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2 DISPOSIÇÃO GERAL

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Fiiscos (PGR) se insere no

contexto da Política de Gestão da empresa LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

LlNDAS DE GOlAS buscando a melhoria contínua do ambiente de traba|ho e a preservação da

saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1,

Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de Março

de 2020.

O PGR é documento fundamental para elaboração do PCMSO - Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR -7.

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos está regulamentado pela NR-01 (Portaria

3.214/78) e estabelece as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais

e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

O PGR é um programa adotado pelas organizações com o intuito de evitar a

ocorrência de riscos ocupacionais que possam ser originados nos |ocais de trabalho, bem

comoz gerenciar os riscos existentes através da identificação dos perigos e possíveis Iesões ou

agravos à saúde; avaliação dos riscos ocupacionais, classificando o seu nível para determinar a

necessidade e prioridade de adoção de medidas de prevençâo; implementação de medidas de

prevenção de acordo com a classificação de risco e ordem de prioridade estabelecida; e

acompanhamento do controle dos riscos ocupacionais.

Este relatório contém o inventário dos riscos ocupacionais, contemplando os dados da

identificação dos perigos e das avaliações dos riscos, relacionando a caracterização das

atividades e dos processos e ambientes de trabalho da

organização, atendendo desta forma às exigências da NR-01 - Norma Regulamentadora

01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais,

publicado pela Portaria SEPRT nQ 6.730, de 09 de março de 2020.

O reconhecimento dos perigos e sua análise referem-se à siluação encontrada por

ocasião das inspeções realizadas "in Ioco", nos |ocais de trabalho e consulta aos trabalhadores,

estando, pois, relacionadas às condições encontradas no momento do Ievantamento.

Os dados constantes neste relatório serviram de base para a elaboração de um plano de

ação, contendo a indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou

mantidas, estabelecidas no cronograma integrante deste relatório técnico.

Este documento, contemplando o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação,

constituirão o PGR, o qual deverá ser implementado pela organização e complementado com

registros de evidências e, ainda, deverá ter a integração de todos os documentos referentes ao
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Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) de que trata a NR- O1.

3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) se insere no

contexto da Política de Gestão da empresa LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS

LINDAS DE GOIAS buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da

saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1,

Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de Março

de 2020.

O PGR é documento fundamental para elaboração do PCMSO - Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR -7.

4 OBJETIVO

A melhoria das condições ambientais e de saúde dos trabalhadores, pode proporcionar à

organização não apenas o atendimento dos requisitos Iegais, mas também à melhoria da

qualidade de vida de seus trabalhadores, através da caracterização e monitoramento dos perigos

relacionados às atividades Iaborais.

1 Desta forma este documento tem como objetivos:

2 ldentificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

3 Classificar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores para

determinar a necessidade e prioridade de adoção de medidas de prevenção e controle;

4 Definir as ações, de acordo com as prioridades, a fim de controlar exposições que

representem riscos não aceitáveis;

5 Permitir que a organização mantenha os trabalhadores cientes dos riscos existentes

em seu ambiente de trabalho;

6 Proporcionar à organização manter o registro histórico das exposições para todos

os trabalhadores para que possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais

de exposição.

O resultado esperado com este trabalho é proporcionar à organização a atuação

preventiva na gestão da segurança e saúde ocupacionaL por meio da identificação,

reconhecimento e classificação dos riscos ocupacionais, permitindo gerenciá-Ios, seja através da

elimínação destes riscos, seja pela adoção de medidas de controle para minimizá-Ios.

5 SETOR, FUNÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIADOS
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SETOR FUNÇÕES CBO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

_

Higienizaçã0, alimentação, contro|e e
CUIdadorde

_ _ ~ _

Cuidado
_

516210 admmlstraçao de medlcamentos aos
|dosos

_

1dosos.

Auxiliar de Serviços de Iimpeza em geral e Iavagem,

Limpeza servicos 514320 organização, guarda e distribuiçâo de

gerais roupas.

Coordenação dos serviços de limpeza
Encarregada __ _ _

_ _

geraL hlglemzaçao e Iavagem,
LImpeza de servncos 724110

_ _ _ _ __
_

organlzaçao, guarda e dlstnbwçao de
gerals

roupas.

_

Serviços de Iimpeza em geral e lavagem,

_

Servucos
_ ~ _ _ _~

L|mpeza
_

514320 organ¡zaça0, guarda e dlstnbUIçao de
eralsg

roupas.

Or aniza ão, re aro e co ão de
Cuidado Cozinheira 513205 .g

ç p p Cç

ahmentos.

