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GALÁXIA MARÍTIMA S/A, empresa de navegação de apoio marítimo, atuando nas atividades de 

exploração e produção de petróleo, estabelece esta Política na condução dos seus negócios, através 

dos seguintes princípios e compromissos:  

Adota esta Política visando responsabilidade social, segurança e bem-estar de vidas, patrimônio e 

meio ambiente, como garantia de trabalhos executados nos mais altos padrões de segurança e 

eficiência. 

Incorpora esta Política, os Termos e Condições de Contratação de todos os colaboradores da 

Galáxia Marítima.  A quebra destas diretrizes estará sujeita a procedimentos disciplinares.  

A Galáxia Marítima reconhece que o consumo de álcool e uso de drogas ilegais é prejudicial à saúde 

e estabelece que a posse, venda, distribuição e consumo de quaisquer dessas substâncias nas 

instalações é estritamente proibida pela Alta Administração. 

Encoraja seus colaboradores a reconhecerem o alcoolismo e a dependência de drogas como 

potenciais agentes prejudiciais, inclusive no âmbito laboral, social e familiar. 

Conscientiza os colaboradores a partir de sua contratação, para que estes informem 

obrigatoriamente ao Médico Coordenador do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional), sobre o uso de composto químico prescrito para uso terapêutico ou preventivo, 

garantindo assim sua utilização. Qualquer medicamento fora da prescrição médica poderá ser 

considerado substância entorpecente, alucinógena ou excitante. 

A Galáxia Marítima esclarece que os colaboradores poderão ser solicitados, sem aviso prévio, para 

realizarem exame toxicológico.  

Por prerrogativa legal é estritamente proibido fazer uso de tabaco em área de convivência comum. O 

uso de tabaco nas instalações da Galáxia Marítima, deverá ocorrer em áreas sinalizadas. Entretanto, 

a Galáxia Marítima conscientiza e alerta, desde a contratação e em campanhas periódicas, sobre os 

malefícios desse vício tais como doenças cardíacas, alergias, dores de cabeça, irritação nos olhos, 

dores de garganta, tosses, náuseas, dentre outros, causados pela substancia.  

Esta Política sobre o uso de tabaco tem como principal objetivo promover a saúde e proteger vidas 

contra os efeitos do fumo passivo e apoiar aqueles que gostariam de parar de fumar.  
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