PARCERIA SINESCONTÁBIL/MG E SERCON SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Após um longo processo de pesquisa e avaliação, o SINESCONTÁBIL tem a honra de
anunciar sua parceria com a clínica SERCON Segurança e Medicina do Trabalho. O principal
objetivo desta parceria é propiciar aos associados SINESCONTÁBIL a tranquilidade de ter uma
empresa capaz de atendê-los, considerando alguns aspectos, com destaque para o preço
(investimento) e a qualidade da prestação de serviços.
A SERCON é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 30 anos de
experiência e que atua no sentido de atender às necessidades dos seus clientes, associadas à
promoção da saúde e segurança no trabalho. Nesse contexto, a SERCON norteia suas ações
propondo medidas direcionadas à medicina, ergonomia, segurança e higiene ocupacional com
o objetivo de prevenir doenças e promover o bem-estar dos trabalhadores.
Em tempos de eSocial, como não poderia deixar de ser, a SERCON apresenta-se com
o uma empresa que se prepara continuamente para oferecer a seus clientes maior agilidade e
segurança em SST, monitorando e remodelando, sempre que necessário, seus processos de
trabalho. Nesse contexto, a empresa conta com um software de gestão – pronto para o eSocial
– que permite ao cliente fazer agendamentos on-line, gerar relatórios de atendimento, consultar
pendências, acompanhar absenteísmos (epidemiologia ocupacional), fazer cadastramento de
novos empregados, emitir PPP, gerenciar entrega e reposição de EPI e treinamentos, e outros
procedimentos necessários.
O software foi projetado com vistas à integração das áreas vinculadas à Gestão
Ocupacional, e possui funcionalidades relevantes e de interesse do cliente SERCON. O
sistema permite envio de alertas e notificações para o e-mail cadastrado, como, por exemplo,
aviso de vencimento de ASO dos empregados, além de possibilitar a elaboração de diferentes
relatórios de gestão, tudo isso de forma autônoma1, agendada e feita pela Internet. Dentre os
serviços prestados pela clínica, destacam-se:


Acompanhamento do processo eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA).
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Audiometria ocupacional.



Exames complementares.



Exame toxicológico para motoristas.

A liberação de acesso é controlada pela SERCON, com a segurança e sigilo dos dados garantidos pela empresa desenvolvedora
do sistema.



Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).



Laudo técnico de insalubridade e periculosidade.



Programa de Conservação Auditiva (PCA).



Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).



Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)



Além de cursos e treinamentos com temas relacionados às suas áreas de atuação.

A Clínica possui localização privilegiada, no centro da capital mineira, bem próximo à
Praça Sete. Em breve, disponibilizaremos detalhes desta parceria, inclusive, os preços que
serão praticados aos Associados SINESCONTÁBIL.

Contato
 Telefone e WhatsApp: (31) 3271-3267
 e-mail: comercial@serconmed.com.br

Endereço: Rua dos Carijós, 150 - 14º andar - Centro - Belo Horizonte/MG

Redes Sociais
 Site: www.serconmed.com.br
 Facebook: https://www.facebook.com/serconmed
 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/serconmed
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