Prestam assistência ao paciente elou

cliente; coordenam,planejam ações e

auditam serviços de enfermagem elou

perfusão. Os enfermeiros implementam

Res onsabilidade a ões ara a romo 'o da saúde 'unto àp
_

Enfermeiro 223505
ç p p ça J

tecnlca comunidade. Os perfusionistas realizam

procedimentos de circulação extracorpórea

em hospitais. Todos os profissionais desta

família ocupacional podem realizar

pesquisa.

Manutenção da área externa do lar (pátio,

Conservacao Caseiro 622005 horta, canteiros e áreas verdes) e

condução de veícu|o.

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A metodologia desenvolvida usada para a classificação dos riscos levou em consideraçâo

o processo de identificação e reconhecimento dos perigos e avaliação de riscos ocupacionais,

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPAClONAIS
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consíderando as situações que podem causar danos em uma determinada atividade, ambiente,

instalação ou sistema, conforme disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências

Iegais de segurança e saúde no trabalho.

Levantamento prellminar de perigos

O Ievantamento preliminar de perigos trata-se do processo de identificação de perigos,

causas e consequências, de modo a identificar os perigos ou para determinar aqueles que

necessitam de análises adicionais.

O Ievantamento preliminar de perigos foi contemplado na etapa de identificação de

perigos, conforme disposto a seguir.

O responsável da organização deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto

a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relaçâo a identificação de perigos e avaliação

dos riscos potencialmente presentes.

ldentificação de perigos

A identificação dos perigos foi realizada por meio da caracterização dos processos

desenvolvidos pelos trabalhadores com informações sobre sua ocupação na organização,

atividades que realizam, setores onde estâo lotados, com o objetivo de estudar como eles se

relacionam com os agentes (perigos) presentes nestes processos e no ambiente.

Os processos realizados na instituiçãolempresa foram mapeados por unidade

operacionaL setor elou atividade, com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores

expostos a fatores de risco similares. Os perigos foram inventariados e avaliados por Grupo de

Exposição Similar (GES).

Grupo de Exposição Similar (GES), também conhecido por Grupo Homogêneo de

Exposiçâo (GHE), corresponde ao grupo de trabalhadores expostos de forma semelhante, de tal

forma que a avaliação da exposiçâo de qualquer lrabalhador do grupo seja representativa da

exposição de todos que pertencerem ao mesmo grupo.

Após a identificaçâo dos perigos realiza-se a avaliação qualitativa, semiquantitativa ou

quantitativa dos riscos, conforme necessidade, para definição do nível de riscos e priorizaçâo de

ações, podendo serem previstas novas avaliações quantitativas necessárias à avaliação ou seu

controle.

Os perigos reconhecidos nesta etapa foram incluídos no inventário de riscos ocupacionais,

o qual encontra-se disponível no item "Inventário de Riscos Ocupacionais".

Avaliação de riscos ocupacionais

A avaliação de riscos ocupacionais se define como um processo global de estimar o nívei

de risco ocupacional e decidir se ele é aceitável ou necessita de controles adicionais, priorizando
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as ações de acordo com a classificação de riscos.

Entende-se por:

Perigo ou fator de risco ocupacional - fonte ou situação com o potencial de causar

lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o

potencial intrínseco de dar origem a Iesões ou agravos à saúde.

Risco ocupacional - resultado da combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou

agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da

atividade de trabalho e da severidade dessa Iesão ou agravo à saúde.

7 AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AOS RISCO AMBIENTAIS

Para os fatores de RISCO AMBIENTAIS (físicos, químicos ou biológicos) a atribuição do

índice de exposição foi feita analisando-se as seguintes condições2

a) Perfil de exposição qualitatívo identificando as variáveis de tempo e frequência de

exposição;

b) Perfil de exposição quantitativo (quando há avaliações quantitativas), Ievando em

consideração intensidadelconcentração, tempo de exposição e frequência da exposição,

comparando-o com valores de referência estabelecidos na NR-09. Caso existirem medidas de

proteção coletivas instaladas, a quantificaçâo da exposição deverá considerá-las.

Durante o processo de análise da exposição para os fatores de risco ambientais foram

considerados as medidas de controle individuais e coletivo existentes, com finalidade de encontrar

a reala exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho.

8 CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA DO RISCO

A metodologia aplicada respeita o sistema de análise de riscos descrito na norma NBR

14009, onde por meio de uma seqüência de passos são determinados os Iimiles da máquina,

identificando o perigo, estimando o risco / avaliando o risco, elaborando contramedidas e

estabelecendo um padrão de segurança aceitável para o trabalho. Da mesma forma, o resultado

indicará a prioridade de tratamento da Não Conformidade, ou seja, a prioridade será em ordem

decrescente a partir do valor obtido na Tabela Grau de Risco Calculado.

