
Politica do Sistema de Gestão Versão Nº
00Ambiental, Qualidade e Segurança

A FIRST AMBIENTAL, localizada em Itapevi-SP, atuando em todo território nacional no ramo de engenharia 
reversa, descaracterização e destinação correta de matérias primas e produtos inservíveis; fornecimento 
de laudos técnicos; comércio de recicláveis; assessoria e consultoria em processos de recuperação fiscal; 
estabelece esta Política para a condução dos seus negócios, através dos seguintes princípios e 
compromissos:

 • Atender as expecta vas dos clientes com atendimento personalizado e rapide
 • Melhorar con nuamente os processos, serviços e produts;
 • Fornecer serviços de pré e pós-venda, buscando constantemente a elevação da sa sfação dos clietes; 
 • Respeitar, valorizar e inves r nas pessoa
 • Prevenir à poluição do meio ambiente (ar, água e solo
 • Minimizar os riscos para a saúde e segurança dos colaboradores, dos clientes, da comunidade e dos 

fornecedores
 • Trabalhar con nuamente para reduzir os impactos ao meio ambiente, promovendo o consumo 

responsável dos recursos natura;
 • Manter a conformidade das a vidades, produtos e serviços com as legislações e requisitos aplicáveis às 

suas atividaes;
 • Manter compromisso com a proteção ambiental, por meio de mecanismos que contribuam para a 

sustentabilidad.

English version - Integrated Management System Policy

 FIRST AMBIENTAL, located in Itapevi-SP, opera ng na onwide in the field of engineeringreverse, 
 decharacteriza on and correct disposal of raw materials and unserviceable products; supplyof technical 

 reports; trade in recyclables; advice and consultancy in tax recovery processes;establishes this Policy for 
 the conduct of its business, through the following principles andappointmen:

• Meet customer expectations with personalized service and speed;
• Continuously improve processes, services and products;
• Provide pre- and post-sales services, constantly seeking to increase customer satisfaction;
• Respect, value and invest in peoples;
• Preventing environmental pollution (air, water and soil);
• Minimize risks to the health and safety of employees, customers, the community and Supplier;

 • Con nuously work to reduce impacts on the environment, promo ng consump onresponsible for 
natural resourcs;

 • Maintain compliance of ac vi es, products and services with the laws and requirements applicable toits 
activitis;
• Maintain commitment to environmental protection, through mechanisms that contribute 

 tosustainability.
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este documento por meio do IP 177.126.11.99 localizado em Santana de Parnaiba - Sao Paulo - Brazil.
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