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Profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho, Administradores, Recursos Humanos, 
Departamentos Pessoal, Contadores, Consultores Jurídicos e Advogados. 
 
Orientem suas empresas e os seus clientes! 
 
É indispensável a produção de documentos e registros devidamente articulados no campo da 
segurança e saúde ocupacional, de forma correta tecnicamente, tendo em vista as exigências 
legais e os permanentes desafios, em tempos de controle de riscos e de monitoramento da 
segurança e saúde no trabalho. Apontar caminhos para a integração das informações ligadas 
aos Programas PPRA, PCMAT, PCMSO e outros programas oficiais,  eSocial, 
PPP Aposentadoria Especial  e registros pertinentes, auxiliarão a reduzir as multas que virão 
eletronicamente e a valorizar serviços da segurança e saúde ocupacional.  
 
Para tanto, é preciso atender as demandas legais do Ministério do Trabalho, Previdência Social 
e Receita Federal, vindo apresentar estratégias de integração entre os Programas, Laudo e 
Documentos e preparar registros competentes e principalmente, não correr o risco com relação 
a vulnerabilidade dos registros, impedindo as inconsistências que poderão ocorrer no PPRA 
- Laudo Insalubridade/Periculosidade - LTCAT (IN/INSS nº 77/2015) e no PPP, neste último 
evitar incongruências com o LTCAT e principalmente com relação as demonstrações ambientais. 
 

Finalizando, para atender o eSocial, o PPRA, PCMSO e outros, ASO, Laudo 
Insalubridade / Periculosidade, LTCAT e PPP devem ser elaborados de forma 
correta técnica e administrativamente! 
 
Consulte-nos e faça o seu orçamento, para que possamos prestar esses serviços 
de forma correta e com qualidade, utilizando a boa técnica em segurança do 
trabalho, em higiene ocupacional e em saúde ocupacional! 

 
José Augusto da Silva Filho - Consultor Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico 
de Segurança do Trabalho da JS Técnicas & Soluções - Barueri - SP; Instrutor da NR-
20 (Líquidos Combustíveis e Inflamáveis), capacitado como Agente Multiplicador pela 
Fundacentro e Consultor Técnico da Revista Proteção. 
 

Contato: 
(11) 2831-2998 

 
www.js.srv.br Contato: comercial@js.srv.br ou augusto@js.srv.br 
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