Nome: Matriz de Categorização dos Riscos

Descrição: NR1 e NR9 (Híbrido de AIHA e HRN - Hazard Rating Numberl Dar número
para avaliação de riscos NBR 14.153

PGR - PROGRAMA DE GERENClAMENTO DE mscos OCUPACIONAIS
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Médía Alta AltíssimaPequena

lnexistente

Levemente Prejudícial

Prejudicial

Extremamente Prejudioial

9 TlPOS DE EXPOSIÇÃO CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS
OCUPACIONAIS

Exposição Eventua|: É o contato que ocorre esporadicamente com o agente nocivo

durante a jornada de trabalho, de maneira previsível ou não.

Exposição lntermitente: É o contato ainda que não contínuo, porém com frequência

períódica ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

Exposição Habitual: Aquele onde o trabalhador é exposto frequentemente (at¡vidades

programadas ou efetuadas diariamente) aos agentes nocivos durante partes de sua jornada de

trabalho, com regularidade constante.

10 MEDIDAS DE CONTROLE

As Medidas de Controle devem ser adotadas para a eliminação, a minimizaçâo ou o

controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes

süuaçõesz

a) Identificação, na fase de antecipação, de um risco potencial à saúde;

b) Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

c) Quando os resultados das avaliações quantitatívas da exposição dos trabalhadores

excederem os valores dos Iimites previstos na norma de referência;

d) Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo entre

danos observados na saúde e a situação de trabalha Neste caso, as medidas de controle devem

ser discutidas pelas áreas de engenharia, segurança e serviço médico e incorporadas ao Plano

Anual de Atividades.

Quando os valores de exposição apresentar resultados acima dos Níveis de Ação, as

medidas de controle devem ser sistemáticas de forma a reduzir as exposições

11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC
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Equipamento de Proteção Coletiva, o EPC trata-se de todo dispositivo ou sistema de

âmbito coletivo, destinado à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores,

assim como a de terceiros.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) protegem os trabalhadores da construção

civil contra acidentes no canteiro de obras.

Os EPCs têm diversas formas e podem ser um dispositivo - como sensores de máquina

e sirene de alarme de incêndio-, um sistema (venti|ação do Iocal de trabalho), um meio fixo (p|acas

sinalizadoras) ou móvel (escada para acessos provisórios). Como estão distribuídos em toda a

obra, estes equipamentos envolvem a segurança de todos os funcionários. Administrado ao lado

do EPI (equ¡pamento de proteção individual), estes equipamentos possibilitam que os

trabalhadores voltem para casa sãos e salvos todos os dias.

12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPl

Para os fins de Iegislação de segurança do trabalho, em especial a Norma

Regulamentadora - NR 6, considera-se Equipamento de Proteção lndividual - EPI, todo dispositivo

ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção IndividuaL todo aquele composto

por vários dispositivos, que o fabricante tenha assocíado contra um ou mais riscos que possam

ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao

risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstânciasz

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteçâo contra os

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situações de emergência.

Responsabilidades do empregador e do trabalhador:

Cabe ao empregador quanto ao EP|:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em

matéria de segurança e saúde no trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequad0, guarda e conservação;

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAlS
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f) responsabilizar-se pela higienizaçâo e manutenção periódica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhadon podendo ser adotados livros, fichas ou

sistema eletrônico.

Cabe ao empregado quanto ao EP|:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;

13 AVALIAÇÃO, RECONHECIMENTO E INVENTARlO DE RISCO

Unldade operacionathuipe de cuidadores

Setor FUNÇAO

CUIDADO CUIDADOR DE IDOSOS

Gru o do risco Tipo de Via de _
»

p
CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção

Exposiçao

03.01.001 - Trabalhos em estabelecimentos de
Pele e

saúde com contato com pacientes portadores de . .

doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
Quahtatlva

rãgííãíggo

Permanente

materiais contaminados p

Limite de Falor de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Flisco agravos a saúde

Atendimentos
invasivos ou D n s inf ci sas

manipulação de N/A N/A
°e ça

. 29
° e

ínstrumental
parasn nas.

contaminado.

IMPLEMENTA MEDlDAS DE CONTROLE
Epl Epc Fomecimento de equipamento de

proteção individual destinado a
Implementa Implementa neutralizar ou atenuar o agente nocivo.

RECOMENDAÇÕESz Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

0bservações= N/A

Gru o do risco TÍP° de Vía de - ~
p

CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção Emelçao

00.00.000 - Postura de pé por |onío>s períodos Qualitaliva Corpo inteiro Intermitente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Posição
predominante no N/A N/A DnggübTàfíglfaeçieãgsos

trabalho.
-
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I
Pagina 11



Saúde
cmrn Iuho

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

EPl EPC
Não se aplica Não se apiica

RECOMENDAÇOES: Nongamento durante o turno de trabalho.

Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que funcionarios estejam expostos.

Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

Observações= NlA

Recomendação de alongamentos.

