Empresários, fiquem em alerta!
Informamos que a Medicina e Segurança do Trabalho são obrigatórias conforme Lei
6.514/77, e suas Normas Regulamentadoras, por isso todas as empresas devem implantar os
programas de prevenção de doenças do trabalho.
Em caso de reclamatória trabalhista referente acidente ou doença do trabalho, a empresa
deverá apresentar toda a documentação exigida por Lei. A fiscalização para o cumprimento e
adequação às normas compete ao Ministério do Trabalho, Previdência Social e Vigilância Sanitária.
É importante lembrar que todo trabalhador tem um prazo de até 20 (vinte) anos após
rescisão do contrato de trabalho para reclamar na justiça uma doença do ocupacional. Por isso, é
fundamental importância, manter um serviço de alta qualidade, na prevenção da saúde de seus
trabalhadores, protegendo-se contratando empresa com equipe especializada e capacitada para sua
empresa, já que a responsabilidade e o ônus sobre doenças ocupacionais e de acidente de trabalho é
do empregador.
É com frequência empregados ingressarem na justiça com pedidos de indenizações
milionárias exigindo reparação por perda da capacidade laboral, danos morais, estéticos, atendimento
médico hospitalar, financeiros até aposentadoria e até vitalício em alguns casos.
É importante lembrar que a multa por funcionário sem o PPP é na ordem de R$ 990,03 sem
levar em conta outras multas por falta de programas (PCMSO, PPRA e EXAMES MEDICOS) que são
muito maiores.
Diante disso, fica claro que o investimento em prevenção é muito baixo e traz grandes
benefícios tornando as mais competitivas para a empresa e empregados.
Imagine, se um trabalhador sofrer um acidente como perda parcial da visão. Qual seria o
custo para reparar essa perda?
A implantação de Segurança e Medicina no Trabalho por empresas como a SoulMed contribui
para empresa preservar seu patrimônio evitando que acidentes venham causar grandes
aborrecimentos e prejuízos no futuro.
É importante lembrar que a realização do exame médico sem os programas acima
mencionados, não oferecem garantias de defesa para o empregador diante de processos jurídicos,
acidentes ou doenças do trabalho, ou no ato da fiscalização.
A SoulMed – Soluções em Medicina do Trabalho e Meio Ambiente oferece serviços que
atendem as normas acima referidas porque tem uma equipe de profissionais especializados na área de
Medicina e Engenharia do Trabalho.

Pense nisso, solicite orçamento ligue já !

