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POLÍTICA DE SEGURANÇA 
 

 

Divulgada para todo o Grupo Go Air, estabelece as diretrizes e objetivos de Segurança Operacional: 

• Manter o nível de risco tão baixo quanto razoavelmente aceitável – ALARP 

• Identificar condições latentes de perigo na organização 

• Manter o clima organizacional propício a relatos voluntários 

• Garantir a integridade de nossos colaboradores nos aspectos físicos e psicológicos 

 

RESPONSABILIDADES DE TODOS: A Direção está plenamente comprometida com a Segurança, 

lidera pelo exemplo. Todos os colaboradores, independentemente de nível hierárquico, são responsáveis 

por promover, cumprir e fazer cumprir esta Política de Segurança Operacional. 

 

RELATOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL: É dever de cada um de nós relatar por RELPREV ou 

outro meio disponível qualquer ocorrência, ação ou omissão que julgue colocar em risco as operações. 

O sistema, não punitivo, protege a identidade de quem forneça informações de segurança. 

 

CULTURA JUSTA: O Grupo Go Air adota uma política de cultura justa, de não punição ao erro e de 

intolerância a violações. Erros não são punidos. No entanto, aqueles que atuarem de forma imprudente e 

deliberadamente assumirem riscos injustificáveis, estarão sujeitos, após análise do evento, a medidas 

disciplinares de acordo com o MGSO. São consideradas violações: 

• Descumprimentos intencionais de procedimentos 

• Criação de condições para que as regras sejam quebradas 

• Atos que infrinjam leis e regulamentos vigentes 

 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: O uso indevido de substâncias psicoativas será tratado de acordo com 

o estabelecido no Programa de Prevenção ao Uso de Substâncias Psicoativas (PPSP). 

 

A alta direção do Grupo Go Air visa estabelecer uma cultura sólida e proativa de segurança, pela 

capacitação e conscientização. Busca melhorar as condições de trabalho com preservação da saúde e bem 

estar dos colaboradores e redução dos riscos de acidentes. Garante a confiabalidade e a efetividade dos 

processos da empresa com ferramentas de controle de qualidade. É comprometida com a 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

 

A alta direção do Grupo Go Air garante que todos os recursos materiais e financeiros necessários sejam 

alocados para fazer com que esta política se cumpra. 

 

NOTA: Esta política, avaliada em reuniões de análise crítica, será revisada sempre que houver necessidade. 

 

Aprovo, 10 de agosto de 2021 
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Gerente de Segurança Operacional 
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