
Área: Segurança do Trabalho Local:

          Responsável: Gabriel Matias Data:

Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias S N

TVV Operação - Alsimar Damasceno N Arrumadores - Ledson Alves N

Luiz Fernando - Manutenção/CPATP N Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme S

Luiz Felipe Tabachi - Estiva S Amarradores - Carlos Henrique S

Representante TVV Operação N Seg. empresarial TVV - Lucio Thomaz S

O quê Data da ação Quem Quando Status Follow-up

Solicitar a manutenção o ajuste dos cabos de 

movimentação do panzerbelt.
30/jan Gabriel Matias 31/jan Em andamento

Implementar pintura da gaiola de emergência. 31/out Gabriel Matias
15/12/2018

31/01
Em andamento

Definida a área e medidas de 

controle ambiental e de 

segurança para a execução do 

serviço. A pintura iniciará no final 

de janeiro.

A comissão solicita o status das confecções de

intruções de trabalho das cargas referentes as

atividades dos TPA's (passo a passo das

atividades).

27/jun Fernando Colli
18/12/2018

31/01/19
Em andamento

Operação informou que irá incluir 

no plano de trabalho de 2019 a 

finalização das instruções.

Avaliar com a manutenção a solicitação de 11/abr Colli 18/mai Concluída Foi solicitado a compra de novas 

Gaiola de emergência e ilhas de segurança

TVV informa que a as medidas de controle ambiental e de segurança foram definidas, bem como a área onde será pintada a gaiola de emergência (estacionamento do

scanner interno). A previsão de início da pintura será no dia 23/01/19 (próxima quarta), com conclusão prevista para 5 dias. Comissão questiona quais serão as

providências tomadas para suprir a falta da gaiola durante o período de reforma/pintura. TVV informa ainda que a operação está orçando a manutenção/reparo das ilhas

de segurança. 23/01 - TVV informa que a empresa de pintura foi contratada e as medidas de controle ambiental e de segurança foram definidas. A previsão de início

passa a ser o dia 04/02 em virtude da alta demanda de navios na próxima semana. 30/01 - Comissão reitera a importância de manter uma gaiola reserva para atender

uma possível situação de emergência que por ventura possa ocorrer durante o período da sua manutenção.

Instruções de trabalho TPAs

31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação. 19/12 - Operação informa que irá incluir no plano de

2019 a elaboração de instruções para navios RO RO, conteiner e cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags.

30/01 - Assunto não tratado na reunião em razão da ausência de representante da operação.

Desmonte de rochas - Berço 204

15/08 - TVV informa que o ofício foi encaminhado a secretaria do meio ambiente, solicitando a prefeitura a adequação do local. 12/09 - TVV informa que a prefeitura emitiu

uma nota solicitando a remoção das rochas pelo próprio TVV. O assunto está com o jurídico. 19/12 - TVV informa que recebeu uma notificação da PMVV dando um prazo

de 30 dias para solicitação formal da licença de demolição das pedras no 204. 16/01 - Este prazo cessa hoje. O assunto está jurídico para avaliação. TVV informa que a

área de entorno está isolada com conteiners e fita zebrada. 23/01 - TVV informa que o assunto está sendo acompanhado semanalmente no comitê de segurança e foi

solicitado a manutenção um orçamento para retirada das rochas. 30/01 - TVV informa que será apresentado um orçamento a diretoria para avaliação.

Banheiros hidrálico, berço 203.

Comissão relata mais uma vez reclamação dos TPAs no que diz respeito a falta d'água e condições de sujidade do banheiro, principalmente nos fins de semana. TVV

informa que o banheiro é limpo 3 vezes por semana. O problema pode estar relacionado ao volume de trabalhadores requisitados para o fim de semana. 23/01 - TVV

informa que, mediante solicitação prévia, poderá solicitar a manutenção dos banheiros nos fins de semana (para casos de alta demanda) e complementa que há relatos

de TPAs que fazem mal uso dos banheiros, utilizando a mangueira da caixa de descarga para se lavar. 30/01 - Constatado que o banheiro estava higienizado e

abastecido com água.

Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres. A ideia é que o foco do treinamento seja as operações do TVV, uma vez que recebe a maior parte

das cargas. 03/10 - Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a

necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias.10/10 - TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o

presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a inclusão de novos itens na apresentação, de acordo

com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10 - TVV informa que está no aguardo do retorno da estiva. 11/11 - Estiva

solicita que o TVV informe as demandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12 - TVV informa que repassou a solicitação a estiva e está no aguardo

da finalização do treinamento. 30/01 - Em andamento (revisão de material pela estiva).

Participantes

Costado, saída cabos de força Cabeço 6A.

Comissão relata que no costado, ponto 6A (área de saída dos cabos de força), não há sinalização de segurança para o risco de queda/tropeço, durante a amarração e

solicita providências ao TVV. Há registro no sindicato de quase acidente envolvendo TPA amarrador. 30/01 - Foi inspecionado o local e constatado (registro fotográfico)

que há presença de cabos de aço no panzerbelt. Há riscos de queda dos amarradores.
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Desenvolvimento

30/01/2019

Abordagem de segurança/Visita a navio

30/01 - Realizada visita e abordagem em navio de carga geral (Industrial Revolution). Não foram constatados desvios no local.

Sala Itaparica

Representante Ogmo


