
Área: Segurança do Trabalho Local:

          Responsável: Gabriel Matias Data:

Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias S S

TVV Operação - Fernando Colli N Arrumadores - Roberto Machado S

TVV - Lúcio Thomaz N Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme S

Seg. Trabalho TVV - Éder Faé N Estiva - Luiz Felipe Tabachi S

Segurança CODESA - Érica Angelo N

O quê Data da ação Quem Quando Status Follow-up

Solicitar a manutenção (Alsimar) a finalização 

do processo de retirada dos tubos para 

alocação dos containers na área T.

14/mar Gabriel

28/03/2018

04/04/2018

11/04/2018

19/04/2018

Concluída

Ações

Sala Praia de Itapuã

20/06/2018

TVV informa que: todos os trabalhadores (TPAs, terceiros e próprios) que se envolverem em ocorrências no mês anterior passarão por treinamento de percepção de

risco e afins. O OGMO informa que já realiza treinamento de reintegração de segurança com os trabalhadores envolvidos em acidentes pessoais, afastamentos

superiores a 12 meses, auxílio reclusão e processo judicial. Será agendado para a segunda semana de maio. Apresentado o material de percepção de riscos que será

aplicado no treinamento. No dia 15/05 foi realizado o primeiro treinamento e 3 TPA's compareceram e 1 faltou. O diretor da estiva questinou se, quando não participar

do treinamento e ficar para o próximo mês, e não houver ocorrência como será tratado. A comissão sugere que seja feito de acordo com as ocorrências e se não houver 

ocorrências, que seja feito para os pendentes.

Ogmo - Luiz Felipe

Treinamento Liderança e Responsabilidade com contra-mestres. Comissão solicita que os treinamentos sejam realizados em um único local, de forma concentrada. A

ideia é que o foco do treinamento seja as operações do TVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. É necessário a avaliação das deficiências no TVV. Esta

ação está sendo discutida nas reuniões do SESSTP. TVV irá elaborar material para apresentar na reunião do SESSTP de abril.

Deverá ser elaborado material gráfico e apresentação com conteúdo acerca das diretrizes "Liderança e Responsabilidade" para contra mestres. Os mesmos deverão

receber treinamento do material. Consolidando os dados. Foi solicitado pelo Sindicato dos Estivadores que antes da finalização do material seja convocada a diretoria

para avaliação. 20-06 - Foi apresentado o material elaborado. O mesmo será encaminhado por e-mail aos membros da comissão para avaliação e sugestões.

A comissão solicitou um prazo para o conserto/reparo do suporte das caixas de castanha. 20/06 - Durante abordagem na área, foi constatado que os suportes das 

caixas de castanhas continuam em estado deplorável. 

Participantes

EPIs. Discutido a proibição de uso de EPIs por parte dos TPAs não fornecidos pelo OGMO. 

O OGMO informa que é estabelecido na CCT em vigor a obrigatoriedade do uso dos EPIs fornecidos pelo OGMO e que o requisitante de mão de obra deverá cobrar

esta obrigatoriedade, conforme ACT Login TVV, 2017/19. Será cobrado a partir desta data (28/03). Banner em elaboração pela Endomarketing. Apresentado o banner.

Foram feitas algumas considerações em relação ao banner. 06/06 - Banner concluído. A comissão solicitou que seja enviada a arte do banner para os sindicatos e para

o OGMO para divulgação nos sites. 

A comissão solicita a participação da operação na reunião entendendo da importância dos mesmos nos processos operacionais e de saúde e segurança. 20-06 - a 

operação do TVV não participou da reunião.

A comissão questionou sobre o andamento da aplicação dos RDS's especiais sempre que a atracação acontecer após o início do período. 20-06 - Foi apresentado o 

registro fotográfico da RDS especial realizada dia 19/06, as 13h.

Realizada abordagem no navio Login Resiliente. Foi constatado que a escada estava suspensa fora do costado e não tinha a placa de ACESSO TEMPORARIAMENTE 

INTERDITADO. O controlador do TVV foi orientado sobre a necessidade da placa e em seguida a mesma foi posicionada.

Comissão solicita que as reuniões de investigação ocorram dentro do horário da intersindical, as quartas. Solicita ainda que, seja realizada uma avaliação mais 

detalhada do cenário da ocorrência (bordo ou terra) para convocar os atores que realmente possam contribuir com a investigação.

ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 04 – 11/08/2014

Desenvolvimento

Informado a iniciativa quanto a alocação dos containers na área T. A ação ainda não foi concluída, uma vez que parte da área necessita de limpeza. Informado pela

manutenção que houve atraso devido a saída de funcionário. A limpeza da área está sob responsabilidade do engenheiro civil Fábio Rangel, que informou o prazo até

dia 29/03 para conclusão da tarefa. Tarefa não concluída. Novo prazo: 11/04. Não atendido, informado na reunião de produtividade que os tubos deverão ser

realocados para outro local (os mesmos pertencem ao patrimônio TVV). Os tubos foram removidos, mas a área apresenta restos de madeiras e conexões. Foram

apresentadas as fotos dos conteineres que já estão posicionados na área T, mas que ainda falta uma parte. A comissão mais uma vez demostrou a preocupação em

relação ao risco de queda de pedras no acesso ao berço 204, onde hoje encontra-se uma cerca. No dia 30/05 o local foi avaliado junto aos membros sindicais. O

sindicato solicita atenção a área do Penedo (próxima ao berço 204), pois o risco de queda de rochas é iminente. Há muitas fissuras. TVV informa que o IEMA já foi

acionado, mas a situação depende de liberação da secretaria da cultura, pois a área é um patrimônio da comunidade. Proposta: contactar a defesa civil. 30/06 - Os

conteiners foram reposicionados e alinhados. Nas reuniões anteriores, foi comentado que a posição que estavam alocados não eram eficazes como barreira de

segurança.Já foram reposicionados. Foi comentado pela segurança do trabalho do Terminal que a Defesa Civil fez a avaliação e emitirá o laudo. 20/06 - A defesa civil

notificou o TVV e autorizou a retirada/desmonte/proteção de encosta mediante elaboração de ART.

A comissão solicita o status das confecções de intruções de trabalho das cargas referentes as atividades dos TPA's.



Elaborar cartilha para contra-mestres 

(diretrizes de liderança e responsabilidade).
11/mai Éder/Gabriel 18/jun Concluída

Solicitar prazo a empresa responsável VShips 

pela manutenção dos suportes, a 

reforma/troca dos suportes e caixas de 

castanhas.

20/jun Gabriel 27/jun Em andamento

Elaborar modelo de apresentação do 

treinamento de percepção de risco, divulgação 

de acidentes e afins. Pauta, conteúdo 

programático e carga horária. Deverá ser 

ministrado 1 vez/mês.

4/abr Gabriel 18/mai Concluída

Envolver setor de treinamento do 

OGMO. Atentar para legislação 

aplicável e não divulgar as 

empresas durante o treinamento.

O treinamento foi realizado no 

mês de maio (15/05).


