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ATA DE REUNIÃO Nº 04/2019 

ASSUNTO: 

REUNIÃO MENSAL DE SEGURANÇA E SAÚDE - 

SINDICATOS 

DATA 25/04/2019 

Nº PÁGINA 1/3 

PARTICIPANTES 

Agenor Luiz C. Garcia    

Geraldo José Furtado Lima    

Rafael Freitas dos Santos    

Luiz Felipe Tabachi    

ASSUNTOS TRATADOS 

 

A reunião foi iniciada por volta das 09:30h na sala de reuniões 1 (prédio administrativo). 

1. Avaliação do plano de ação – ATA mês anterior; 
2. Apresentação dos indicadores de Segurança do Trabalho do respectivo mês (novembro); 
3. Apresentação das ocorrências no terminal; 

4. Apresentação dos indicadores de avarias; 
5. Apresentação dos indicadores de Etiloteste; 
6. Campanhas em iniciadas/em andamento/encerradas; 
7. Gestão de Observação de Riscos (ORT); 

 

FOLLOWUP – PLANO DE AÇÕES 

 AÇÃO RESP DATAS STATUS 

1 

Avaliar junto a operação a possibilidade de entrega de coletes refletivos para 
os escalados como fiscais de arrumadores. 
Status: Avaliado com o OGMO a possibilidade de entrega com retorno 
positivo. Rafael avaliará junto aos responsáveis da Portocel para formar 
operacionalização da entrega junto a portaria do terminal 

Rafael 
Freitas 

28/03/2019 
 

30/05/2019 

Em 
andamento 

2 

Solicitar ao setor de manutenção o plano de manutenção periódica das 
plataformas de embarque de celulose: 
Status: Aguardando o envio do setor de manutenção do terminal. Rafael 
Informa que alinhará com o responsável do setor para apresentação na 
próxima reunião. 

Rafael 
Freitas  

28/03/2019 
30/05/2019 

Em 
andamento 

3 
Realizar o levantamento das avarias por celulose de janeiro a março/2019; 
Status: Rafael informa que enviará via e-mail para os membros dos 
sindicatos até o dia 03/05/2019. 

Rafael 
Freitas 

25/05/2019 
03/05/2019 

Em 
andamento 

4 

Avaliação de instalação de Pallets na substituição do uso dos barrotes no 
armazenamento de celulose – Pátio externo. 
Status: Rafael informa que o armazenamento está ocorrendo sobre os 
pallets. 

Rafael 
Freitas 

25/04/2019 Concluído 

5 
Retirar o gelo baiano próximo a cesto de resgate, para retirada da mesma 
durante as necessidades emergências. 
Status: Rafael informa que a alteração foi realizada conforme alinhada. 

Rafael 
Freitas 

25/04/2019 Concluído 

6 

Verificar a avaliação técnica do uso das empilhadeiras com os novos modelos 
de torre de empilhadeira Hyster 155 (mais alta); 
Status: Rafael informa que as empilhadeiras com torres altas são 
equipamentos remanejados de outras unidades (provisoriamente). Alinhado 
com o time de HSMT as recomendações de restrições de operação dos 

equipamentos para alinhamento junto aos DDSMA com a operação. 

Rafael 
Freitas 

25/04/2019 Concluído 

7 

Avaliar as escadas utilizadas nos navios de celulose. 
Status: Rafael informa que existe um projeto em andamento para a 
fabricação de um protótipo piloto de escada para atendimento das 
necessidades das operações. 

Rafael 
Freitas 

25/08/2019 
Em 

andamento 

 Rafael apresentou os temas fixos da pauta dando atenção em especial aos bons resultados alcançados de 0 
ocorrências no terminal no mês de março/2019. 

Foram pontuados os principais desvios identificados pelos observadores de risco (ORT) no mês de março/20219 bem 
como o acumulado no ano, destacando-se os desvios de “Falta de uso de EPI’s”, “Linha de Fogo”, “ Procedimentos 

operacionais”. 

Foi apresentado para os representantes dos sindicados os números de avarias registradas no mês de março/2019, 
no qual obteve-se um total de 4 avarias com TPA. Os sindicatos foram parabenizados pela redução dos números, 
quando comparados com o mesmo período nos anos anteriores (2016,2017 e 2018); 

Apresentados os números de Etiloteste no mês (4 registros com TPA), Rafael informa que houve uma redução nos 
nº de etiloteste positivo. Rafael reforçou a necessidade de os sindicatos interagirem junto ao OGMO para o 
tratamento dos colaboradores dependentes do álcool, afim de buscar o melhor bem-estar aos trabalhadores. 
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Rafael apresentou as informações referente a campanha de segurança estabelecida no mês de abril. 

 

 

 

Rafael apresentou o projeto de detecção de pessoas cuja a interação entre pessoas x maquinas serão sinalizadas. 
Projeto prevê a uma melhoria de segurança para as funções de controladores/conferentes de carga expostas ao 
perigo de atropelamento. Previsão de início do projeto 05-05-2019. 

 

 

Furtado solicita a avaliação da Portocel para instalação de carregadores de rádios na sala de aguardo, evitando o 
deslocamento continuo dos usuários até o NOP para troca ou carregamento das baterias. Rafael informou que 
avaliará junto a operação portocel quando ao atendimento da solicitação. 

 

Fica acordado com todos os membros presenta, o novo cronograma de reuniões para o ano de 2019 sendo as 
mesmas realizadas na última quinta-feira do mês as 09 horas no ADM Portocel, ficando: 

 28/03/2019; 25/04/2019; 30/05/2019, 27/06/2019, 25/07/2019, 29/08/2019, 27/09/2019, 24/10/2019, 

28/11/2019, 19/12/2019 

Rafael, solicita que todos os sindicatos tragam seus EPI (Capacete, óculos, protetor auricular e botina) 

para que possamos realizar uma inspeção na área após a reunião. 

 

As 11:00 todos os representantes, foram convidados para uma inspeção junto a área operacional para buscarmos 

propostas de melhorias voltadas as saúde e segurança. 
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INSPEÇÃO DE CAMPO 

  

01 – Trilo do basculante da plataforma n 5 avariado, 
impedido o perfeito funcionamento – Necessário reparo 
imediato. 

02 – Avaliação da qualidade da água disponibilizada a bordo 
dos navios; 

  

03 – Lona do teto da plataforma n 5 rasgada – necessário de 
reparo imediato. 

4 – Equipe de da inspeção. 
 

AÇÕES PREVISTAS 

Nº ATIVIDADE RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Enviar os materiais das campanhas para os sindicatos Rafael Freitas 30/05/2019 

02 Realizar o reconhecimento dos TPAS pelo período sem acidente Rafael Freitas  30/05/2019 

03 Avaliar a disponibilidade de carregadores de rádios na Sala de Aguardo. Rafael Freitas 30/05/2019 

04 Fotos (1) e (3) – Solicitar reparo da plataforma n5. Rafael Freitas 25/05/2019 

05 Foto (2) apresentar laudo de potabilidade dos bebedouros a bordo Rafael Freitas 25/05/2019 

06 
Foto (2) solicitar a instalação das etiquetas de manutenção do bebedouro e Filtros 
nos bebedouros a bordo dos navios. 

Rafael Freitas 25/05/2019 
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