
Área: SSMA Local:

          Responsável: Gabriel Matias Data:

Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias S Representante Ogmo N

Luiz Fernando - Manutenção/CPATP S Arrumadores - Ledson Alves (Bitelo) S

Luiz Felipe Tabachi - Estiva N Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme S

Seg. empresarial TVV - Lucio Thomaz S Amarradores - Carlos Henrique N

Representante TVV Operação N

O quê Data da ação Quem Quando Status Follow-up

Incluir na RDS operacional (TPAs) a seguinte 

informação: Utilizar EPIs completos no TVV. 

Caso seja constatado a não utilização, será 

emitido TOP.

06/02/19 Alsimar 13/fev Concluída

Implementar pintura da gaiola de 

emergência.
31/10/18 Gabriel 31/01 Atrasada

Manutenção recuperou o piso do fundo, porém a 

pintura não foi concluída. A previsão é para dia 

27/02.

Manutenir as chapas do assoalho (dolfin, pier 

204).
06/02/19 Giovani Baioco 22/02 Atrasada

Informado pela manutenção que a execução está 

programada para hoje.

A comissão solicita o status das confecções 

de intruções de trabalho das cargas 

referentes as atividades 

dosTPA's(passoapassodasatividades).

27/06/18 Alsimar 31/01 Atrasada
Operação informou que irá incluir no plano de 

trabalho de 2019 a finalização das instruções.

Reparar a base da plataforma de acesso as 

carretas.
27/02/19 Giovani Baioco Em andamento Manutenção informará o prazo. 

Banheiros hidrálico, berço 203.

20/02 - Constatado que o banheiro estava higienizado e abastecido com água, porém a luz interna não estava funcionando (possibilidade de mau-contato).

Pier 204 (Dolfin). 

27/02 - Informado pela manutenção que o serviço de solda da chapa do pier foi programado para a data de hoje.

27/02/2019

Abordagem de segurança - 27/02

Realizada visita e abordagem de segurança no berço 203 e no navio Gallia, durante o embarque de tubos. 

Itens pontuados: 

1) área da ilha de segurança com madeira disposta em local inadequado (atrapalhando o acesso dos TPAs). Foi solicitado a remoção imediata da madeira, que foi realizada pela

capatazia; 

2) Peça metálica aparentemente solta sobre o spreader. O assunto foi repassado ao técnico de bordo e ao controlador de pátio para devidas providências; 

3) Cabos de aço do Porteiner 03 estavam encostando na estrutura do guindaste de bordo da embarcação. O técnico de bordo (manhã) foi acionado para devidas providências;

4) Plataforma de acesso as carretas com a base (pés) empenados/amassados. Será aberta ação a manutenção para tratativa.

Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres.

A ideia é que o foco do treinamento seja as operações doTVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. 03/10-Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para

averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias. 10/10-

TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a

inclusão de novos itens na apresentação, de acordo com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10-TVV informa que está no aguardo

do retorno da estiva.11/11- Estiva solicita que o TVV informe as demandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12-TVV informa que repassou a solicitação a estiva e

está no aguardo da finalização do treinamento.13/02 - Em andamento (revisão de material pela estiva). 27/02 - Assunto não tratado na reunião.

Gaiola de emergência e ilhas de segurança

27/02 - TVV informa que foi necessário o reparo do fundo da gaiola antes da conclusão da pintura. A empresa contratada relatou algumas intercorrências e justificou o atraso (liberação

de uso das plataformas, chuvas e serviço de manutenção do piso). A previsão para conclusão da pintura será o dia 27/02.

Instruções de trabalho TPAs 

31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação.19/12-Operação informa que irá incluir no planode 2019 a elaboração

de instruções para navios RORO, conteinere cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags. 06/02-Assunto não tratado na reunião

em razão da ausência de representante da operação. A operação participou da abordagem em área, porém, não participou do fechamento da reunião.13/02-Assunto não tratado na

reunião em virtude de ausência de responsável pela operação. 20/02 - Operação informou que na próxima quarta (27/02) serão apresentadas e discutidas as instruções de trabalho

elaboradas. 27/02 - Assunto não abordado devido a ausência da operação.
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