
 

 

 

SINDICATO  DOS  TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Código Sindical: 912.005.371.04365-3   IE: Isento   CNPJ  92.758.267/0001-60 
Rua Dr. Flores, 105/406     CENTRO    CEP  90020-122    PORTO ALEGRE/RS 
www.sinditestrs.org.br       sinditestrs@sinditestrs.org.br        (51) 3221-7120 

SINDITESTRS Promove Curso em Porto Alegre 

ENTENDENDO A NR-9: PPRA  
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

 

Cada vez mais a necessidade de ter gestão sobre as questões de Segurança e Saúde do Trabalho tem se 
mostrado evidente bem como, exigido pelos órgãos fiscalizadores. Neste contexto, o PPRA é um 
programa com todas as características de um sistema de gestão, podendo, se bem elaborado e 
acompanhado, ser utilizado como ferramenta para suprir esta necessidade, tanto por parte das 
empresas como dos profissionais da área, portanto, precisa ser bem entendido. 
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Proporcionar ao participante o entendimento da NR-9, Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, visando elaborar, implantar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA, com 
ênfase na identificação de riscos, medidas de controle e plano de ação. 
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: 

 O que é, estrutura e fases do PPRA; 

 Identificação da empresa; 

 Caracterização do local de trabalho; 

 Trabalhadores envolvidos; 

 Estratégia e metodologia de ação; 

 Identificação dos riscos ambientais; 

 Possíveis danos à saúde relacionados aos 
riscos identificados; 

 Recomendações (medidas de controle); 

 Metas, grau de prioridade e cronograma; 

 Plano de ação; 

 Avaliação do desenvolvimento; 

 Registros e manutenção de dados;  

 PPRA e adicionais de insalubridade e 
periculosidade; 

 PPRA e aposentadoria especial; 

 Análise Global do PPRA, o que é e como 
fazer; 

 Responsáveis pelo Programa;  

 Bibliografia e Anexos. 

 

LOCAL: SINDITESTRS 
 

SÁBADO 
 

HORÁRIO 

RUA DR FLORES 105 – SALA 407 
CENTRO - PORTO ALEGRE/RS 

15 DE SETEMBRO 
DE 2018 

8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 

 

 

APRESENTAÇÃO: 

NÍLSON AIRTON LAUCKSEN 

Técnico em Segurança do 
Trabalho; mais de 24 anos 
de atuação na área; 
Acadêmico de Gestão da 
Qualidade; vivência em 
elaboração e análise de 
PPRA’s; Diretor do 
SINDITESTRS. 

 

INVESTIMENTO: 

R$ 120,00 para sócios do SINDITESTRS em dia 
quando da divulgação do curso; 

R$ 200,00 para novos sócios ou em atraso (inclui 
o valor de uma anuidade como sócio); 

R$ 300,00 para não sócios. 
 

Inscrições: Diretamente no Sindicato, e-mail 
sinditestrs@sinditestrs.org.br ou fone (51) 3221-
7120 (2ª a 6ª das 13h às 17h). 
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