
“O Sábio antevê o perigo e protege-se, mas os imprudentes 
passam e sofrem as consequências.”

Provérbio 22:3



Razão Social:
Atuar Consultoria em Segurança do 

Trabalho

Endereço:
Rua Raimunda Lemos Baêta, 221, Dona 
Luizinha, Itabirito-MG, Cep: 35.450-000

Contatos:

(31) 3563 4969

(31) 99746 1143  

(31) 99874 6968

E-mail: atuarconsultoria1@gmail.com



A ATUAR CONSULTORIA é uma empresa especializada na

prestação de assistência técnica em Segurança do

Trabalho. Nossa principal diretriz é atuar em

conformidade com as Normas Regulamentadoras (NR´s)

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Atuar com excelência e ética na prestação de serviços de

consultoria em segurança do trabalho, para atender as

expectativas dos clientes e alcançar melhores resultados.



Ser reconhecida entre as principais empresas do mercado 

em que atua.



• Valorização das pessoas;

• Foco em resultados;

• Empenho;

• Respeito;

• Integridade;

• Credibilidade;

• Sustentabilidade.



Nosso objetivo é apresentar uma proposta diferenciada

para a realização de assistência técnica junto as empresas,

auxiliando-as na implantação de uma cultura

prevencionista através das mudanças de hábitos,

impactando diretamente na redução dos índices de

acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, afastamentos

e processos trabalhistas.



A ATUAR CONSULTORIA entende que uma das principais

ferramentas em prevenção de acidentes e doenças

relacionadas ao trabalho é o treinamento, sendo assim,

prepara e ministra treinamentos personalizados para cada

empresa, considerando o seu ambiente ocupacional e os

riscos inerentes as suas atividades.



• Requisitos de Atividades Críticas – Exigência Vale

RAC 1 - Trabalhos em altura;

RAC 2 - Veículos automotores;

RAC 3 - Equipamentos móveis;

RAC 4 - Bloqueio e etiquetagem;

RAC 5 - Içamento de cargas;

RAC 6 - Espaços confinados;

RAC 7 - Prevenção de riscos em proteção de máquinas;

RAC 8 - Prevenção de riscos em estabilização de talude;

RAC 9 - Prevenção de riscos em explosivos;



• Requisitos de Atividades Críticas – Exigência Vale

RAC 10 – Prevenção de riscos em trabalho com eletricidade

– Básico / Segurança no sistema elétrico de potência – SEP;

RAC 11 - Prevenção de metais líquidos;

Área Classificada;

Noções de primeiros socorros;

Primeiros socorros avançado;

Proteção respiratória;

Permissão de trabalho.



• Integração de segurança (NR´s - 09, 18 e 22);

• Uso adequado, guarda e conservação de equipamentos 

de proteção individual – EPI (NR-6);

• Perigos, riscos, danos e medidas de controle conforme 

avaliação de riscos;

• Procedimentos especiais conforme a necessidade da 

empresa;

• FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos 

químicos; 

• Combate a incêndio;

• Ergonomia;

• Conservação auditiva;

• Direção defensiva; 

• Treinamento para membros da comissão interna de 

prevenção de acidentes – CIPA (NR-5);



• Treinamento sobre prevenção de acidentes;

• Percepção de riscos;

• Análise de acidentes;

• Proteção das mãos;

• Comportamento seguro;

• Transporte manual de cargas;

Consulte outros temas para treinamentos específicos!



Mobilização de Pessoal para prestação de serviços na área

da VALE SA

Antes de se iniciar as atividades dentro da área da VALE SA,

são necessárias algumas providências administrativas

relativas aos Procedimentos de Saúde Ocupacional,

Segurança do Trabalho e Segurança Empresarial.

Realizamos a postagem das documentações no Sistema de

Mobilização de Terceiros VALE, para análise e

acompanhamento do processo até a liberação do crachá

de acesso.



Ordem de Serviço (NR-1)

Informa aos trabalhadores sobre os riscos profissionais nos

locais de trabalho, os meios de prevenção e medidas de

controle existentes para prevenção.