Gru o do risco TÍPO de Via de - ~
p

Código eSocial e Ageme nocivo Avaliação Absorção
ExpoSIwo

O0.00.000 - Objetos cortantes elou . . - .

perfurocortantes
Quahtatwa Maos lntenmtente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Manipulação de Lesões, cortes e

instrumental N/A . N/A perfuraçõesDoenças

cirúrgico. infeccíosas e parasitárias.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Epl Epc Fornecímento de equipamento de

_ _
proteção individual destinado a

lmplementa Nao lmplementa neutralizar ou atenuar o agente nocivo.

RECOMENDAÇÕES= Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que funcionaríos estejam expostos.

.Observações: NlA

Unidade openacionahLimpeza e conservação.

Selor FUNÇÃO

LIMPEZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

LIMPEZA ENCARREGADA DE SERVICOS GERAIS

LIMPEZA SERVICOS GERAIS

Grupo do ríseo Tipo de Via de . ..

CÓdigo eSociaI e Ageme nocivo Avaliação Absorção
ExpDSIçao

_
, . . . Respiratória e .

O0.00.000 Produtos qunmlcos Quahtatlva
cutânea

Intermltente

Limite de Fator de Possivels danos ou
Fonte geradora

lolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Dermatite de contato, uma
inflamação que tem como

sintomas: erupção cutânea,
Produtos de Iimpeza . . -

. . , . NlA NlA cocelra, vermelhldao,
domlssan|tarlos.

surgimento de bolhas, dor,

aumento da sensibilidade e
descamação da pe|e.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

EPI Epc Fomecimento de equipamento de

_ _
proteção individual destinado a

lmplementa Nao se apllca neutralízar ou atenuar o agente nocivo.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAlS
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RECOMENDAÇÕES: Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

0bservações= N/A

Grupo do risco
Tipo de Vía de . -

CÓdigo eSociaI e Agente nocivo Avaliação Absorção
Exp°5'ça°

00.00.000 - Micro-organismos - vírus, bactérias, . . Respiratória e .

parasitas. protozoários, fungos e bacilos.
Quahtatnva

cutânea
Intermltente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Limpeza de
banheiros e Doenças infecciosas e

recolhimento de
N/A NlA

parasitárias.

resíduos.

lMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Ep| Epc Fomecimento de equipamento de

_ _ _ _
proteção individual destinado a

Nao se apllca Nao se apllca neutralizar ou atenuar o agente nocivo.

RECOMENDAÇÕÊS= Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que

funcionarios esteiam expostos.

0bservações= NIA

Grupo do risco Tipo de Via de . ..

CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
EXPOSIÇao

, , . . Membro .

00.00.000 - Postura de pe por longos penodos Quahtatlva
inferíores

Habltual

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Posição
predominante no N/A N/A Dores musculares.

trabalho.

lMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

EPl EPC Não identifícada e/ou não

Não se aplica Não se aplica ¡mplementada.

RECOMENDAÇÕES= Alongamento durante o turno de trabalho.

Observaçõesz N/A

Grupo do risco

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Tipo de Via de . -

Código eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
Exposlçao

00.00.000 - Quedaslescorregões Qualitativa Corpo inteiro Habiíual

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado Risco agravos a saúde

Piso escorregadio

ou molhado pode n _

causar desde um N/A NlA Lesoeçôrlàasçao ou

leve escorregão até
ç '

um acidente de
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I [ _

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Epl EPC Fornecimento de equipamento de

_ _ _ _
proteção individual destinado a

Nao se apllca Nao se apllca neutralizar ou atenuar o aqente nocivo.

RECOMENDAÇÕESz Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que
funcionarios estejam expostos.

Observações: N/A

Unidade operacionalzPreparo de alimetos.

Setor FUNÇÃO

CUIDADO COZINHEIRA

Gru u do risco Tipo de VÍa de ~
p

Código eSocial e Agente nocivo Avalíação Absorção
Exposiçao

. , . . Membros .

O0.00.000 - Postura de pe por longos penodos Quahtatlva
ínferíores

Habltual

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Posição
. Dores muscu|ares nos

predommante no N/A . .

trabalha
membros |nferlores.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

~

EPI
_ _

EPC
_

Não informada e/ou não identificada.

Nao se aphca Nao se apllca

RECOMENDAÇÕES: Alongamento durante o turno de trabalho.

Observações= N/A

Grupo do risco Tipo de Via de _

CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
Exposiçao

00.00.000 - Objetos cortantes elou . . Membros .

perfurocortantes
Qualltatlva

superiores
Intermltente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

1olerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Uso de facas e
equipamentos para , .

_ cortes no ambiente
N/A NJA Trauma flsuco.

de trabalho

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

EPI EPC Realizam treinamentos específicos ao

Não se apiica Não se aplica risco conforme Iegislações vigentes.

Obsewações: N/A

RECOMENDAÇÕES= Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que
funcionarios estejam expostos.

