
ALERTA DE SEGURANÇA

Principais Procedimentos para serem divulgados para trabalhadores em atividade 
em Portocel:

• Ajustar operacionalmente a posição da plataforma de acordo com os limites da lança do guindaste, 
seguindo a orientação do guincheiro;

• Necessidade de inspeção de escadas por todas as categorias antes do embarque e durante o uso. 
Se existe as borrachas antiderrapante nos pés, degraus danificados, trincas. Caso identificado 
desvio, retirar de operação imediatamente;

• O trabalhador portuário Portocel e Riacruz tem a responsabilidade de fornecer a escada em 
conformidade para os arrumadores;

• Os arrumadores devem inspecionar a escada antes do embarque. Se existe as borrachas 
antiderrapante nos pés, degraus danificados, trincas. Caso identificado desvio, retirar de operação 
imediatamente;

• Na utilização da escada, outro trabalhador deve estar segurando obrigatoriamente a mesma;
• A escada deverá ser içada para embarque na posição horizontal;
• As caixas de embarque de itens de estivagem para o granito deverão ter sua carga acomodada e 

organizada;
• O arrumador e estivador que identificar o desvio, deverá retornar o material para correção;
• A caixa deve ser disponibilizada de forma a manter o melhor apoio / nível dentro do porão;
• As máquinas e equipamentos deverão ser desligadas quando o operador não estiver dentro do 

equipamento. Para empilhadeiras, o clamps / garfo deverão estar arriado no chão;
• As correntes de içamento de granito deverão ser inspecionadas pela Forte Mar a cada 3 (três) horas 

aproximadamente;
• O uso dos EPIs básicos é obrigatório mesmo nas trocas de turno e durante o deslocamento pelas 

faixas direcionadoras de fluxo até o acesso aos navios;

ATENÇÃO: 

1. Ao identificar desvios, informar imediatamente as lideranças em segurança. 
2. Atividades de Bordo: Conferente Chefe, Contramestre, Assistente e TST Portocel.
3. Atividades em Terra: Fiscal Arrumador, Conferente Suport, Controlador e TST Portocel.
4. Registre DNA das oportunidades.

.
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