Equipamento de Proteção Individual – EPI (NR-6)

A proteção dos trabalhadores por meio do uso de EPI

inicia-se com a determinação adequada destes

equipamentos de acordo com os riscos levantados nos

programas legais, passando pelo treinamento dos

trabalhadores, gerenciamento da entrega e fiscalização do

uso.



Equipamento de Proteção Coletiva – EPC

Trata-se de todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo,

destinado à preservação da integridade física e da saúde

dos trabalhadores.

Antes de indicar o uso de Equipamentos de Proteção

Individual – EPI aos trabalhadores, nossa equipe de

engenharia vai trabalhar para atuar na eliminação ou

neutralização do agente na fonte e/ou ainda utilizando-se

de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.



PPRA (NR-9) / PCMAT (NR-18) / PGR (NR-22) / LTCAT

(Legislação Previdenciária)

Os programas de prevenção de riscos ambientais são

elaborados de forma personalizada, abrangendo os agentes de

riscos da empresa e seguindo as etapas básicas e

indispensáveis para um programa de qualidade: antecipação e

reconhecimento dos riscos, estabelecimento das prioridades e

metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos e da

exposição dos trabalhadores, implantação das medidas de

controle e verificação da sua eficácia, monitoramento da

exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados.



Análise Preliminar de Risco - APR

A APR é uma ferramenta indispensável para verificação

prévia dos riscos que envolvem determinada atividade. O

objetivo é atribuir soluções de prevenção, atenuação ou

neutralização dos riscos antes e/ou durante a execução da

atividade pelo trabalhador, proporcionando dessa forma,

mais segurança evitando acidentes e prevenindo doenças.



Permissão de Trabalho – PT

Ferramenta indispensável para execução de atividades

consideradas mais complexas, como por exemplo, o

trabalho em altura ou em locais confinados. A permissão

de trabalho garantirá uma checagem dos requisitos básicos

e dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s

inerentes a uma atividade de risco.



Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP

O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, constitui-se

em um documento histórico - laboral do trabalhador que

reúne, entre outras informações, dados administrativos,

registros ambientais e resultados da monitoração biológica,

durante todo o período que este exerceu suas atividades.

Tendo sua elaboração obrigatória a partir de 01/01/2004.



Implantação de CIPA / CIPAMIN - Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (NR 5 / 22)

A comissão interna de prevenção de acidentes ou

simplesmente CIPA, trata-se de uma comissão paritária

constituída por representantes dos empregados (eleitos

em escrutínio secreto) e dos empregadores (designados

pelo empregador), que atua na promoção à segurança e

saúde dos trabalhadores.



Auditoria de Avaliação de Atendimento aos Requisitos

Legais

Auditoria é um exame sistemático das atividades

desenvolvidas em determinada empresa ou setor, que tem

o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as

disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente, se

foram implementadas com eficácia e se estão adequadas.



Abertura de “CAT” Comunicação de Acidente do Trabalho

A CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é um

documento que deve ser emitido pela empresa para

registrar um caso de acidente de trabalho ou doença

ocupacional. A emissão da CAT é muito importante para

que empresa e governo assumam suas responsabilidades e

para que o trabalhador garanta seus direitos.



Elaboração, implantação e participação dos Diálogos

Diários e Segurança;

O DDS – Dialogo Diário de Segurança é destinado a

despertar no colaborador a conscientização envolvendo

suas atividades diárias, essa em respeito a sua segurança,

meio ambiente, saúde e qualidade.



Inspeções de segurança

É a parte do controle de riscos que consiste em identificar

desvios, não conformidades e fontes de riscos nos locais de

trabalho que possam causar danos às pessoas, processos,

equipamentos e imagem da empresa, propondo ações de

melhorias e envolvendo os níveis da organização.



Planos de Sinalização

A importância da sinalização de segurança nos locais de

trabalho é, sem dúvida, uma das medidas mais

importantes de prevenção dos riscos profissionais, uma vez

que estimula e desenvolve a atenção do trabalhador para

os riscos a que está exposto, e permite-lhe recordar as

instruções e os procedimentos adequados em situações de

risco.



