REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE SEGURANÇA

Campanha de Segurança Acidente Zero
Praia Mole, 27 / 03 / 2014
10h30

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

PLACAR CAMPANHA DE SEGURANÇA ZERO ACIDENTE

Recordes de DIAS
sem Acidentes
2011

Recordes de DIAS
sem Acidentes
2012

Recordes de DIAS
sem Acidentes
2013

CATEGORIA

Último
Acidente

Total de DIAS
sem Acidentes

Recordes de DIAS
sem Acidentes
2010

Conferente

15/11/2011

862

182

318

365

365

Estivador

29/09/2013

178

108

125

160

95

Arrumador

13/05/2012

682

134

128

231

365

Responsável

Prazo

AMT

31/03/2014

TPS
Sindicatos

Imediato

TPS
Vix Apoio

15/04/2014

Avaliar melhoria para utilização de haste de segurança durante a estivagem de granito (2ª/alto) quanto aos riscos para os
trabalhadores (quantidade: 02 / comprimento: 80 cm). Teste realizado no navio Pelicana foi satisfatório conforme a
avaliação da estiva.
4- Realizar teste com TPA - Arrumadores durante o posicionamento das correntes para içamento da carga.
Serão fabricadas 10 unidades para fornecimento para as operações. Esses acessórios devem ser disponibilizados antes
da operação, controlados e recolhidos após os trabalhos.

TPS

15/04/2014

Divulgação de Ocorrências:
Em caso de ocorrência nas operações portuárias, os trabalhos serão paralizados para divulgação com a participação
obrigatória dos conferentes chefe, conferentes de lingada, contramestres, equipes de arrumadores e representantes dos
5- embarcadores.
A Divulgação dos fatos e dados logo após o ocorrido é um procedimento já implantado no TPS e tem como objetivo
informar as partes envolvidas sobre as condições ou atos que resultaram na ocorrência e as medidas de controle que
devem ser tomadas antes mesmo da apuração / investigação da ocorrência.

Supervisor (TPS)
Técnico de
Segurança (TPS)
Embarcador
Terno Envolvido

Imediato

TPS aterta quanto ao descarte inadequado de lixo comum no estacionamento externo em frente a portaria.
Foi apresentado registro fotográfico feito pela Guarda Portuária que mostra o acúmulo de resíduos no local jogados pelos
6- usuários.
Divulgar a todos os usuários / empresas e suas equipes essa ocorrência e o procedimento correto.

Condôminos
Contratadas
TPS
TPA's

Imediato

Assuntos
Adequar o tamanho da borracha da linga para embarque de bobina para que não fique próximo da extremidade da
corrente. TPA - arrumador tem dificuldade de engatar, bem como posicionar / desdobrar a corrente com a borracha de
1- proteção. As correntes irregulares encontradas na área devem ser encaminhadas à oficina de manutenção.
Abordagem de segurança reitera a necessidade desta ação conforme solicitações dos trabalhadores.

O TPS alerta quanto a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores nas reuniões diárias de segurança - RDS.

2- Os trabalhadores que não participarem estarão passivos à notificações a partir do dia 01/03/2014.
Supervisão de Operação deve divulgar procedimento.

Implantar nas Ilhas de Segurança Informativos referentes a regras e procedimentos de segurança obrigatórios nas

3- operações do TPS.

Plataforma para uso nas operações de embaque de bobinas nos serviços de peação (2 e 3 / alto):
Avaliar junto aos Técnicos de Segurança - TPS e definir procedimento para utilização e manuseio, bem como guarda e
TPS
7- conservação do equipamento. Informar ajustes necessários e modificações quanto a segurança e atendimento ao trabalho Vix Apoio e Peação
para próximas requisições.
Verificar com a Usiminas como foi a utilização no navio BBC Citrine.
Participante

Participante

Representação

01/04/2014

Representação

Marcos França

TPS

Charles André

Estiva

Jefferson Lyrio

TPS

Wederson Gomes

Cooper

Milton Lourenço

TPS

Vitor Costa

Walber Rodrigues

AMT

Thaynara Assis

Vix

Vitor Moura

TPS

Ledson Santos

Arrumadores

Josué Vieira

TPS

Evandro Tironi

Daniel Costa

TPS

Nilton Loyola

Diane Gonçalves

Gerdau

Emerson Siqueira

Vix

João Araújo

Gerdau

Vix

BSM
Cooper

Adilson Cruzeiro

Conferentes

Douglas Souza

Gerdau
x

x
Campanha de Segurança Acidente Zero

