
Diretoria / Gerência: Operações / TVV Local:

Responsável: Robinson Ferraz Data:

Seg. Trabalho - Laura Moraes S S

Operações - Roni Spindula S S

Planejamento - Robinson Ferraz S S

Ogmo - Luiz Felipe S S

CIPA - Flavio Junior 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. 05/08 - 

Esta em aprovação na 

diretoria

Comentado pela operação do TVV que o equipamento Tacrakf está disponivel para o uso em treinamentos devendo o Ogmo fazer a 

solicitação com agendamento direto com a operação.

Comentado que o TVV deverá fazer uma campanha sobre a obrigatóriedade do uso do EPI mas que devem ser aplicados TOP para os 

trabalhadores que não fizerem o uso dos mesmos.

Definido que o técnico de bordo deve abordar o conferente chefe e o contra mestre para fazer a abordagem ao TPA sem EPI e caso haja a 

repetição do fato solicitar o TOP  para atividade a bordo. Que na atividade de castanhas será o controlador de pátio do TVV e nos gates o 

controlador de carga.

O Presidente da CIPA do TVV participou da reunião para comunicar que os cipeiros fizeram inspeções nas áreas e observaram que os 

TPAs não fazem uso de oculos e protetor auditivo. Que os TPAs já fazem uso do caminho de segurança mas que principalmente o óculos é 

importante devido a acidentes que ocorreram no TVV.

TVV informou que já treinou 137 trabalhadores no PO de operação de container e, que na data de ontem iniciou o treinamento as 19 horas.

Ficou acertado entre os participantes que o prazo final para o treinamento do PO  será no final de outubro e que esta data deve ser 

amplamente divulgada.

Comentado pelos sindicatos que nos outros terminais o uso dos EPIs é exigido na portaria e que é emitido TOP pela recusa injustificada do 

uso.
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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. 05/08 - a 

manutenção informa que 

o projeto não será 

realizado este ano.

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 11/set

Divulgar treinamento de PO de 

container
5/ago Laura Moraes 30/nov

Alinhar com o supervisão do RR Europa 

sobre caixa de separação de castanhas 

avariadas

5/ago 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 - O OGMO 

informa que foram 

suspensos os 

treinamentos. Laura vai 

verificar diretamente com 

o gerente do OGMO. 

05/08/15 - Reunião no 

OGMO com o Julio 

Freitas o mesmo relatou 

que os treinamentos de 

EPI são realizados 

quando o TPA retira o 

equipamento e quando 

passa pelo periódico. 

Sobre os operadores que 

necessitam de 

reciclagem comentou 

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. 05/08 - será 

colcoado no orçamento 

do próximo ano


