
Diretoria / Gerência: Operações / TVV Local:

Responsável: Robinson Ferraz Data:

Adalberto Araújo  - Planejamento Log-In S N

Roni Spindula - Operação Log-In S Moises Alvarenga - ARRUMADORES N

Laura Moraes -Seg. Trabalho Log-In S

Alfredo G. da S. Netto - CONFERENTES S

Wanderley Barbosa - SUPORT S

Luiz Felipe - OGMO S

O quê Data da ação Quem Quando Status Follow-up

Apresentar prazo para a confecção das 

ilhas de segurança
20/mai Jose Renato 20/ago

Atualizar sobre a compra das novas 

gaiolas de transporte
20/mai Adalberto Araújo Em andamento

Marcada reunião com a 

engenharia para fazer a 

Especificação técnica. 

Foi feito novo orçamento 

pois o primeiro ficou 

muito elevado.

Atualizar a situação da construção do 

prédio do berço 203
10/dez João Correia 31/dez Atrasada

Projeto protocolado no 

Ibama. 29/04 - Será feita 

uma visita ao Ibama na 

data de hoje para 

verificar o andamento do 

assunto

Avaliar a possibilidade de repetição do 

Bafômetro para todos os que 

solicitarem.

1/abr Dr. Cristiano 15/abr Concluída
Em 27/07 a medicina 

alterou o procedimento

Definir regras de acesso no RR Europa 

em função da escada
29/jul Laura Moraes 10/set

Alinhar com o setor de treinamento do 

OGMO a possibilidade da convocação 

para o treinamento de segurança do 

cntr ser feito com o apoio do Ogmo

17/jun Luiz Felipe 05/ago Em andamento

29/07/15 - OGMO 

informa que foram 

suspensos os 

treinamentos. Laura vai 

verificar diretamente com 

o gerente do OGMO. 

29/07/2015

Luiz Felipe Tabachi - Estiva
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Sala Itaparica-TVV

Ações

Foi observado que um dos portalós estava sem o colete fornecido pelo OGMO 

A medicina alterou o PO de teste etilico onde quem solicitar poderá refazer o teste em 15 minutos. Os representantes dos sindicatos 

solicitam que seja comunicado aos trabalhadores pelo site do OGMO

Foi observado que uma parte do navio onde fica o portaló foi avariado e foi comunicado a tripulação para que fosse feito o reparo

Foi realizada a abordagem pela comissão no navio RR Europa. Verificado que diversos trabalhadores não estavam usando a jugular e nem 

o óculos e protetor auditivo.

Comentado por um trabalhador que em outros portos o trabalhador não entra na portaria sem os EPI´s.

Observado que o garrafão que leva agua a bordo estava pingando causando perda de água e molhando o chão



Verificar a possibilidade de melhorar o 

controle via câmera nas atividades a 

bordo

14/jan Lucio Thomaz Em andamento

A área de patrimonial 

junto com a manutenção 

estáo preparando defesa 

de investimento. 

27/07/2015 -sem 

alteração


