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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

Agco

Sanofi

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

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

Diversificar os programas de
prevenção de acidentes com
foco na qualidade de vida de
seus colaboradores foi a
aposta desta farmacêutica.

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

Expediente
Direção: Grácia Fragalá | Coordenação: Patrícia Ramalho Diniz
Conteúdo: Karen Pegorari Silveira e Raquel Correa Sajonc
Revisão: Cleber da Silva | Diagramação: Luis Gustavo | Realização: Comitê de Responsabilidade Social FIESP

Este e-m ai l foi envi ado para em . Respei tam os a sua pri vaci dade e som os contra spam . Você está
recebendo essa m ensagem porque o seu e-m ai l consta em nosso cadastro, que em al gum m om ento
foi captado, por tel efone, form ul ári o web ou eventos que real i zam os. Caso não quei ra receber nossas
m ensagens c l i que a qui para cancel ar.
Copyri ght © 2016. Portal Fi esp. Todos os Di rei tos Reservados.
Edi fíci o Sede Fi esp:
Av. Paul i sta, 1313, São Paul o/SP - CEP: 01311-923
Fone: (11) 3549-4499

