INTRODUÇÃO
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

Como uma das formas de sustentar a Missão, Visão e Valores do Futuro a Alta Direção
aprovou a Política do Sistema de Gestão da qualidade, segurança de alimento, meio ambiente,
saúde e segurança e responsabilidade social, baseados nas normas:

 Base norma ISO 9001, gestão da Qualidade;
 Base norma ISO 22000, gestão de segurança de alimentos (produto açúcar);
 FSSC: Food Safety System Certification - Certificação de Sistema de Segurança
de Alimentos (ISO 22000; ISO/TS 22002-1 e Requisitos Adicionais da FSSC
22000 versão 5.1);
 GMP+ B2 Production of Feed Ingredients, - Gestão de Segurança de Alimentos
(produto levedura de cana de açúcar inativada e desidratada);
 Base norma ISO 14001, Gestão de Meio Ambiente;
 Base ISO 17025, Gestão de Laboratório;
 Base norma IS0 45001, Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
 Base norma SA 8000, Gestão de Responsabilidade Social.
Os Gerentes e Supervisores participam ativamente e tem responsabilidades sobre a garantia
dos sistemas implementados e o cumprimento da Política de Gestão Integrada da Qualidade.
A Diretoria da Usina São Manoel atua com sua Gerência Industrial, Administrativa Agrícola
localizadas na sede da Usina, sendo responsável pelo estabelecimento e aprovação da Política
de Gestão Integrada.
A política é apoiada por indicadores mensuráveis, que são avaliados pela Equipe de Segurança
de Alimentos, conforme apresentados no AD SGQ AN-52 Indicadores Desdobrados - Política de
Gestão Integrada.
A Usina São Manoel, atuando na produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e levedura de cana
de açúcar inativada e desidratada; por meio do comprometimento e participação de todos
colaboradores em seu Sistema de Gestão Integrada assume os compromissos definidos na
política de gestão integrada com as partes interessadas, buscando a sustentabilidade de seus
negócios.
A política de gestão integrada é demonstrada abaixo:

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
1. Gerar produtos originados direta ou indiretamente da cana-de-açúcar, de forma que
atendam às exigências regulamentares e outros requisitos aplicáveis, e satisfaçam os
requisitos e necessidades de nossos clientes e outras partes interessadas.
2. Desenvolver e manter programas de atualização tecnológica que permitam otimização
dos processos e serviços agroindustriais, primando pela melhoria contínua e
desempenho do sistema de gestão integrado, objetivando a manutenção da
competitividade e dos produtos no mercado interno e externo, de forma sustentável.
3. Praticar e manter o princípio de que qualidade é um processo dinâmico, fonte para a
garantia da atividade empresarial e da produção segura nos aspectos de consumo, na
óptica de saúde, de combustível renovável e de alimentos seguros à saúde dos
consumidores.
4. Utilizar métodos e processos que evitem ou minimizem aspectos ambientais
significativos, prevenindo a poluição, objetivando a redução das emissões atmosféricas
e uso consciente do solo e da água, gerando produtos e serviços que respeitem o meio
ambiente e a comunidade.
5. Garantir que os mecanismos de comunicação interna e externa com as partes
interessadas sejam eficazes, assegurando informação adequada sobre aspectos de
qualidade, segurança de alimentos, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho,
sociais e especificação dos produtos.
6. Incentivar o comprometimento e a participação de todos os colaboradores, promovendo
e valorizando seu desenvolvimento profissional.
7. Primar pela ética e por um ambiente de trabalho saudável, não praticando ou apoiando
o trabalho infantil, trabalho forçado ou qualquer tipo de discriminação, bem como atuando
na prevenção de lesões e doenças ocupacionais focando os agentes físicos, químicos e
de acidentes.
DIRETORIA

