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Investir na segurança dos funcionários 

significa investir na vida – o dom mais 

precioso para as pessoas. Mas, 

segurança é também uma obrigação 

legal. Toda empresa deve cumprir, 

rigorosamente, as Normas 

Regulamentadoras (NRs), entre outras 

orientações do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) para proteger as suas 

equipes e evitar dores de cabeça com 

fiscalizações e ações trabalhistas.

São muitas as NRs e a Pro Life está 

preparada para apoiar a sua empresa 

com consultoria, treinamentos e 

gerenciamento das ações de segurança. 

COMPROMISSO 
COM A SEGURANÇA
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Para isso, dispõe de tecnologia de 

ponta e uma equipe de profissionais 

altamente qualificada.

Os serviços são desenvolvidos sob 

medida para cada tipo de empresa, de 
acordo com o ramo de atividade e 
porte. Tudo para garantir a integridade 
física das pessoas e a preservação do 
seu negócio, mantendo-o sempre em 
dia com a legislação vigente.



CONHEÇA A 
PRO LIFE

A Pro Life atua no mercado de Segurança do 
Trabalho desde 2008 e conta com uma 
ampla carteira de clientes, dos mais variados 
segmentos e porte. A matriz está localizada 
em Itabira (MG) e três filiais, nos 
municípios mineiros de Itabirito, Nova 
Lima e Barão de Cocais, dão o 
suporte  necessário para que o 
atendimento seja realizado de 
acordo com a necessidade de 
cada empresa.

> Segmentos de atuação: 
• Mineração • Construção Civil

• Montagem Mecânica • Elétrico

• Entre outros

NOVA LIMA
 

BARÃO DE COCAIS

ITABIRITO

ITABIRA
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OS NOSSOS SERVIÇOS 
PARA A SUA EMPRESA
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> Treinamentos em Segurança do Trabalho

• Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

• Requisitos de Atividades Críticas, para atender, especificamente, às exigências da Vale

> Higiene Ocupacional

• Medições ambientais

> Elaboração de Documentação de Segurança, entre elas:

• PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

• PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

• PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

• LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho

• PCA - Programa de Conservação Auditiva 

• PPR - Programa de Proteção Respiratória

• AET - Análise Ergonômica do Trabalho

> Gerenciamento dos Requisitos Legais

> Gerenciamento em Serviços de Segurança

A Pro Life oferece para sua empresa a solução em 
Segurança do Trabalho, com mais de 70 serviços 
disponíveis, entre eles:
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EM DIA COM A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS.
EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES LEGAIS.

• American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

• Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO)

• Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA - 
Occupational Safety and Health Administration)

• Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

• Guidelines of National Safety Council – Membro da RTI do Brasil

• Política e Programa de Segurança e Saúde do Trabalho do MTE

Principais diretrizes instrutivas:
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A Pro Life trabalha para facilitar a vida das empresas e desburocratizar 

todo o processo de treinamento em segurança. Para isso, desenvolveu um 

sistema inovador de gestão de documentos.

O aplicativo da Pro Life mantém, em um único local, todas as informações 

relativas aos funcionários de uma empresa, como por exemplo, 

documentos pessoais, certificados de treinamentos, avaliações, listas de 

presença, entre outras opções. E ainda permite a impressão de crachás. 

Tudo o que for desenvolvido para a sua empresa fica disponível online, no 

site da Pro Life, com acesso restrito, por meio de senha.

Você pode testar o aplicativo da Pro Life, que 

vem sendo altamente elogiado pelos clientes. 

É muito fácil. Basta seguir o passo-a-passo:

1.  Acesse o site  www.prolifebrasil.com

2. Clique em “Acesso ao cliente”. 

3. Utilize o usuário e a senha de teste. 

Usuário: cliente@prolifebrasil.com

Senha: testecliente

4. Baixe o documento de um aluno teste. 

Confira como esse serviço é fácil e 

importante para a sua empresa.

Diferencial valioso

> Informação na hora que precisar: 

EXPERIMENTE!
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TRABALHO COM SEGURANÇA.
TRANQUILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO.

A legislação vigente contém muitas exigências que devem ser seguidas à risca 

pelas empresas, com o objetivo de manter a integridade física e a saúde dos 

empregados. No entanto, nem sempre é fácil entender e cumprir a lei sem o 

apoio de um especialista. A Pro Life é exatamente esse apoio que sua 

empresa precisa. 

Os treinamentos podem ser realizado em nossas unidades que contam com 
toda a infra estrutura necessário, ou in-company.

Treinamentos em 
Segurança do Trabalho

Todos os serviços prestados pela Pro Life são 
essenciais para a sua empresa e os seus funcionários. 
Saiba um pouco mais sobre cada um deles.
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Modalidade Presencial

Os treinamentos podem ser em nossa plataforma, onde o cliente ainda mantém uma
gestão completa de vencimentos e impressão dos certificado, listas de presença e etc.

