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POLÍTICA DE INOCUIDADE

Na CIASA oferecemos produtos inócuos, contribuindo com a saúde e o bem-estar de quem consome os
alimentos que produzimos.
Do Rio Segundo - Córdoba, nossos produtos chegam a diferentes locais do país. Trabalhamos para áreas
bem definidas do mercado: Supermercados, atacadistas e fábricas macarroneiras.
Garantimos que a nossa Política de Inocuidade seja compreendida, aplicada, mantida e comunicada a
todos os integrantes da Empresa para constituir um Sistema de Gestão de Inocuidade de acordo com a
norma FSSC 22000 aplicado à indústria macarroneira, por isso:
●

Oferecemos produtos com qualidade e inocuidade que satisfaçam as necessidades de
nossos clientes e interessados, por meio de controles em todas as fases dos processos,
incentivando assim uma melhoria contínua.

●

Aplicamos uma estratégia comercial baseada no desenvolvimento de clientes que
confiem suas marcas e a elaboração de seus produtos a nossa Empresa, e clientes do
ramo alimentar, através de uma relação onde nos una um conceito de cooperação e
compromisso com a qualidade e inocuidade de seus produtos.

●

Direcionamos os nossos processos à prevenção de causas que pudessem afetar a
inocuidade para garantir que os Produtos sejam elaborados de acordo com as
especificações estabelecidas, garantindo além disso o cumprimento dos requisitos legais
e regulamentares.

●

Fornecemos uma especial atenção ao nosso pessoal, alinhando as suas necessidades e
as da Empresa, proporcionando um ambiente de trabalho agradável submerso em uma
cultura baseada na aprendizagem para o desenvolvimento de atribuições relacionadas
com a inocuidade dos alimentos e o compromisso social com o contexto interno e
externo.

●

Tentamos manter um contato fluente com os nossos fornecedores e outras partes
interessadas tentando estabelecer um trabalho em conjunto, visando o crescimento e
compromisso mútuo, garantindo a comunicação interna e externa.

●

Nosso padrão Ético é aplicável a:
-

Relações trabalhistas, tratamento e cuidado do pessoal.
Cuidado e proteção do meio ambiente.
Integridade nas atividades comerciais.
Proteção e gerenciamento ético de informação confidencial própria e de nossos
fornecedores e clientes.

Este compromisso está à disposição de todo o nosso pessoal e do público em geral.

A direção

