das comunidades nas áreas em que ela opera.
A Aura Minerals considera que as lesões, os acidentes e as doenças podem ser evitados e,
portanto, incentivará ativamente seus empregados a planejar e executar seu trabalho e a
empreender os atos necessários para promover e concretizar seu objetivo de fazer da
Aura Minerals uma empresa com índice “zero” de incidents ocupacionais.
Assim sendo, a Aura Minerals:
 promoverá o conceito de um comportamento seguro e salutary como valor
essencial da cultura da empresa;
 promoverá e incentivará o comprometimento e a responsabilidade de seus
empregados em relação a esta política;
 desenvolverá e implementará sistemas eficazes de gestão que visem identificar,
minimizar e gerir os riscos à saúde e segurança no local de trabalho;
 desenvolveá e implementará um processo de avaliação de riscos de segurança, com
foco em tarefas específicas;
 proporcionará conhecimento específico e recursos para oferecer um ambiente de
trabalho seguro e salutar a todo o seu pessoal;
 fornecerá treinamento e informações que capacitem seu pessoal a executar seu
trabalho com segurança e competência;
 cumprirá os regulamentos, leis e diretrizes internacionais;
 estabelecerá programas de segurança e saúde profissional claramente definidos e
 empreenderá esforços para um contínuo aprimoramento, estabelecendo metas e
aferindo resultados em relação às mencionadas metas;

 reconhecerá e premiará o desempenho e as realizações no âmbito de boa segurança
em toda a empresa; e
 promoverá a saúde e a segurança em todos os aspectos relacionados ao trabalho, à
família e às comunidades locais.