Modalidade Online



As medições são a base para o desenvolvimento do LTCAT. Embora, muitas vezes 

sejam realizadas com a única finalidade de conhecer melhor o ambiente de trabalho, 

é por meio do LTCAT que se evidencia, organiza e parametriza as medições.

A Pro Life identifica e quantifica os principais contaminantes nos locais de 

trabalho, define os métodos de avaliação e controle dos mesmos, em 

atendimento à legislação vigente. A meta é evitar e/ou minimizar a exposição dos 

trabalhadores à estes contaminantes, utilizando métodos de proteção individual 

ou coletiva,  seguindo sempre os preceitos legais. 

Para desenvolver a medição ambiental, a Pro Life conta com os mais modernos e 

eficazes equipamentos de Higiene Ocupacional existentes no mercado, além de 

instrumentos compactos e de altíssima qualidade. A proposta é não interferir na 

performance do funcionário, uma vez que a avaliação ocorre no momento em 

que ele desenvolve suas atividades diárias.

Higiene Ocupacional -
Medições Ambientais

Todos os equipamentos utilizados estão de acordo com a Norma 

Técnica IEC (International Electrotechnical Commission), ANSI 

(American National Standards Institute), OSHA (Occupational Safety 

and Health Administration) e possuem Acreditação Inmetro RBC (Rede 

Brasileira de Calibração).
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Documentação de 
Segurança

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

Norma Regulamentadora NR 22, Portaria N.º 732 de 22/05/14, do 

Ministério do Trabalho e Emprego.

O Ministério do Trabalho e Emprego exige e fiscaliza a existência e a correta 

aplicação das chamadas Documentações de Segurança. Elas foram criadas para 

garantir a integridade física e a saúde dos empregados.

O não cumprimento correto da legislação pode gerar acidentes, com prejuízo 

para a saúde do empregado e para a imagem do estabelecimento. Pode 

resultar, ainda, em prejuízo financeiro para a empresa, com pesadas multas e 

futuras ações trabalhistas.

O PGR tem como principal finalidade identificar, avaliar e propor medidas e 

ações para prevenir acidentes ambientais que possam colocar em risco a 

integridade física dos trabalhadores e a segurança da população e do meio 

ambiente. O PGR deve contemplar, também, um plano de ação para minimizar 

eventuais impactos, caso ocorram situações anormais. A meta é manter a 

empresa operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis pela 

legislação vigente, de acordo com o ramo de atuação.
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Conheça um pouco mais sobre as principais 
“Documentações de Segurança”:



O PCMAT é um documento criado para garantir a prevenção de acidentes, a 

integridade física e a saúde de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, atuam 

na indústria da construção civil: empregados próprios, prestadores de serviço, 

fornecedores, visitantes etc.

O PCMAT define as atribuições e responsabilidades das equipes e a sua elaboração 

deve antecipar os riscos inerentes à atividade e contemplar todas as exigência da NR9  

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Após reconhecimento, avaliação e 

controle dos riscos encontrados, são tomadas providências para eliminar/minimizar e 

controlar estes riscos, por meio de medidas de proteção coletiva ou individual. 

É proibido o ingresso ou a permanência de trabalhadores nos canteiros de obras, 

sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compatíveis com a 

fase da obra.

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

Norma Regulamentadora NR 18, Portaria 3.214/78, do Ministério do 

Trabalho e Emprego.
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O PPRA não é um documento, mas um programa de ação contínua. O 

objetivo é estabelecer uma metodologia que garanta a preservação da saúde e 

a integridade das pessoas em relação aos riscos ambientais nos locais de 

trabalho.

Riscos ambientais: são os agentes físicos, químicos e biológicos.

Fatores de riscos ambientais: são a presença destes agentes em 

determinadas concentrações ou intensidade.

A legislação trabalhista obriga todas as empresas públicas e privadas a 

elaborarem e implementarem o PPRA, além de manterem um documento-base 

de registro dessas ações, chamado PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional). 

> As ações do PPRA incluem:

• levantamento dos riscos;

• planejamento anual, incluindo o estabelecimento de metas e prioridades;

• cronogramas de ações;

• estratégia e metodologia;

• forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;

• periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA precisa ser revisado e renovado a cada ano.

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Norma Regulamentadora NR 9, Portaria 3214/78 do Ministério 

do Trabalho e Emprego.
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Norma Regulamentadora NR 7, Portaria n.º 3.214, de 08/06/78, do 

Ministério do Trabalho e Emprego.

O PCMSO faz parte de conjunto de iniciativas no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar em sintonia com as demais Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O PCMSO considera as 

questões individuais e as coletivas no ambiente de trabalho.

O PCMSO deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

possíveis danos à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da 

existência de casos de doenças profissionais ou problemas irreversíveis para a 

saúde dos trabalhadores.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
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LTCAT é elaborado com o objetivo de documentar os agentes nocivos existentes no 

ambiente de trabalho e avaliar se eles podem gerar insalubridade para os 

trabalhadores eventualmente expostos. 

