O GRUPO
Quem somos nós
Gestão e Organização local
Ética
Localização
Valores VINCI Energies
Sobre o Grupo VINCI Energies
Política da empresa
ATIVIDADES
Linhas de negócios
Nossas marcas
CARREIRA
Mensagem Recursos Humanos
Incentivo à diversidade cultural e social
Segurança
O FUTURO É AGORA
Rumo a uma cidade mais inteligente
Rumo a uma indústria inteligente
Rumo à energia controlada
Rumo a um mundo conectado
Rumo a uma maior mobilidade
Rumo a um mundo sustentável
Manifesto
Notícias
Contato
Unidades de Negócios
Cadastro de Fornecedores
pt
en
Websites do Grupo
VINCI Energies Brazil

Pesquisa...

OK

Disseminando os valores de Segurança da VINCI Energies
Trabalhamos incansavelmente para que todos os nossos colaboradores, inclusive aqueles alocados nos projetos pelo Brasil, absorvam a
nossa cultura de Segurança e possam aplicar práticas e comportamentos seguros em todos os procedimentos de trabalho. Além disso, é
preciso que também compreendam que a nossa preocupação com a segurança vai além da empresa e deve ser levada em consideração em
quaisquer atividades pessoais.

Todo o montante investido em segurança – treinamentos, palestras, equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas,
documentação, profissionais especializados, entre outros – não se comparam à importância imensurável de uma vida e da integridade
física de qualquer pessoa. Por isso, perseveramos todos os dias na segurança, um valor primordial.
Para isso, uma das iniciativas foi levar um exemplo real da importância de seguir corretamente procedimentos de segurança. O Técnico
Eletromecânico e de Segurança do Trabalho Wesley Almeida, que já contou sua história na Unidade Contagem, visitou 3 projetos de Linha
de Transmissão (Lote 3, em Goiás e os Lotes 19 e 26 no Pará) no mês de fevereiro. O objetivo foi conscientizar os colaboradores,
compartilhando experiências a respeito de possíveis consequências de um acidente de trabalho.
Gestores da Omexom acompanharam as palestras em todos os lotes e puderam reforçar a importância da Segurança para todas as

atividades e frentes de serviço. Nosso cliente Energisa, um dos principais grupos privados do setor elétrico do Brasil, esteve presente em
todas as palestras e apoiou nossa iniciativa, reconhecendo o valor que damos à segurança.
A atitude e comportamento de cada um faz diferença e nos permite proporcionar um ambiente de trabalho ainda mais seguro.
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In order to optimize the performance, functionality and interactivity of our website, we use technical cookies, audience
measurement cookies and social network cookies, some of which require your prior consent. You can find more information on
this subject in our Cookies Policy
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
Technical Cookies
Technical Cookies
Sempre habilitado
Technical cookies that allow the website’s main services to work optimally.
Analytics Cookies
cookies-de-mesure-daudience
Analytics Cookies aim to measure the audience of our website’s content and sections in order to assess them and organise them better.
They also allow us to detect browsing problems and therefore make our services more user-friendly.
Cookies related to social media and third-party services
cookies-reseaux-sociaux
We request your consent before using cookies related to social media and third-party services, intended to facilitate the sharing of
content and make the website more user-friendly. By default, refusal is assumed and these cookies are not placed in your browser or
activated.
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