Investigação de Acidentes

Este procedimento tem por finalidade, conhecer com

profundidade os fatores que contribuíram para a

ocorrência do incidente e criar um registro oficial do

mesmo, através de estudos que indiquem os meios

práticos para se implantar dispositivos preventivos em

situações semelhantes, evitando-se novos incidentes do

tipo.



Elaboração dos Mapas de Riscos Ambientais (NR-5)

É uma representação gráfica de um conjunto de fatores

presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar

prejuízos à saúde dos trabalhadores (acidentes e doenças

de trabalho), caso as medidas de controle determinadas

não forem seguidas adequadamente.



Campanhas de Segurança

A Campanha de Segurança do Trabalho deve ser

desenvolvida para conscientizar em relação à algum

problema encontrado ou desordem persistente que não

estamos conseguindo regularizar. O objetivo deste tipo de

campanha é conscientizar quanto aos riscos de acidentes e

o que fazer para evitá-los.



Elaboração do Plano de Emergência contra Incêndio

Conjunto de normas e procedimentos lógicos, técnicos e

administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta

rápida e eficaz em situações que envolvam incêndio e

acidentes, visando, através da gestão dos recursos

disponíveis, minimizar os efeitos catastróficos previamente.



Controle Estatístico de Acidentes

Com o critério de avaliação de desempenho dos

dispositivos de prevenção dos acidentes e doenças

relacionados com o trabalho é utilizado o registro

estatístico para medir e utilizar dados e tendências

associadas com um método pró-ativo para reduzir a

gravidade e frequência de incidentes / acidentes de

Segurança e Saúde Ocupacional (SSO).



Inspeções de segurança em equipamentos de combate a

Incêndio, como: extintores de incêndio, sistemas de

hidrantes e luz de emergência

Sistemas de combate a incêndio, como quaisquer outros

equipamentos, sofrem deterioração com o tempo, sendo

assim, os equipamentos devem ser inspecionados e

testados regularmente para demonstrar sua confiabilidade

e operabilidade.



Laudo Técnico de Insalubridade (NR-15) / Laudo Técnico

de Periculosidade (NR-16)

O laudo de insalubridade e/ou periculosidade tem a

finalidade de atender às exigências das normas

regulamentadoras, visando a caracterização da

insalubridade e/ou periculosidade no ambiente de

trabalho de sua empresa. Os maiores benefícios que a sua

empresa terá com o desenvolvimento do laudo de

insalubridade / periculosidade são a adequação à

legislação vigente e a redução de custos com pagamento

de insalubridade e periculosidade.



Comunicação Prévia do início de obra e declaração de

Instalação – CAI protocolada no órgão do Ministério do

Trabalho e Emprego da localidade

Têm o objetivo de comunicar o início da obra ao Ministério

do Trabalho e Emprego, e programar as medidas de

controle aos perigos e riscos na operação da obra.



Assistência Técnica em Perícias Judiciais de Insalubridade , 

Periculosidade e Acidente do Trabalho

Este trabalho consiste na assistência e acompanhamento

da perícia técnica com o objetivo de subsidiar recursos e

provas objetivas que a empresa cumpriu todos os

requisitos legais durante o tempo laboral do trabalhador na

empresa.

Se aplica a todas as empresas que foram acionadas

judicialmente e serão submetidas à perícia técnica por

perito designado pelo Juiz do Trabalho.



• Acompanhar as perícias de insalubridade /

periculosidade e acidentes do trabalho;

• Apoiar os escritórios de defesa na elaboração de

quesitos para as diligências;

• Fornecer o pré-diagnóstico aos advogados sobre os

locais de trabalho, exposição a agentes insalubres/

periculosos;

• Analisar a inicial, defesa e documentações disponíveis

na empresa para serem apresentadas ao perito;

• Avaliar e verificar as condições de trabalho do

reclamante durante as diligências;

• Apresentar as documentações nas diligências;

• Elaborar o resumo das perícias acompanhadas;

• Enviar a documentação para os peritos e manifestar

acerca dos laudos desfavoráveis ao cliente.



Aguardamos contato para visita comercial e envio de propostas 
de acordo com a sua necessidade.