í
Unidade nperacionaerESPONSABlLIDADE TECNICA
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Setor FUNÇAO

RESPONSABILIDADE
ENFERMEIRO

TECNICA

Gru o do risco
Típo de Via de~ . ~

p
CÓdigo eSociaI e Agente nocivo Avaliação Absorçao

Exposlçao

03.01.001 - Trabalhos em estabelecimentos de

saúde com contato com pacientes portadores de
Qualitativa apââlão Permanente

doenças infectocontagiosas ou com manuseio de p
. , .

. . . resplratorlo
matenals contamlnados

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Atendimentos
invasivos ou - '

manipulação de N/A NFA
Doenças Inêçcçlosas e

instrumental
paraSI arlas.

contaminado.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Ep| Epc Fornecimento de equipamento de
proteção individual destinado a

Implementa Implementa neutralizar ou atenuar o agente nocivo.

RECOMENDAÇÕES= Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

Observações= NlA

Gru o do FÍSCO Tipo de Via de ...

p
CÕdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção

EXPOSÍÇM

OG.00.000 - Postura de pé por Ionc os períodos Qualitativa Corpo inteiro lntermitente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Posição
. Dores musculares nos

predomlnante no NlA N/A . .

trabalho.
membros mfenores.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

_

EPl
_ _

EPC
_

Recomendação de alongamentos.
Nao se apllca Nao se apllca

RECOMENDAÇÕES: Alongamento durante o turno de trabalho.

Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que funcionarios estejam expostos.

Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

Observações: N/A

Gru o do risco TÍPO de Via de ~
p

CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
Exposiçao

O0.00.000 - Objetos cortantes elou . . ~ .

perfurocortantes
Qualltatlva Maos lntermltente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado Rlsco agravos a saúde
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Manipulação de Lesões, cortes e

instrumental NIA N/A perfuraçõesDoenças
cirúrgico. infecciosas e parasitárias.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE OONTFIOLE

Epl Epc Fornecimento de equipamento de

_ _
proteçâo individual destinado a

lmplementa Nao |mp|ementa neutralizar ou atenuar o agente nocivo.

_ RECOMENDAÇÕESz Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

Promover 1reínamentos e palestras referente aos riscos que funcionarios estejam expostos.

Observações: N/A

Unidade operacionahZeladoria

Setor FUNÇAO

CONSERVACAO CASEIRO

Gru o do risco Tipo de Via de . ...

p
CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção

EXWSIÇW

, . . . inalatória e .

00.00.000 - Produtos qUImIcos Qualltatlva
pele-cutânea

Intermltente

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Produtos de Iimpeza Irritação da pele e aparelho

em geral
NlA NlA

respiratório.

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Epl Epc Fomecimento de equipamento de
proteção individual destinado a

lmplementa Implementa neulralizar ou atenuar 0 agente nocivo.

RECOMENDAÇÕES: Exames conforme PCMSO e treinamentos de acordo com riscos.

0bservações: N/A

Gru o do risco T¡P° de Via de ~
p

CÓdígo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
Exposiçao

. . . . Membros .

00.00.000 - Postura de pe por longos penodos Qualltatwa
inferiores

Habltual

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerãncia
Resultado

Risco agravos a saúde

Posição
predominante no N/A NIA Dores musculares.

trabalha

IMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

_

EP'
_

EPC
_

Não identificado.
Nao se apllca Não se apllca

RECOMENDAÇÕES= Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que
funcionarios esíeiam exposíos.

Obsewações: N/A
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Gru o do riseo Tipo de VÍa de . ~
p

CÓdigo eSocial e Agente nocivo Avaliação Absorção
Elmamçao

O0.00.000 - Quedasfescorregões Qualitativa Corpo inteiro Habitual

Limite de Fator de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Piso escorregadio

ou molhado pode
'

causar desde um Lesões, Luxação ou
Ieve escorregão até

N/A NlA
Torções.

um acidente de
sérias proporções

lMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

Ep| EPC Fomecimento de equipamento de

_ _
proteção individual destinado a

ImpIementa Nao 59 aphca neutraiizar ou atenuar o agente nocivo.

RECOMENDAÇÕESz Promover treinamentos e palestras referente aos riscos que
funcionarios esleiam expostos.

Observações: N/A

p
CÓdigo eSoclai e Agente nocivo Avaliação Absorção

EmSlçao

DG.DU.ODO - Acidentes de Trânsito Qualitaíiva Corpo inteiro Imermiíente

Limite de Falor de Possiveis danos ou
Fonte geradora

tolerância
Resultado

Risco agravos a saúde

Uso de veículos N/A NIA _ Traumas e óbito

lMPLEMENTA MEDIDAS DE CONTROLE

EPI EPC fazer o uso correto do cinto de

Não se apiica Não se aplica segurança

HECOMENDAÇÕES= Tirar pausas durante o período de trabalho

Legendasz EPI: Equipamento de Proteção Individual - EPCz Equipamento de Proteção Coleiiva

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado, sendo que o histórico das

atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período

estabelecido em normatização específica.

