


SUSTENTABILIDADE
SCALA.
Conheça nossa Política Corporativa
de Meio Ambiente.
É nosso compromisso buscar a excelência por meio da melhoria contínua do 
Sistema de Gestão Ambiental em todas as unidades de laticínios e nutrição 
animal, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar das futuras gerações. 

Para tanto, nos comprometemos a:

• Garantir o atendimento à legislação vigente, e outros 
requisitos de partes interessadas.

• Promover a preservação dos recursos naturais.

• Prevenir a poluição garantindo o tratamento adequado 
dos resíduos gerados e os impactos ambientais de 
nossas atividades, produtos e serviços.

• Promover a conscientização de colaboradores, 
fornecedores e parceiros.

• Desenvolver ações e projetos de proteção ao meio 
ambiente, biodiversidade e ecossistemas.



É UM PRAZER
TER VOCÊ AQUI.
Temos paixão por qualidade, por isso
fique atento às regras de acesso às
áreas de produção Scala:

ACOMPANHAMENTO
Você deve estar sempre acompanhado de um guia designado pela

crachás não devem ser utilizados porque são considerados adornos.

HIGIENE DAS MÃOS
É obrigatória a higienização das mãos antes de acessar as áreas
de produção, conforme procedimento disponibilizado nas barreiras
sanitárias.

VESTIMENTAS
O visitante deve estar com roupas e calçados limpos e em boas
condições e conservação.

Caso possua barba/bigode é obrigatória a utilização de máscara
protetora.

É obrigatório o uso de touca descartável cobrindo as orelhas e
mantendo os cabelos totalmente protegidos.

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS



ADORNOS
É proibida a entrada nas áreas de fabricação com bolsas e adornos
como joias, relógios, anéis, alianças, colares, pulseiras, brincos,
piercings, crachás e outros.

O visitante deve estar com as unhas curtas, limpas e sem
esmalte ou base.

É proibida a utilização de maquiagem, perfume, unhas e cílios
postiços.

ENFERMIDADES

e nariz ou outra anormalidade que possa gerar contaminação. Caso
esteja utilizando algum tipo de curativo o visitante deverá comunicar
o responsável por acompanhar a visita antes de entrar nas áreas de
produção.

área produtiva.

CUIDADOS COMPORTAMENTAIS
similares. Tampouco é permitido manter lápis, cigarros ou outros 
objetos atrás das orelhas.

Cuidado para não espirrar, tossir ou falar em cima de
matérias- primas, produtos ou materiais em utilização.

dentro da área de processamento. Lanches e refeições são
permitidos somente no refeitório da unidade.

Por favor, não toque nos produtos e equipamentos em
processamento.



ATENÇÃO MÁXIMA
À SUA SEGURANÇA.
Instruções:

O visitante não pode realizar nenhum tipo de atividade.01

Utilize os corrimãos ao subir e descer as escadas.05

Use sempre os EPIs exigidos para cada área.03

Mantenha distância segura de cargas suspensas e veículos em 
movimento.07

10

Estar sempre acompanhado de um colaborador Scala.02

Utilize o celular somente em locais seguros e enquanto não estiver 
em movimento.06

O uso de shorts, bermudas, chinelos, sapatos abertos ou com salto 
e camisetas cavadas é proibido nas dependências da empresa. 09

Utilize sempre a faixa de pedestre.04

Obedeça a todos os padrões, sinalizações, placas e orientações de 
segurança.08

foram adquiridos.11



RAMAIS DE EMERGÊNCIA

COMO AGIR EM CASO DE EMERGÊNCIA:
Mantenha a calma e aguarde orientações dos brigadistas, 

de um Plano de Atendimento a Emergência (PAE) e equipes treinadas 
para atuar em alguma situação de emergência. Cada área da unidade 
possui rota de fuga, as quais poderão ser utilizadas em caso de 
emergência em direção aos pontos de encontro. Ao entrar na unidade, 
oriente-se com o responsável.
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