
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 484 182 318 365

Estivador 08/02/2012 3 108 125 160

Arrumador 13/05/2012 304 134 128 231

Responsável Prazo

1-
Estiva

Conferentes

Arrumadores

21/03/2013

2-

Supervisor (TPS) 

Técnico de 

Segurança (TPS)

Embarcador

Terno Envolvido

Imediato

3-
TPS

FHS
30/03/2013

4- Vix 30/03/2013

5-
TPS

Vix
04/04/2013

6- CIPA-AMTC 04/04/03/2013

7- Cooper 31/03/2013

8-

TPS

Embarcadores

Cooper

TPA's

31/03/2013

9-
Comitê de 

Segurança - TPS
28/03/2013

10- BSM 31/03/2013

11- TPS 04/04/2013

12-

TPS / SESSTP

Embarcadores

Sindicatos - TPA"s

Empresas 

Contratadas

28/03/2013

Representação Representação

TPS Arrumadores

TPS Estiva

TPS Conferentes

TPS Gerdau

AMT Usiminas

TPS Vix

TPS Vix

Usiminas Stagio

Participante Participante

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.

Realizar teste de içamento de empilhadeira (EP 2008 - Cooper) realizado com a participação dos embarcadores e TPA's para 

definição de padrão com acompanhamento da Supervisão de Operação e Técnico de Segurança do TPS.

Avaliar procedimento de elaboração em conjunto (embarcadores / TPA's) das APR's  - Análise Preliminar de Risco, bem 

como a entrega/permanência dos documentos as equipes nas frentes de trabalho e a revisão das medidas de controle 

conforme a necessidade da operação.

Realizar avaliação de ruído nas operações de embarque nos porões com uso de empilhadeira considerando o acionamento 

de seus dispositivos (sirene de ré / buzina) e frequência conforme as normas de segurança e saúde no trabalho.

Uso de Telefone Celular ou Fone de Ouvido:

Terminal alerta trabalhadores sobre o risco da utilização desses aparelhos durante as operações.

Divulgar campanha de conscientização referente a "Proibição do Uso de Aparelhos Celulares durante as Operações".
Informar andamento dos trabalhos.

Cooper apresentou relatório de teste com cunha de borracha para utilização nas operações com empilhadeira.

Serão realizados novas avaliações com a participação da Supervisão de Operação e Técnico de Segurança do TPS.

BSM utilizará cabos de içamento conforme implantado para as EP's da Cooper como alternativa para melhoria de engate e 

embarque de suas empilhadeiras. Informar andamento de elaboração dos trabalhos.

Campanha de Segurança Acidente Zero

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE SEGURANÇA

                                       Praia Mole,  14 / 03 /  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

Estudar desenvolvimento de plataformas móveis para visualização do porão nos navios de linha.

TPS fará contato com empresa especializada para avaliação e agendará reunião com os embarcadores para avaliação.

Assuntos

Sérgio Dias

Samara Rosa

Marcos França

Rodrigo Deslandes

Armando Hosken

Jefferson Nunes Lyrio

Aristeu Cardoso

Joel Ferreira

Welinton Costa

Nilson Duque

Ledson Silva

Apresentado pela Segurança do Trabalho - TPS Palestra sobre Cuidados com as Mãos para os trabalhos de embarque / 

estivagem. Foi acordado com as partes envolvidas que em caso de paralisações durante as operações, será realizada a 

palestra extraodinária sobre o tema conforme plano de ação referente as ocorrências no TPS com membros superiores.

Os representantes dos sindicatos -TPA's farão proposta quanto a divulgação do material aos trabalhadores com o objetivo de 

alcançar o maior número de TPA.

Emerson Siqueira

Francisco Valentina Adriana Fardim

Eduardo Ferreira

Charles André Oliveira

Vix apresentou relatório do teste com nova haste para engate de bobinas (com diâmetro acima de 1,50 m) do piso quando 

tracionada por trator. O uso das hastes serão avaliadas nas operações e conforme aprovações serão implantadas.

Vix apresentou teste com modelo de escada utililizada nos trabalhos da Usiminas, nas operações de embaque de bobinas 

nos serviços de peação (2 e 3 / alto). Verificar possibilidade de fabricação de escada similar que permita que duas pessoas 

utilizem ao mesmo tempo durante os trabalhos.

Sistemática de Orientação de Segurança para empresas representantes dos navios (agentes / supercargo / outros):

Foi elaborado folder informativo para que seja entregue aos profissionais que acessam o Terminal e embarcações tenham 

conhecimento das normas de segurança do trabalho do TPS.

O material será ajustado e encaminhado para formatação e traduzido para o idioma inglês para que então seja definido sua 

reprodução.