14 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

GHEquuipe de cuidadores

SETOFI FUNÇÕES
CUIDADO CUIDADOR DE IDOSOS

EOUIPAMENTO DE PHOTEÇ o INDIVIDUAL
Nome ou descrlção Eficaz CA ou NRA
LUVA PARA
PROCEDIMENTOS NÃO- Sim 35777
CIRÚRGICOS

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
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RESPlRADOR PURIFlCADOR
DE AR TlPO PEÇA .

SEMIFACIALl FILTRANTE
S"“ 5657

PARA PARTICULAS PFF2

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO lNDlVIDUAL

Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
NIA - Não se a Iica

EDUIPAMENTO DE PROTEÇ!O INDIVIDUAL

Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
Luvas para proteção das mãos Sim
contra age_ntes biológicos

9
SETOR
LIMPEZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
LIMPEZA EGADA DE S GERAIS
LIMPEZA SERVICOS GERAIS

INDIVIDUAL

Nome ou Eficaz CA ou NRA
máscara PFF2

' 38503

Luva para prcite_çao contra
_

. 34793
mecanlcos e mlcos

3151

AMENTO DE
Nome ou Eficaz CA ou NRA
máscara PFF2

' 38503

bota 3151

Luvas para proteção contra

mecânicos
34793

AMENTO DE
Nome ou Eficaz CA ou NRA
NIA - Não se

AMENTO DE INDIWDUAL
Nome Eficaz CA NRA

bota
'

31 51

GHE=Preparo de alimetos.

SETOR FUNÇÕES
CUIDADO COZINHEIRA

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO lNDlVIDUAL
Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
NJA - Não se ailica

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO |NDIVIDUAL

Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
NJA - Não se aplica

GHE:RESPONSABILIDADE TECNICA
SETOR FUNÇOES
RESPONSABILIDADE TECNICA ENFERMEIRO

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE R|SCOS OCU PAClONAIS
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EQUlPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL
Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
RESPIRADOR PURlFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PfF2

,

Sim 5657

LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO-CIRURGICOS Sim 35777

EGUIPAMENTO DE PHOTEÇAO INDIVIDUAL
Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
NIA - Não se ailica

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL

Nome ou descrição Eficaz CA ou NRA
Luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos Sim

SETOR
CONSERV IRO

EQUIPAMENTO DE PRO INDIVIDUAL
ou Eficaz

Luva contra ímico e mecânico Sim
e

RESPIRADOR PUHIFICAIDOR DE AFI TIPO PEÇA SEMIFACIAL
FILTRANTE PAHA PARTICULAS PFF2

Sim

EOUIPAMENTO DE INDMDUAL
Nome ou Eficaz CA ou NRA
NIA - Não se

EOUIPAMENTO DE
Nome ou Ellcaz CA ou NRA

e im Sim
EQUIPAMENTO DE INDIVIDUAL

Nome ou Eficaz CA ou NRA
N/A ~ Não se

:Ausência de nocivos ou atividades

PAMENTO DE PFIO

Nome ou Eficaz CA ou NRA
A - Não se

CA = Certificado de Aprovação / NRAz Número Do Registro Na Anvisa

15 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPc

GHE:Equipe de cuidadores

SETOR FUNÇÕES
CUlDADO CUIDADOR DE lDOSOS

EOUIPAMENTO DE PROTEÇAO COLETIVA
Nome ou descrição Ellcaz

Placa de Sinalíza ão Sim

EQUIPAMENTO DE PFIOTEÇAO COLETWA
Nome ou descrição Eficaz

N/A - Não se a ica

EGUIPAIIENTO DE PFIOTEÇAO COLETIVA
Nome ou descrição I

Eficaz

PGR - PROGRAMA DE GERENC|AMENTO DE RlSCOS OCUPACIONAIS
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I
NlA - Não se aplica

e
SETOR
LIMPEZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
LIMPEZA ENCARREGADA DE SERVICOS GERAlS
LIMPEZA SERVICOS GERAIS

AMENTO DE A
Nome ou
NIA - Não se

EGUIPAMENTO DE COLETIVA
Nome ou
NIA - Não se

COLETIVA
Nome ou
NJA - Não se

COLETWA
Nome ou
NlA - Não se

GHE:Preparo de alimetos.

