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ART IGO

Grácia Fragalá
Este mês, a vice-presidente do Conselho Superior de
Responsabilidade Social (Consocial) da Fiesp fala sobre
o valor da política de Segurança e Saúde no Trabalho em
uma indústria e seu impacto na competitividade.
Acesse

ENT REVISTA

Marcelo Benedet Tournier
Em entrevista, o especialista em Desenvolvimento
Industrial do Serviço Social da Indústria (SESI-DN)
mostra como aplicar programas de Segurança e Saúde
no Trabalho.
Veja a entrevista completa

 

Toyota

Sistema próprio de
gerenciamento ajudou esta
indústria automotiva a reduzir
lesões de seus trabalhadores.

Agco

Indústria de equipamentos
agrícolas reforça comunicação
entre gestores e funcionários
para mudar a cultura de
segurança nas suas
operações.

Sanofi

Diversificar os programas de
prevenção de acidentes com
foco na qualidade de vida de
seus colaboradores foi a
aposta desta farmacêutica.
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Shine
Saiba mais sobre a metodologia de Harvard que
integra a gestão da saúde com a
sustentabilidade das empresas. Participe do
evento no dia 13 de abril.
Inscreva-se
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