Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002
ATA DE REUNIÃO
Rev: 03 – 14/03/2012
Diretoria / Gerência:

Operações / TVV

Responsável:

Robinson Ferraz

Local:

TVV

Data:

06/03/2013

Participantes

Robinson Ferraz - Log-In

S

Renzo Nunes - Log-In

N

Adalberto Araújo - Log-In

S

Roni Spindula - Log-In

N

Laura Moraes - Log-In

S

Cézar Augusto - Log-In

S

Highor Mattede - Log-In

S

Gilmar Neves - Log-In

S

Octacilio Mariano - Log-In

N

Antonio A Lisboa - ESTIVA

N

Charles Oliveira - ESTIVA

S

Adelson Marcos de Souza - ARRUMADORES

N

Lédison dos Santos - ARRUMADORES

S

Antônio Carlos de Medeiros - CONFERENTES

S

Fernando Lucas - Ogmo

N

William Barbosa Rodrigues - SUPORT

N

Desenvolvimento
Foi comentado pelo planejamento do terminal que uma possível medida para buscar a redução de incidentes impessoais nos navios Ro-Ro é a
possibilidade de no primeiro período, ser requisitado apenas um terno Ro-Ro, com a possibilidade de movimentar tanto veículos quanto máquinas.
Foi comentado pelo planejamento do terminal que no atual cenário comercial capixaba, é fundamental que as operações de navios seja feita com o maior
cuidado e com um nível de serviço ótimo, para que o terminal permaneça atrativo e os trabalhadores continuem tendo serviço.
Continuamos a falar sobre a utilização do caminho de segurança. Precisamos ser mais incisivos na cobrança.
Foi comentado pelos Técnicos de bordo sobre a utilização do Cinto de segurança.
Segurança do trabalho estará fazendo um levantamento dos cintos de segurança existentes.
Foi sugerido que o Supervisor e os Operadores de Portainers participem das nossas reuniões.
Comentamos novamente sobre a realização das RDS. Discutimos sobre as diversas formas de fazer e local adequado.
Será avaliado a realização de um ponto físico no costado para ser realizado a RDS.

Ações
O quê

Data da ação

Quem

Executar Reforma nas Gaiolas,
humanizando sua condição e
melhorando sua sinalização

5/ago

Robinson Ferraz

Montar Book sobre o trabalho de
peação e despeação abordo

26/ago

Montar uma Instrução de serviço para
as operações com Takraf´s

26/ago

Mapear nos Navios que operam
periodicamente no terminal, um
histórico de pontos críticos na questão
de segurança.

Quando

Robinson /
Adalberto / Highor /
Tec Segurança
Robinson /
Adalberto / Highor /
Tec Segurança

Status

Follow-up

Em andamento

01 já pronta. Aguardando a
realização da segunda.
Ficará para 2013.

Em andamento

Em andamento

Em andamento

16/set

Adalberto Araújo

Desenvolver nova maneira de
abordagem da DSMS com TPAs

21/out

Laura Moraes

31/dez

Verificar a possibilidade de colocar
dentro da gaiola de transporte um par
de cintos de segurança.

5/set

Adalberto Araújo

30/set

Em andamento

Reavaliar a posição dos bancos dentro
da gaiola de transporte.

5/set

Robinson Ferraz

30/set

Em andamento

12/dez

Adalberto Araújo

31/dez

Concluída

8/jan

Adalberto Araújo

20/jan

6/fev

Laura Moraes

23/fev

Realizar análise das varas de
despeação.
Orientar os técnicos de bordo a passar
as orientações ao Conferente-chefe,
para que ele distribua aos Contramestres e as equipes. Mas permaneça
supervisionando-as.
Verificar o prazo da obra do scanner,
assim como a possibilidade de serem
instalados banheiros químicos.

Concluída

A demanda já foi repassada
para a manutenção
(Gilsinho).

Solicitar ao setor de Engenharia Civil a
manutenção do piso do lado externo em
frente aos Gates de entrada do terminal.

6/fev

Laura Moraes

31/mar