SETOFI FUNÇÕES
CUIDADO COZINHEIRA

EQUIPAMENTO DE PROTE AO COLETIVA
Nome ou descrição Eficaz

NIA - Não se a Iica

EGUIPAMENTO DE PROTE AO COLErIVA
Nome ou descrição Eficaz

NIA - Não se aplica

GHE=RESPONSABILIDADE TECNlCA
SETOR FUNÇÕES
FIESPONSABILIDADE TECNICA ENFERMEIRO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇ o OOLETIVA
Nome ou descrição Eficaz

Placa de Sinaliza 'o Si

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO COLETIVA
Nome ou descrição Eficaz

NIA - Não se a ica

EQUIPAMENTO DE PROTEÇ O COLETNA
Nome ou descrição Ellcaz

N/A - Não se aplica

GHE=Ze|adoria
SETOFI FUNÇÕES
CONSERVACAO CASEIRO

EQUIPAMENTO DE PFIOTEÇAO COLETIVA
Nome ou descrição

I
Eficaz
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Placa de

EGUIPAMENTO DE COLETIVA
Nome ou Eficaz

NIA - Não se

EQUlPAMENTO DE COLETIVA
Nome ou
Placa de

EQUlPáMENTO DE COLETIVA
Nome 0u
NIA - Não se

:Ausência de nocivos ou atividades

EQUIP DE PRO
Nome ou
NlA - Nâo se

16 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇAO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

O histórico das atualizações do inventário de riscos ocupacionais será mantido pela

organização, por um período mínimo de 20 (vinte) anos, ou pelo período estabelecido em

normatização específica.

O presente documento, suas alterações e complementações serão apresentados e

discutidos com a CIPA ou a pessoa designada para o cumprimento das atribuições da norma

vigente, conforme o caso.

Deverão ser criados mecanismos de divulgação dos riscos Ievantados neste documento

para todos os trabalhadores da empresa.

O documento base e todos os documentos que comprovem sua implantação estarão

disponíveis na organização para as autoridades competentes.

O registro de dados estará sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus

representantes.

17 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE AClDENTES

A comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção

de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente

o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

A norma regulamentadora ng 5 (NR-05) estabelece os parâmetros e os requisitos da

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tendo por objetivo a prevenção de acidentes

e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível ptornar compatível

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador.

Devem constituir e manter CIPA as organizações e os órgâos públicos da admínistração
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direta e indireta, bem como os órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que

possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da

organizaçâo e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro | da NR-

5, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos.

Quadro I
- Dimensionamento da CIPA.

Quadm l
- Dímensinnamenta da CIPA
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18 CONSIDERAÇÃO DA NR 17 - ERGONOMIA

A NR-17 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a

proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao Ievantamento, transporte e

descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas,

equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto no ambiente de trabalho e à

própria organização do trabalho.

Norma se aplica a todas as situações de trabalho, relacionadas às condições previstas no

subitem 17.1.1.1, das organizações e dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem

como dos órgãos dos Poderes Legislalivo, Judiciário e Ministério Público que possuam

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

A organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho

que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às

características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das

medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nesta NR.

A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de

identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da Norma

Regulamentadora n9 01 (NR 01) - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
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A organização deve realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET da situação de

trabalho quando:

a) observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação;

b) identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas;

c) sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa

de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e da atinea “c” do subitem 1.5.5.1.1 da NR

O1; ou

d) indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças

relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

19 RESPONSABILIDADES

A LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, cumpridora de

requisitos Iegais, vem através deste Documento Base, implantar o seu PGR - Programa de

Gerenciamento de Riscos, conforme preconiza a Lei nQ 6514 de 22 de dezembro de 1977 e a

Portaria n.g 6730 de 12 de Março de 2020 que traz a redação da Norma Regulamentadora 01 -

NR 01.

A reavaliação deste PGR é de responsabilidade da Empresa, que se compromete dar

continuidade ao programa supracitado, implementando e assegurando o cumprimento das

medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o cronograma de ações

estabelecido, bem como seu monitoramento contínuo.

A LAR DA 3 IDADE SAMARITANOS DE AGUAS LINDAS DE GOIAS promoverá uma

análise global deste PGR, anualmente ou sempre que necessário juntamente com a Assessoria

de SST, para reavaliação de seu desenvolvimento e a realização dos ajustes, estabelecendo

novas metas e prioridades.

A REVISÃO DO PGR será feita conforme determina a NR 01 nos subitens abaixo:

1.5.4.4.6 A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a

cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situaçõesz

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambíentes, processos, condições,

procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos

existentes;

c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de

prevenção;

d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
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e) quando houver mudança nos requísitos Iegais aplicáveis.

1.5.4.4.6.1 No caso de organizações que possuírem cenificações em sistema de gestão

de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Empregador

a) Assumir responsabilidade no que se refere às medidas técnicas e operacionaís, que

devem ser implantadas para atender as exigências registradas no presente documento (PGR)

constantes na NR-01;

b) Esclarecer que os resultados obtidos no presente Ievantamento e as recomendações

citadas neste documento implicam parecer essencialmente técnicas e científicos das condições

de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatados durante a avaliação de cada

cargollocal de trabalho na ocasião em que exerciam suas atividades laborais.

