
Diretoria / Gerência: Operações / TVV Local:

Responsável: Robinson Ferraz Data:

Seg. Trabalho - Marco Rocha S N

Operações - Roni Spindula S S

Planejamento - Robinson Ferraz N S

Operações - Fernando Colli N N

Ogmo - Luiz Felipe N

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

31/08 novo prazo dado 

pela manutenção do TVV

26/08/2015

Estiva - Felipe Tabachi 

Suport - Wanderley Barbosa

Arrumadores - Moises Alvarenga

Conferentes - Alfredo Guilherme

ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 03 – 14/03/2012

Sala Itaparica-TVV

Ações

Comentado pelo sindicato que a abordagem na semana da saúde realizada na entrada do porto foi muito boa mas que acredita que o local 

impediu que poucos TPAs fossem atendidos. Também comentado que na SIPATP não houve nenhum assunto sobre segurança do 

trabalho sendo que as ações se voltaram tão somente para a área da saúde.

Apresentado o aviso que será fixado no site da Estiva com a informação sobre a obrigatoriedade de participação da estiva/conferentes no 

treinamento da cartilha de peação/despeação. Solicitado pela Intersindical que o aviso seja divulgado também no site do OGMO. 

Realizada abordagem no navio RR Europa onde acompanhamos a colocação da plataforma de acesso à escada do navio com sucesso. As 

atividades estavam sendo realizadas dentro do padrão: TPA´s com EPI´s completos (capacete com jugular; óculos de segurança e protetor 

auricular em uso); portalós fazendo uso do kit disponibilizados pelo OGMO; na apeação estava sendo respeitado a orientação de aguardar 

no mínimo três cntr de lastro para inicio da peação.

Comentado pelo sindicatos que é necessário melhorar a divulgação da SIPAT para que mais trabalhadores sejam alcançados



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

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.

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

Já foi enviado um email 

para a navegação da 

Login

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


