POLÍTICA DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE,
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL.
(Quality, Environment, Occupational Health and Safety Policy).

A S.I.N. Sistema de Implante Nacional S.A. é uma
empresa especializada em soluções para o mercado de
implantodontia. Com ampla abrangência nacional e
presença internacional, consolidando-se como umas
das maiores empresas da América Latina.

S.I.N. Sistema de Implante Nacional S.A. is a company
specialized in solutions for the market of implantology.
With wide national coverage and international
presence, consolidating itself as one of the largest
companies in Latino America.

Temos como princípio os
seguintes comprometimentos:

We have as a principle the
following commitments:

>
Satisfazer nossos clientes e acionistas com
qualidade e atendendo aos seus requisitos;

>
Satisfy our clients and shareholders with quality
and meeting their requirements;

>
Satisfazer nossos proﬁssionais, desenvolvendo as
suas habilidades e proporcionando os conhecimentos
necessários para a realização de suas atividades;

>
To satisfy our professionals, developing their skills
and providing the knowledge necessary to carry out
their activities;

>
Eliminar perigos e reduzir os riscos, prevenindo
lesões e doenças ocupacionais, zelando pela segurança
e saúde com compromisso e participação de nossos
proﬁssionais e daqueles sob o controle da organização;

>
To eliminate hazards and reduce risks, prevent
injuries and occupational diseases, ensuring health and
safety with commitment and participation of our
employees and those under the control of the
organization;

>
Proteger o meio ambiente, conduzindo nossas
atividades de forma a prevenir a poluição, minimizar os
impactos e evitar danos ambientais;
>
Atender aos requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis associadas às nossas atividades;
>
Monitorar e melhorar continuamente nosso
Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e de
Saúde e Segurança Ocupacional, estabelecendo
objetivos, metas e programas. Disponibilizando a
estrutura e os recursos necessários para o seu
aprimoramento, assim como realizar sua análise crítica
periódica.
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To protect the environment by conducting our
>
activities to prevent pollution, minimize impacts and
avoid environmental damage;
>
To meet the legal requirements and other
applicable requirements associated with our activities;
>
Continuously monitor and improve our Quality,
Environment and Occupational Health and Safety
Management System, setting goals, targets and
programs. Providing the structure and resources
needed for its improvement, as well as perform its
periodic critical analysis.
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