Diretores, Gerentes e similares

Estabelecer, implementar e assegurar recursos para o cumprimento do PGR conforme

preconiza a Iegislação.

Coordenador Geral do PGR

a) Coordenar a implantação e desenvolvimento do PGR;

b) Rever informações sobre o controle do programa;

c) Delegar responsabilidade e autoridade;

d) Elaborar os orçamentos anuais do Programa, alocando recursos financeiros

necessários à execução do Relatório Anual de Atividades.

Supervisores e Líderes (Chefias Imediatas)

a) Supervisionar os trabalhadores para assegurar que os procedimentos corretos de

trabalho estão sendo observados;

b) Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito estado de

funcionamento;

c) Garantir a ordem e Iimpeza de seu setor elou área de trabalho;

d) Comunicar informações sobre os riscos ambientais e procedimentos de controle

adotados;

e) Consultar os lrabalhadores sobre questões de segurança e saúde no trabalho e

orientá-los quando necessário;

f) Manter o Setor de Segurança do Trabalho ou Assessoria de SST informada das

questões de segurança e saúde no trabalho do seu setor ou área de trabalho;

g) Colaborar com a CIPA na investigaçâo de acidentes ou doenças relacionadas ao

trabalho e na adoção de medidas preventivas.
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Segurança do Trabalho (se houver)

a) Assessorar a empresa no desenvolvimento e implantação do PGR;

b) Realizar anualmente jumo com a administração da Empresa e a CIPA com seus

membros a reavaliação do PGR;

c) Manter registros de toda documentação relativa ao programa;

d) Assegurar que todos os trabalhadores recebam treinamento adequado para as

funções que desempenham ou venham a desempenhar relativos ao escopo do PGR presentes no

inventário de riscos;

e) Manter a integridade dos equipamentos de Segurança e Higiene Ocupacional no que

se refere à manutençâo, calibração e guarda, se houver;

f) Prever e manter disponíveis os recursos financeiros para a execução das atividades

deste programa, seja por recursos próprios ou de terceiros;

g) Divulgar os dados e resultados relativos ao programa.

Empregados

a) Colaborar e participar na implantação do PGR, como agentes de melhoria, com

permanente vigilância as Condições de Segurança e Saúde nos Ambientes de Trabalho;

b) Seguir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;

c) Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupaciona|, visando seu bem-estar

físico e mental;

d) Comunicar o responsável imediato, todas as ocorrências de condições inseguras

encontradas, que possam implicar riscos à saúde;

e) Cooperar com a CIPA (se houver) na prevenção de acidentes;

f) Utilizar obrigatoriamente o Equipamento de Proteçâo lndividual - EPI;

g) Estar ciente sobre a implementação do PGR e os resultados das avaliações;

h) Participar do processo de identificação de situações de risco e proposição de

medidas de controle através do diálogo contínuo com seus Líderes, Área de SegurançalHigiene e

membros da CIPA onde houver;

¡) Participar da etapa de reconhecimento de riscos quanto a priorização de ações,

através do Mapa de Riscos, elaborado pela CIPA, onde houver;

j) Estar ciente dos riscos relacionados com suas atividades, através das íntegrações e

durante os treinamentos recebidos, bem como através de orientações de seus Líderes e

atualizações periódicas do PGR.
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20 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes

na empresa por ocasião da vistoria.

Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos

exigirão novas análises e atualização desse programa.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores

condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do IocaL

As avaliações realizadas para a descriçâo das funções neste trabalho foram realizadas

de forma QUALITATIVA e QUANTITATIVA quando apIicaveL conforme o tipo risco e de agente

nocivo identificado e que o colaborador estava exposto.

O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais no Iocal de

trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, eles

possam interromper de imediato suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico

direto para as devidas providências.

Este documento PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado

por profissional legalmente habilitado, está de acordo com as legislações vigentes.

A minimização ou eliminação dos riscos encontrados é de responsabilidade única e tão

somente, da empresa cabendo a ela prover os recursos, tanto humanos como materiais, para a

regularização da sítuação.

21 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

RAON| JOSE L|MA Assinado de forma digital por

RAONI JOSE LIMA 394.520.338 ~ 43

394.520.338 - 43 Dados: 2023.02.2o 2o:3o;24-o3'00'

Raoni Jose Lima .~ . .

Registro1 MTE 0001660 / DF DE AGUAS LINDAS BE GOIAS
Tecnico em Segurança do Trabalho CNPJ: 06.078.589/0001-27

Responsável técnico pela elaboração do Programa Responsável pela implantaçâo do
programa

Águas Lindas de Goiás, 2 de Janeiro de 2023.
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