Curso GRO / PGR no Centro Administrativo do Banese

O Curso de Capacitação sobre Gerenciamento de Riscos Ocupacionais / Programa de Gerenciamento de Risco
Ocupacional, foi realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, quarta e quinta feira, para os funcionários
do Banco e prestadores de serviços, pela JS Técnicas & Soluções de Barueri / SP, através de seus Consultores
em Segurança e Saúde Ocupacional José Augusto da Silva Filho e Sílvia Regina Lopes, no auditório do Centro
Administrativo do Banese em Aracajú - SE (in company - presencial).
Trata-se da regulamentação do normativo Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO, que deve constituir
um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Esta forma de gestão será harmonizada com a nova
redação da NR 1 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), e visa a melhoria contínua
do desempenho em SST, baseando-se a partir do Ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar e Agir), sendo
obrigatória aplicar a gradação da severidade e da probabilidade, através de Matriz de Avaliação de Risco,
destacando a participação dos trabalhadores e a aplicaçao de outros requisitos.
O objetivo e meta foi no sentido de melhorar a capacidade da organização, para gerenciar seus riscos de
segurança e saúde no trabalho, vindo proporcionar conceitos básicos aos participantes, capacitando-os para o
conhecimento de Gerenciamento e Riscos Ocupacionais - GRO e respectivo Programa de Gerenciamento de
Riscos - PGR.

Além de apresentar a importância do software e informatização do sistema GRO (sistema de gestão),
apresentando ferramentas técnicas e administrativas; sistemas para o gerenciamento de riscos ocupacionais;
visão gerencial unificada das áreas de segurança e medicina ocupacional; manual de processos, registro,
acompanhamento e aferição de indicadores sistematizados; gestão com melhoramento contínuo e
acompanhamento, foi realizada uma Oficina de Trabalho com os treinandos, com a respectiva dinâmica de
grupo (aprender fazendo).
Parabenizamos agradecemos a Presidência, Diretoria e Gerência do Banco, pela preferência e iniciativa em
convidar-nos para ministrar este curso em Sergipe. Agradecemos também, todos os profissionais que
participaram com muita seriedade, e comprometimento.

José Augusto autor do Livro e Instrutor do Curso, com Denise Delgado,
Gestora da Área de Relacionamento com Pessoas do Banese.

Os nossos agradecimentos especiais pelo apoio e dedicação, do Recursos Humanos, TI e SESMT do Banco
durante o Curso, sendo muito valiosa a contribuição e solidariedade de todos.
Contato: comercial@js.srv.br e augusto@js.srv.br (11) 99320-8637 com whatsapp
www.js.srv.br

