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POLÍTICA DE SEGURANÇA 

O Grupo Go Air visa executar suas atividades com a máxima segurança, garantindo que 
seus colaboradores desfrutem de um trabalho seguro com um clima organizacional 
agradável. Conta com uma estrutura preparada para lidar com eventos indesejados, que 
serão analisados e tratados com ações corretivas, assegurando que não ocorram 
novamente. Nesse sentido, adota uma política de cultura justa, de não punição ao erro de 
intolerância a violações e deve ser cumprida por todos os colaboradores da empresa, 
independente do seu nível hierárquico. 

Trabalha para alcançar o objetivo por meio de: 

✓ Identificação e gestão dos perigos envolvidos em suas operações; 
✓ Ambiente favorável a relatar situações de perigo ou erros cometidos, não atribuindo 

culpa nos colaboradores que voluntariamente assumirem suas falhas; 
✓ Ferramentas de controle da qualidade que garantem a efetividade dos 

procedimentos de segurança operacional; 
✓ Comprometimento com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente; 
✓ Preservação da saúde e bem estar de seus colaboradores; 
✓ Fortalecimento da Cultura de Segurança por meio de capacitação e conscientização; 
✓ Intolerância ao consumo ou estar sob efeito de bebidas alcóolicas e outras drogas 

enquanto estiver no desempenho de suas atividades. 

A Alta Direção do Grupo Go Air visa estabelecer uma cultura sólida e proativa de segurança, 
que busca melhorar as condições de trabalho e reduzir os riscos de acidentes, trazendo 
uma maior confiabilidade para os processos da empresa e maior segurança para todos nós. 
Também garante que todos os recursos materiais e financeiros necessários serão alocados 
a fim de fazer com que esta política se cumpra. 

______________________________ 
    Miguel Rodeguero 

 Gerente de Segurança Operacional 

Aprovo, em 23 de julho de 2019 

_______________________________ 
Sérgio Zanchetta 

Diretor Presidente 

NOTA: Esta política poderá ser revisada sempre que houver a necessidade ou alteração nas operações da 
organização. A necessidade será avaliada em reuniões de análise crítica e quando o Gerente de Segurança 
Operacional julgar ideal. 


