
 

  Política de Comunidades HSEC-POL-1  
 

A Major Drilling quer trabalhar em parceria com nossos clientes para melhorar a qualidade de vida nas 
comunidades diversas onde operamos. 
 
A Major é uma empresa de perfuração especializada que presta serviços nos locais mais difíceis através de 
nosso conhecimento, vasta experiência, foco na segurança e compromisso em atender às necessidades 
locais de cada cliente. Com os melhores profissionais em campo e uma frota de perfuração diversificada, 
estabelecemos parcerias com nossos clientes e comunidades locais para obter resultados extraordinários. 

Contexto de envolvimento da comunidade:  

Na indústria de mineração, normalmente são os proprietários e operadores de minas, particularmente 
aqueles com operações em ou perto de comunidades locais, que têm obrigações e responsabilidades diretas 
relacionadas à obtenção e manutenção de uma licença social para operar, bem como à realização de 
avaliações de impacto na comunidade antes de iniciar operações em novas áreas. Como contratante de 
serviços de perfuração para esses clientes de mineração, a Major Drilling envia suas equipes e plataformas 
de perfuração para os locais de projeto de nossos clientes para realizar serviços de perfuração específicos 
de acordo com os requisitos do programa de perfuração do cliente. Além de sua sede em Moncton, no 
Canadá, a Major Drilling possui filiais em várias comunidades ao redor do mundo que dão suporte às 
operações de campo em curso. 

Nosso compromisso: 

A Major Drilling está comprometida com o sucesso de longo prazo das comunidades onde operamos.  

Fazemos um esforço especial para contratar e treinar funcionários locais, bem como, quando possível, usar 
fornecedores locais para apoiar as comunidades locais. 

Nosso objetivo é garantir que nossas operações não introduzam riscos adicionais ou injustificados a essas 
comunidades. 

Nós nos empenhamos para estabelecer e manter relacionamentos duradouros com as comunidades 
indígenas nas quais operamos e nos diversos empreendimentos conjuntos, essenciais para nossas 
operações. 

Cumpriremos todas as leis e regulamentos aplicáveis relativos à operação em áreas protegidas.  

Promovemos parcerias nos âmbitos internacional, nacional, regional e local. Incentivamos os funcionários a 
se envolverem em suas comunidades locais participando de esforços filantrópicos, grupos de negócios sem 
fins lucrativos e associações setoriais. Todas as doações de caridade e patrocínios da empresa devem ser 
feitos em conformidade com as leis aplicáveis e a Política Global sobre Doações Corporativas e Patrocínios 
da Major Drilling. A Major Drilling não deverá fazer contribuições que possam ser consideradas antiéticas 
e/ou que criem um conflito de interesses real ou potencial. 

Reconhecemos os direitos humanos fundamentais em nossa esfera de influência, respeitando os direitos 
das pessoas e o valor de seus patrimônios culturais. Reconhecemos, respeitamos e cumprimos todas as leis 
de direito do trabalho, trabalho infantil, escravidão moderna e laborais aplicáveis, e insistimos para que 
nossos fornecedores cumpram os mesmos padrões. Esses padrões incluem a proibição de trabalho infantil, 
trabalho forçado, comportamento discriminatório, tráfico humano e todas as formas de escravidão 
moderna, bem como o reconhecimento dos direitos de liberdade de associação e negociação coletiva. 

Fornecemos um ambiente de trabalho para nossa força de trabalho dinâmica e diversa no qual todos são 
tratados com respeito e podem alcançar seu potencial pleno. 
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