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Obrigada por fazer parte 
da segurança!

A qualidade e a 
segurança estão 
nos detalhes e no 
comprometimento 
de todos!

Somos 
certificados 
NBR ISO 9001 
e ISO/ 
TS 16949

Somos 
certificados 
ABNT NBR 
5580 e ABNT 
NBR 5590

Estamos todos 
comprometidos 
com a melhoria 
constante de 
nossos 
processos!

Nossa meta é zero!
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Nosso programa de 
prevenção de acidentes 
tem sido eficiente e 
mostra resultados 

muito bons, mas queremos meta “zero”.

zero



Caro  
Visitante

Bem-vindo a 
Golin

Para seu conforto 
e segurança, 
siga todas as 

recomendações  e 
regras apresentadas 

nestes folheto.

SESMET/RH 

Sinalização 
Fique atento

Ao identificar-se na portaria, 
informe sobre equipamentos e 
ferramentas para que possam 
ser listadas.
Não é permitido entrar 

alcoolizado  ou sobre os efeitos do uso de 
entorpecentes.

Para visitar o setor 
fabril, somente com 
previa autorização e com 
acompanhamento de um 
colaborador da empresa.

Nas áreas fabris é 
obrigatório o uso dos 
equipamentos de proteção 
individual,  solicite o seu.
Não é permitido sandálias 
aberta, saias, bermudas e 
camisetas regata.

Não é permitido fumar ou 
comer nas área industrial, 
somente em locais 
permitidos.

Fotografar somente com 
permissão do gestor da 
área.

Respeite o limite de 
velocidade de 10Km/h, não 
corra nas dependências da 
empresa.

Oriente-
se pelas 
placas de 
sinalização 
para se 
locomover 
na empresa, 
respeite as 
normas de 

segurança, transite pelas calçadas e faixas 
de pedestre e não entre em áreas restritas 
sem autorização.

Não jogue lixo no chão, 
deposite na lixeira,  
respeite o meio ambiente. 

Na Golin temos todos os recursos   
necessários para agir em  situações de 
emergência: Socorristas, Brigada de 
Incêndio, Cipa. 

Em caso de acidente, por menor que 
seja, dirija-se a enfermaria ou ligue 
para os ramais 6570 ou 6505.

Dúvidas, questões, 
sugestões? Queremos 
ouvi-lo:  
portal@golin.com.br !


