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 A Helisul, empresa de transporte de passageiros, vôos panorâmicos, serviços aéreos 
especializados e serviços de manutenção, realizando sua missão no estrito cumprimento das leis, normas 
e regulamentos de aviação, do meio ambiente e da Norma ISO 14001, dissemina sua Política Ambiental 
buscando a satisfação de todos os colaboradores, partes interessadas e público em geral, de forma a 
conduzir as operações autorizadas para a empresa dentro dos mais rígidos padrões de segurança. 
 
Compromete-se a alta direção da Empresa a: 

 
1 .  Melhorar continuamente 
Analisar de forma periódica e contínua sua própria Política Ambiental, seus Objetivos e Metas 
Ambientais visando melhorar o seu desempenho ambiental; 

 
2 .  Incentivar o uso de helicópteros 
Incentivar a utilização de helicópteros junto aos órgãos responsáveis nas atividades que geram impactos 
ambientais positivos tais como combate a incêndios ambientais, inspeção em linhas de transmissão 
elétrica, oleodutos e gasodutos, fiscalização e controle ambiental; 
 
3 .  Investir para minimizar os impactos ambientais 
Investir em tecnologia de menor impacto ao meio ambiente de forma a utilizar com eficiência os 
recursos energéticos e naturais e prevenir a poluição e o desperdício; 
 
4 .  Util izar Procedimentos e parcerias 
Utilizar procedimentos de mínimo impacto e atuar em parceria com as organizações usuárias para 
prevenir e controlar os impactos ambientais negativos das atividades desenvolvidas em conjunto; 
 
5 .  Conservar e l impar 
Manter as áreas da empresa em ótimo estado de conservação e de limpeza; melhorando a qualidade 
ambiental para seus colaboradores, partes interessadas e público em geral 
 
6 .  Conscientizar seus colaboradores 
Conscientizar cada colaborador da importância de sua participação e compartilhamento da Política, 
Objetivos e Metas Ambientais da Helisul; 
 
7 .  Atender às partes interessadas e público em geral 
Procurar formas de satisfazer as expectativas das partes interessadas e públicas em geral. 
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