Integração
BO PAPER

GUIA DE ACESSO

INTEGRAÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

É muito bom te receber na
BO PAPER Brasil.
Criamos essa integração especialmente para você conhecer
nossos processos, políticas e os procedimentos que devem ser
seguidos e respeitados por todos que acessam nossas unidades.

Essa integração é válida para todas
as nossas unidades no Brasil, sendo
aplicável aos profissionais próprios e
terceiros (fixos e eventuais).

Antes de iniciar sua jornada, temos algumas
dicas para que sua experiência seja incrível.

01
02
Separe um tempo exclusivamente
para essa integração.
Escolha um local tranquilo e
com pouco barulho (ruído).

03
04

Verifique se o áudio do seu dispositivo
está funcionando normalmente.
Utilize um navegador de
internet atualizado.

05

06
Se for utilizar um smartphone, deixe a
função girar tela automaticamente ativada.

Anote as principais mensagens
e as leve com você.

Instruções de acesso
Profissionais BO PAPER Brasil

• Acesse nossa intranet: http://intranet/
• Localize a seção Gestão de Pessoas, clique em SESMT
e, em seguida, escolha a opção Integração de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.

Instruções de acesso
Terceiros (fixos e eventuais)
• Entre em nosso site: http://www.bopapergroup.com
• Em seguida, clique no Menu, Sustentabilidade e escolha a
opção Integração de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente.
• Você será redirecionado para outra seção, onde encontrará
a descrição da integração, o botão de acesso e
documentos complementares.
• Para iniciar a integração, clique em ENTRAR.

Lista de presença
Ao final da integração, todos os participantes
devem assinar a lista de presença disponível no
site da BO PAPER. O responsável pela empresa
deverá assiná-la no campo indicado, digitalizar
o documento e enviar ao setor de Suprimentos
(Gestão de Terceiros) da BO PAPER Brasil.

Anexo 02 - Guia de Acesso
Ref. CORP SST 002 - Norma de Integração em Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Prazo de validade
A integração é válida por 1 ano para terceiros
(fixos e eventuais). Para renovar a liberação de
acesso, você deve realizar novamente essa
integração e repetir os passos acima.
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