
CATEGORIA Último Acidente
Total de DIAS
sem Acidentes

Recordes de DIAS 
sem Acidentes

2010

Recordes de DIAS 
sem Acidentes

2011

Recordes de DIAS 
sem Acidentes

2012

Conferente 15/11/2011 687 182 318 365

Estivador 29/09/2013 3 108 125 160

Arrumador 13/05/2012 507 134 128 231

Responsável Prazo

1-
Usiminas

TPA's
Imediato

2- TPS 11/10/2013

3- OGMO Imedato

4- TPS 10/10/2013

5- SESSTP 03/10/2013

6- AMT 26/09/2013

7-
Usiminas

Estiva
03/10/2013

8-
TPS

Segurança do 

Trabalho

11/10/2013

9- CPPS 15/10/2013

10-

Supervisor (TPS) 

Técnico de 

Segurança (TPS)

Embarcador

Terno Envolvido

Imediato

11- Vix 29/08/2013

12-
TPS

AMT
30/10/2013

13-

TPS

Embarcadores

Cooper

TPA's

10/10/2013

Representação Representação

TPS Arrumadores

TPS Vix

AMT BSM

AMT Cooper

TPS Cooper

Usiminas Gerdau

Instalar lixeiras e "comunicados de segurança" nas Ilhas de Segurança utilizadas pelos TPA's Arrumadores.

Avaliar melhoria para utilização de haste de segurança durante a estivagem de granito (2ª/alto) quanto aos riscos para os 

trabalhadores.(quantidade: 04  /  comprimento: 80 cm). 

Reavaliar uso de pranchas tracionadas por trator e plataformas. Devido a impossibilidade de subir na prancha, o TPA - 

arrumador tem dificuldade de engatar, bem como posicionar / desdobrar a corrente com a borracha de proteção.

Avaliar e adequar o tamanho da borracha da linga, para que não fique próximo da extremidade da corrente. Participantes 

informaram que viram situação recorrente durante a abordagem.

Foi apontado durante a abordagem no berço 2 - M/V DU NA CHANG sobre a importância do posicionamento correto das 

correntes conforme as dimensões das placas para o maior controle dos riscos durante o içamento da carga devido a grande 

variedade de tamanhos.

Intensificar com as Agencias Maritimas o procedimento referente as informações de segurança repassadas ao "comando" dos 

navios que atracam no TPS. A tripulação deve seguir os regulamentos de segurança estabelecidos pelo Terminal ao acessar e 

transitar na área operacional.

Segurança do Trabalho - OGMO informou que será realizado no período de 21/10 a 25/10 a SIPATP 2013.

Será realizada abordagens aos TPA's durante o acesso aos Terminais conforme a programação de embarque.

A divulgação da Semana de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário deverá ser feita pelos Terminais, Operadores 

Portuários e Sindicatos dos Trabalhadores Portuários Avulsos.

Encontra-se em andamento trabalhos referentes a adequação das operações portuárias à norma regulamentadora NR 35. O 

levantamento acontece nos Terminais do Estado pelas empres Soluções Equipamentos (ES) em paralelo com a Capital Safety 

(RJ). Informar retorno.

Avaliar pedido de aquisição de balança de 4m para atendimento ao demanda dos embarques de bobinas a fim de evitar 

equivocos na utilização de material de içamento.

Wanderson Santos

Apresentado Projeto de plataforma para uso nas operações de embaque de bobinas nos serviços de peação (2 e 3 / alto). 

Aquisição autorizada. 

Participante Participante

Realizar teste de içamento de empilhadeira (2 de 20t e 1 de 30t) com uso de cintas com a participação dos embarcadores e 

TPA's arrumadores, Supervisão de Operação e Técnico de Segurança do TPS.

Cooper informou o teste foi satisfatório e realizará o próximo a bordo com TPA's estivadores. Verificar a possibilidade de retirar 

os cabos traseiros e guarda-corpo para viabilizar o teste. Informar resultado do teste.

Campanha de Segurança Acidente Zero

Jefferson Lyrio Adriana Fardim

Evandro Tironi

Walber Vasconcelos Wederson Gomes

Lidio Siqueira João Cesar Aguiar

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE SEGURANÇA

                                       Praia Mole,  03 / 10 /  2013
10h30

Pauta:
- Abordagens de Segurança com Avulsos (09h00)
- Ocorrências da Semana
- Assuntos pertinentes

Campanha de Segurança Acidente Zero

PLACAR CAMPANHA DE SEGURANÇA ZERO ACIDENTE

Assuntos

Edeilson Ferreira

Rogério Cassotto

14

Priscila Chaves

Hendric Correa

Solicitar avaliação e manutenção do piso nos Berços 2 e 3, onde pavi's encontram-se soltos com risco para os trabalhadores 

que transitam no local e projeção devido a movimentação de veículos e equipamentos.

Solicitado a Vix continuidade do estudo de alternativas que possibilitem o engate de bobinas acima de 1,50 m de diâmetro 

direto do piso quando o transporte estiver sendo feito por meio de pranchas tracionadas por trator. Informar andamento dos 

estudos.

intensificar o controle e fornecimento de hastes, bem como avaliar alternativa de melhoria para utilização no manuseio de 

correntes para engate da carga transportada por trator. Informar resultado do teste realizado em 08/08/2013.

Ocorrências Pessoais com TPA's:
Em caso de ocorrência nas operações portuárias será realizada Reunião para Análise e Investigação Preliminar com as partes 

envolvidas (TPS, Embarcador e componentes do terno envolvido)  no local da ocorrências (porão ou cais) para elaboração do 

Relatório Preliminar. Em caso de ocorrência no final do perído de trabalho, os embarcadores deverão orientar e garantir que o 

Terno aguarde e participe da análise preliminar. Os documentos pertinentes a atividade (APR / RDS / Ordem de Serviço) 

devem ser anexados ao Relatório concluído.


