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Se você já ouviu falar sobre PPRA e PCMSO, provavelmente tem uma noção de que são dois
programas complexos que envolvem exames, análises, laudos, relatórios, controles e até mesmo
adoção de medidas para promover a preservação da segurança e saúde no trabalho e dos
recursos naturais.
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) levanta os riscos e as ameaças que
o ambiente de trabalho oferece e já determina as medidas necessárias para proteger a
integridade dos seus funcionários.
Já o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) é um monitoramento feito
de avaliações médicas com cinco tipos de exames que acompanham a trajetória do seu
contratado: admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional.
Trabalhamos com uma rede abrangente e oferecemos clínicas para atendê-lo perto da sua
empresa; contamos com profissionais altamente especializados; operamos online; oferecemos
opções flexíveis para as suas necessidades e entregamos materiais formatados para o eSocial.
É claro que a implantação dos dois programas envolve serviços e profissionais altamente
especializados. Portanto, recomendamos a contratação da JS TÉCNICAS & SOLUÇOES, para
evitar surpresas junto às fiscalizações e junto ao eSocial.
Tomar esta providência e não se complicar, você ainda tem de prestar contas sobre os
programas durante a 4ª fase do eSocial (que os especialistas consideram a mais complicada do
sistema).
É até por isso que nós estamos aqui, conversando com você.
A situação é tão delicada que nossa equipe técnica investiu um bom tempo para explicar e
orientar empreendedores e profissionais envolvidos com a implantação deste sistema de gestão
em saúde e na segurança do trabalho através destes dois programas.
Nós iremos cuidar de tua empresa, inclusive com atendimento diferenciado para as MPEs e as
EPPs, pois estas terão acesso ao Módulo Simplificado do eSocial, auxiliando as empresas a
prestar as informações relativas a SST, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e outras
informações, tais como ergonômicas, treinamentos obrigatórios em SST e outros de cunho
trabalhista e previdenciário.
Atualize-se sobre as novas datas de entrega e as informações que devem ser enviadas em cada
uma das etapas, com a tabela de datas do eSocial.
Melhor solução possível para a implantação e renovação do PPRA e do PCMSO na sua
empresa, em todo o território nacional.
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