REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE SEGURANÇA

Campanha de Segurança Acidente Zero
Praia Mole, 02 / 08 / 2012
14h00
PLACAR CAMPANHA DE SEGURANÇA ZERO ACIDENTE

CATEGORIA

Último Acidente

Total de DIAS
sem Acidentes

Recordes de DIAS
sem Acidentes
2010

Recordes de DIAS sem
Acidentes
2011

Conferente

15/11/2011

260

182

318

Estivador

26/07/2012

9

108

125

Arrumador

13/05/2012

80

134

128

Assuntos

Responsável

Prazo

Estiva relata Condições Inseguras no período da noite nas operações de embarque:
1ª - As normas de segurança não estão sendo respeitadas e cumpridas.
2ª - No M/V MARINER II (27/07 - 19~01) embarque de palanquilhas, foi solicitado ao Técnico de Segurana - TPS
pela estiva para fazer a revisão da Análise de Risco referente ao cenário da operação naquele momento para
definição das medidas de controle necessárias para o trabalho. Em seguida o TST se ausentou do local não atendo
1- a solicitação. Também houve cobrança pela falta de uso de EPI (óculos). Não havendo consenso entre as partes
envolvidas, o terno foi dispensado.
3ª - M/V BABITONGA BAY (30/07 01~07) - Ocorrência envolvendo operador do CG 3 e TPA's. Agendada reunião
para esclarecimento com os envolvidos para o dia 09/08 - 13h30.
- M/V VALDÍVIA (01/08 19~01) Posicionamento do Contramestre em condição insegura solicitando a entrada de
carga.

TPS
Gerdau

09/08/2012

TPS

30/08/2012

TPS
Usiminas

07/08/2012

ArcelorMittal

09/08/2012

Vix Transportes

10/08/2012

TPS
Embarcadores
TPA

Imediato

AMT

09/08/2012

TPS
Embarcadores

Imediato

AMT
Gerdau
Usiminas

10/08/2012

Pauta:
- Abordagens de Segurança com Avulsos (10h00)
- Assuntos pertinentes.

Estiva sugeriu realização de um "Encontro de Nivelamento" no TPS destinado aos TPA's - Portló e Operadores

2- conforme eventos realizados noTVV.

A Estiva alerta ao TPS e Usiminas sobre os riscos na operação de embarque de granito e solicita implantação de

3- um PADRÃO de forma a eliminar / controlar os riscos e evitar acidentes.

Registrada anomalia referente ao embarque de bobina no M/V Valdívia (07~13) em que foi obstruído o acesso dos

4- TPA's na escada do navio (# 01). AMT vai reorientar a equipe de acordo com o padrão que não permite a obstrução
do acesso.

Retirar mangueira de engate rápido das pranchas das carretas da VIX para eliminar o risco de queda de

5- trabalhadores durante a movimentação sobre a carreta,

Divulgar aos trabalhadores e embarcadores que as ocorrências devem ser comunicadas imediatamente ao

6- responável pela operação para a coleta de evidências para apuração das causas.

Programar operação com acompanhamento dos sindicatos e lideranças (TPS e Embarcadores) para avaliação do
planejamento e padrão de cadenciamento das operações portuárias por produto e embarcador.

7- A próxima operação será agendada e informada pela ArcelorMittal e será feita a convocação para os representantes
das partes envolvidas no trabalho.

Consensado que todo descumprimento de padrão e regras de ouro serão passíveis de notificação e TOP's para os

8- infratores.

Definir padrão para embarque de caixa de madeira e arrumação, visando eliminar e reduzir o risco para os

9- trabalhadores no momento da movimentação de madeira a ser utilizada na operação de estivagem, bem como o
descarte das fitas de plástico. Realizar reunião para estudo de alternativa para embarque de madeira no TPS.
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