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CURSO GRO PGR - APRENDA A ELABORAR CORRETAMENTE O PGR, 
ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - GRO 

 

Goiânia / GO – Organizado pela Crescer Treinamentos e Segurança do Trabalho e ministrado 

por José Augusto da Silva Filho, com 25 inscritos, foi realizado no Hotel Serra de Goyas em Goiânia 

no dia 04/12/2020 mais um Curso de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, Programa de 

Gerenciamento de Riscos. O Instrutor é Consultor Técnico em Segurança e Saúde no Trabalho e 

Auditor em Sistemas de Gestão em SSO, da JS Técnicas & Soluções, de Barueri - SP. 

 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais / Programa de Gerenciamento  
de Riscos para SESMT, Consultores e Assessores em SST 

 

Com o tema “Aprenda como elaborar corretamente o PGR através do Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais - GRO”, foi apresentado aos treinandos a mais recente regulamentação do normativo 

que deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos, numa forma de gestão harmonizada 

com a nova redação da Norma Regulamentadora - NR 1 (Disposições Gerais e Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais);  visa ainda a melhoria contínua do desempenho em SST, a partir do Ciclo 

PDCA (Planejar, Fazer, Verificar e Agir), incluindo a aplicação obrigatória da gradação da 

severidade e da probabilidade através de Matriz de Avaliação de Risco, destacando a participação 

dos trabalhadores e a aplicação de outros requisitos. Enfim, foi apresentado aos treinandos 

métodos, técnicas e ferramentas importantes para este sistema de gestão, para a elaboração 

correta do GRO / PGR, visando gerenciar todos os riscos ocupacionais, com qualidade e de forma 

segura e eficaz, enriquecendo tecnicamente a aplicabilidade e gestão, na elaboração dos 

Inventários de Riscos e respectivo Plano de Trabalho. 
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Com conteúdo programático significativo e consistente (o instrutor que possui proficiência nesta 

matéria, sendo inclusive participante do Grupo Técnico Tripartite GTT da NR1, que elaborou esta 

Norma, na qualidade de Assessor Técnico), afirmou durante o Curso, “que além da necessária 

informatização deste novo normativo dentro de um processo de sistema de gestão, para o 

gerenciamento de todos os riscos ocupacionais da empresa, indicadores, melhoria contínua e 

outros requisitos técnicos e legais, que a NR 1 exige, é fundamental a percepção dos riscos 

(segurança baseada em comportamento), consultando e com a participação dos trabalhadores, 

prevista nesta Norma, ou seja, os aspectos humanísticos na prevenção, devem ser considerados, 

e recomendando que a atuação dos profissionais da área de SST, não seja apenas de forma 

tecnicista.   

Além dos treinandos de Goiânia, participaram também, profissionais de cidades do interior de Goiás 

e de Brasília - DF, sendo Engenheiros de Segurança do Trabalho, Higienistas Ocupacionais, 

Técnicos de Segurança do Trabalho, Gestores em Sistemas de Gestão Integrada (SGI: Qualidade, 

SSO e Meio Ambiente), Empresários, Profissionais de Recursos Humanos, Gestores e Consultores. 

Os próximos cursos de GRO PGR que serão realizados em Goiás, ocorrerão a partir de janeiro de 

2021, assim como, em outros Estados também já programados, com a organização a cargo de 

outras Consultorias parceiras.   

• Prepare-se para este novo ciclo em SST no Brasil: ESTUDAR, INTERPRETAR, 

PESQUISAR E APRENDER! 

 
Informações: (11) 99320-8637 (com whatsapp) ou pelos e-mail: augusto@js.srv.br   
 

 
Distanciamento 

Álcool em gel para todos, 
tapete sanitizante, ventilação e 
climatização, copos 
descartáveis, medidor de 
temperatura (termômetro) e uso 
obrigatório de respiradores 
semifaciais, durante todo o 
treinamento. 

 
Distanciamento 

Parabenizar todos os 
treinandos, que de forma 
consciente colaboraram e 
se comportaram de acordo 

com os procedimentos 
adotados e respectivos 

protocolos. 

 
Engº de Segurança do 

Trabalho Rafael, Gilberto 
Vilela, José Augusto e 

Wilson Rodrigues (Crescer 
Treinamentos e Segurança 
do Trabalho), da esquerda 

para a direita (foto). 
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