As empresas podem ser multadas caso não possuam o LTCAT.

A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes 

nocivos existentes no ambiente de trabalho ou que emitir documento de comprovação 

de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, estará sujeito a 

penalidades previstas em lei.

A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feita 

em formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com 

base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por 

médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Lei 9528/97 / Lei 9732/98.
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O PCA é um conjunto de medidas que visam a prevenção ou evolução de 

perdas auditivas nos trabalhadores que atuam expostos a ruídos ocupacionais. 

Essas ações devem estar em perfeita sintonia com outros programas de saúde 

do trabalhador.

> Ao proteger os trabalhadores do excesso de ruídos, o PCA cumpre os 

seguintes objetivos:

• adaptar as empresas às exigências legais;

• identificar funcionários com problemas na audição;

• promover melhoria na qualidade de vida do trabalhador;

• reduzir os custos de insalubridade;

• reduzir o índice de reclamações trabalhistas. 

PCA - Programa de Conservação Auditiva 

Norma Regulamentadora NR 7, Portaria 09/04/98, do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
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O PPR é obrigatório para as empresas que mantêm trabalhadores em ambientes 

com material em suspensão e que podem causar danos às vias aéreas (pulmão, 

traqueia, fossas nasais, faringe) e que são prejudiciais à saúde.

> Material em suspensão: aerodispersóides, névoas, fumos, neblina, fumaça, 

vapores, gases.

O empregador deverá adotar um conjunto de medidas, com a finalidade de 

adequar a utilização dos Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR), quando 

necessário, para complementar as medidas de proteção coletiva 

implementadas, ou enquanto as mesmas estiverem sendo implantadas. 

A finalidade é garantir uma completa proteção ao trabalhador contra os riscos 

existentes nos ambientes de trabalho. 

PPR - Programa de Proteção Respiratória

Instrução Normativa 01 SSST/MTB nº 1, de 11/04/94.
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Norma Regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

A legislação brasileira determina que o empregador realize análise ergonômica 

do trabalho. As avaliações incluem aspectos relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, equipamentos, condições 

ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. 

A partir da análise das condições técnicas, ambientais e organizacionais, a AET 

propõe a adaptação do homem ao seu posto de trabalho, sempre com foco na 

saúde e segurança das pessoas.

AET - Análise Ergonômica do Trabalho
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Gerenciamento de Projetos e  
Gestão de Terceiros
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de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) de empresas Contratadas, abrangendo:

•   Cuidar da mobilização, inspeção, controle e desmobilização de Empresas, 

•   Gerenciar toda documentação legal e contratual dos terceiros.
•   Gerenciar e ministrar treinamentos de integração.
•   Emitir passaporte de SSMA para atividades críticas.
•   Gerenciar a execução de atividades em campo.

implementação de processos.
•   Implementar e monitorar a Matriz e Comprometimento e Responsabilidades em 
SSMA.

das Contratadas.
•   Fornecer tecnologias para melhor gerenciamentos dos processos e informações.
•   Gerar indicadores de resultados e de acompanhamento.
•   Fazer gestão de risco das atividades, implementar programas comportamentais, 
avaliar e liberar análise de risco e permissões de trabalho, analisar e investigar incidentes 
(acidentes e quase acidentes), realizar inspeções programadas e planejadas.
•   Implementar Diário de Bordo para as Lideranças.

Fornecimento de equipe Outsourcing para gestão de contratadas, Segurança, 

SESMT Coletivo, gestão de Meio Ambiente e gestão Contingências/Emergências.



Tão importante quanto implantar os serviços de segurança é acompanhar a 

suas ações e os prazos de cumprimento das atividades exigidas nos 

documentos elaborados. A Pro Life oferece esse suporte para sua 

empresa, garantindo assim que ela esteja sempre, hoje e no futuro, 

em dia com a segurança dos funcionários e as obrigações legais. 

Sistema de Gerenciamento
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Os números comprovam a qualidade dos serviços prestados pela Pro Life. Nos seis 

primeiros anos de existência, foram atendidas 844 empresas, envolvendo 

aproximadamente 250 mil pessoas. Participaram dos treinamentos em segurança, 

cerca de  50 mil pessoas, com emissão de mais de 200 certificados (média de 4 

treinamentos por aluno). 

Os clientes da Pro Life são empresas de pequeno, médio e grande porte, dos 

segmentos de mineração, construção civil, gerenciamento de obras, montagem 

mecânica, elétrica, entre outros.

Tudo isso comprova que a Pro Life faz bem, faz direito e com integridade e, 

principalmente, tem compromisso com o cliente.

Ampla carteira de clientes
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FALE COM A PRO LIFE:

    UNIDADES: 
> Barão de Cocais / MG
> Itabira / MG
> Itabirito / MG
> Nova Lima / MG

ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL.

CONTATOS COMERCIAIS:

     comercial@prolifeengenharia.com
     www.prolifeengenharia.com
     Pro Life Engenharia
     +55 31 3831.5076

Nada se compara à vida!
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