Missão e Valores
NEGÓCIO:
Soluções Tecnológicas Integradas, Móveis e
Fixas, para Telecomunicação, Televisão e
Defesa/Segurança.

Seja Bem-vindo à RF COM
Para sua segurança e conforto siga os
procedimentos de circulação nas dependências
da RF COM Sistemas Ltda.

MISSÃO:
Desenvolver, fabricar e comercializar soluções
tecnológicas integradas móveis e fixas para
telecomunicação, rádio monitoração e radar,
atendendo clientes nos mercados nacional e
internacional.

VISÃO:
Ser reconhecida como líder em soluções
inovadoras e competitivas.

VALORES:

RF COM Sistemas Ltda.
Rua Carlos Marcondes 501, Jd Limoeiro
São José dos Campos - SP - CEP 12241-421 - Brasil
tel: (12) 3932 0070
info@rf.com.br









Inovação e Criatividade
Sustentabilidade
Qualidade
Eficiência Operacional
Ambiente Colaborativo e Saudável
Parcerias Competitivas e Duradouras
Sintonia Permanente com as Necessidades
dos Cliente

Instruções Gerais
 Você recebera um crachá de identificação,
no momento de chegada na recepção da
empresa. Ele deverá ser usado em local
visível, durante toda a visita.
 Ao entrar e sair das instalações da RF COM,
apresentar à segurança todo e qualquer
pacote, pasta, valise, etc. para vistoria.
 Permanecer sempre acompanhado do
representante da empresa durante a visita.
 Devolver o crachá ao sair da Empresa.

Regras de Conduta
Não é permitido dentro das dependências da RF
COM:
 O uso de máquinas fotográficas, filmadoras,
notebooks e qualquer outro meio de
captação de informações, sons e imagens
sem a devida autorização.
 A saída de documentos e materiais da
Empresa sem a devida autorização.
 Tóxicos, bebidas alcoólicas, armas brancas e
de fogo.
 Fumar nas dependências da Empresa.

Procedimento de Emergência
Em caso de Emergência:
 Pare imediatamente sua atividade.
 Procure orientação de seu acompanhante e

Gestão Ambiental
A RF COM tem o compromisso de adotar as
melhores práticas ambientais, para sempre inovar
na promoção do desenvolvimento.
Pedimos a colaboração:

mantenha-se em sua companhia.
 Siga as orientações da Brigada de Incêndio.

 Coloque o lixo nos coletores apropriados.

Alarme sonoro de emergência:

 Nunca jogue produtos químicos em ralos ou
na rede de esgoto.

o

o

O primeiro alarme indica possibilidade de
emergência. Prepare-se para abandonar a área;

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica
quanto ao Sistema de Segurança, preencha este
formulário e entregue na nossa recepção. Teremos
satisfação em analisá-lo, pois sabemos que sua
observação será de grande ajuda na melhoria
contínua dos nossos sistemas.

Dados Pessoais
Nome: ____________________________________

 Não desperdice água.

Data: _____________________________________
Telefone: __________________________________

O segundo alarme, contínuo, é a confirmação
de emergência. Siga as orientações da Brigada
de Incêndio.

E-mail: ____________________________________
Empresa: __________________________________

Sugestões / Crítícas
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

“A Natureza também pertence aos que ainda
estão por nascer”

__________________________________________
__________________________________________

