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Acisa orienta empresários de Santa Helena para importância do PPRA 

Com o objetivo de manter os empresários atualizados a Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa) traz informações a respeito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). É 
importante que empresas com registro a partir de um funcionário elaborem o documento e insiram 
os dados no eSocial. 
O PPRA está relacionado à ações pertinentes à saúde e riscos existentes nos ambientes de trabalho, 
causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, capazes de causar danos à saúde do trabalha-
dor, segundo a responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Santa Helena, Maysa 
Pereira. 
Diante das constatações, havendo po-
tencial de dano, o programa estabelece 
o que se desenvolverá para eliminar os 
riscos ou reduzi-los. 
O objetivo é estabelecer medidas que 
visem potencializar a preservação da 
integridade física e mental do trabalha-
dor. A NR-9 determina a obrigatorieda-
de de elaboração e implementação do 
PPRA por todos os empregadores e ins-
tituições que admitam trabalhadores 
como empregados, independente do 
número de servidores, ou ramo de ati-
vidade. 
O documento é elaborado por profissional da área de segurança de trabalho para ajudar a empresa 
na detecção dos riscos e ações para prevenção e garantia da saúde de seus colaboradores. 
Outras informações podem ser obtidas junto à Acisa, ou, pelo telefone (45) 3268 1497. 





O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida,  
lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que  

nunca mais voltaremos a fazer. 
 

Toda nova etapa deve ser comemorada, ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar  
tudo que já não traz felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos 

novas alegrias! Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar  
a dar o nosso melhor sempre que possível. 

 

Que este novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem,  
pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto.  

Que também nunca nos falte trabalho e que a amizade  
prevaleça diante de qualquer dificuldade! 

 

Feliz Ano Novo!  


