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SEJA BEM-VINDO À

GUIA DO 
VISITANTE

Por favor, leia este guia 
antes de iniciar sua visita

A sua segurança é de extrema 
importância para a FOMECO do 

Brasil. 
O nosso objetivo é ter um ambiente 
livre de acidentes e com um clima 

agradável para o trabalho.
Para conseguir isso precisamos de sua

colaboração.

SIGA NOSSAS REGRAS E 
ORIENTAÇÕES

SGI 
Sistema de Gestão Integrado

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA!

ACESSO À PRODUÇÃO
� Os visitantes devem estar acompanhados de um

colaborador da FOMECO durante a sua permanência
na empresa;

� Não corra nas dependências da empresa;

� Obedeça aos avisos e placas de segurança;

� Utilize os EPI`s requeridos: Óculos e Calçado de
Segurança e Protetor Auricular são obrigatórios nas
áreas produtivas e expedição;

� É proibido o uso de sandálias, chinelos, bermudas e
camiseta regata e roupas soltas nas áreas produtivas;

A velocidade máxima permitida nas dependências da 
FOMECO é de 10 km/h;

FUMAR
É proibido nas dependências internas da empresa. Caso
tenha esse hábito informe-se sobre o local autorizado.

FOTOGRAFAR, GRAVAR ÁUDIO OU VÍDEO

É proibido! Exceto se autorizado pela Diretoria.

� Ao transitar pela expedição e fábrica, ficar atento 
quanto á movimentação de empilhadeira, paleteiras 
e ponte rolante.

REGRAS GERAIS DE 
SEGURANÇA!

EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME DE EMERGÊNCIA
Caso OUÇA o alarme de emergência intermitente,
permaneça onde está, em estado de atenção e
aguarde orientação do Líder de abandono.
Caso tenha problema auditivo ou outra
necessidade especial avise seu responsável
Fomeco.

ABANDONO DE ÁREA
Caso seja necessário abandono, siga a orientação
do Líder de abandono, caminhando pela Rota de
Fuga e aguardando novas instruções no Ponto de
Encontro da Brigada.

RISCOS DE INCIDENTES
Durante sua visita se identificar algum risco de
acidente de segurança, saúde, meio-ambiente,
qualidade ou outro qualquer, informe
imediatamente o responsável Fomeco para que as
ações preventivas sejam tomadas.

ACIDENTES
Caso aconteça um acidente, informe
imediatamente o responsável Fomeco para que o
socorro seja providenciado!

PRODUTOS QUÍMICOS
É proibido entrar na empresa com qualquer produto
químico não autorizado.
O produto químico que adentrar à empresa pela primeira
vez deve vir acompanhado da FISPQ e entregue ao
responsável Fomeco.
É proibido o descarte de produtos químicos sem
orientação do responsável Fomeco.
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Coloque os lixos (resíduos) nos
recipientes conforme identificação por
cor ou dizeres. Os resíduos quando
descartados adequadamente serão
destinados de forma a prevenir a
poluição.
Colabore, faça a sua parte!

LEMBRE-SE!
� Não desperdice água 
� Não desperdice energia elétrica
� Não polua as águas, solo ou o ar

POLÍTICA DA QUALIDADE

Fomeco do Brasil Indústria Metalúrgica Ltda.
Rodovia Akzo Nobel, 2300 CEP 13295-000
Bairro São Roque da Chave, Itupeva / SP
55 11 3198-6140 / 55 11 3711-5733
www.fomeco.com.br
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