DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE HSEQ
Superior Energy Services, Inc. é uma empresa movida a desempenho, cuja abordagem
sistemática à gestão de HSEQ destaca as nossas maiores responsabilidades, a saúde
e segurança de nossos empregados e a proteção do meio ambiente.
O enfoque da Companhia na saúde e segurança é de responsabilidade de todo
empregado e é mais que uma prioridade, é um Valor Essencial compartilhado e
profundamente arraigado da Companhia.
Para manter este padrão, nós estamos comprometidos em demonstrar liderança visível, cuidado e preocupação por nosso
pessoal e respeito pelo meio ambiente, e implementamos Expectativas de HSEQ robustas e Sistemas de Gestão de HSEQ
para ajudar a manter uma cultura de excelência por toda a Companhia.
Todo o pessoal da Companhia está investido com “Autoridade para Parar Trabalhos” e são obrigados a usarem tal autoridade
sempre que uma situação aparecer que eles considerem insegura ou que poderia colocar as pessoas ou o meio ambiente
em risco. Nada que fazemos é tão importante que não possa ser feito com segurança. O zelo com a segurança e o meio
ambiente é de responsabilidade de cada empregado e da gerência de linha.
A abordagem de HSEQ integrada da Companhia, que inclui Expectativas Globais de HSEQ e Sistemas de Gestão de
HSEQ adequados para as operações de cada uma de suas unidades de negócios, representa o nosso comprometimento
em alcançar e manter um alto nível de padrões de desempenho de HSEQ. Alguns dos requerimentos contidos nestas
normas incluem:

> Desenvolver e nutrir uma cultura que apoie a plena

implementação das normas de HSEQ da Companhia;

> Prover treinamento e recursos para empregados em
HSEQ, e habilidades e conhecimentos específicos à
tarefa;

> Assegurar a reportagem e notificação adequada de
incidentes;

>

Treinar nossos empregados em e promover nossos
programas de segurança baseados em
comportamento;

> Minimizar nosso impacto sobre o meio ambiente

por meio da prevenção de poluição, gestão de
resíduos, e eficiência no uso da água e da energia, e
o uso efetivo das matérias primas;

> Cumprir e aderir aos regulamentos de HSEQ

aplicáveis e leis locais, estaduais/provinciais,
federais e/ou internacionais; e

> Implementar processos documentados, com um

enfoque em assegurar a qualidade
dos nossos
OPTION 1
sistemas de gestão, produtos e serviços adequados
ao ambiente de negócios; e,
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> Executar revisões, avaliações e inspeções de HSEQ
regulares, e prover feedback para a
gerência da Companhia;

> Trabalhar em direção à melhoria contínua do

desempenho de segurança e ambiental ao definir
objetivos e metas alcançáveis.
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Por estas ações e com a plena cooperação e contribuição de todos os empregados, nós continuaremos a definir
a expectativa de ser um líder global em desempenho de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.
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ZERO
Work Safe, Live Safe,
Protect the Environment

