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Jacimar Gonçalves é
portuário há 36 anos

Orgulho de
ser TPA
Em homenagem ao
mês do trabalhador,
o Jornal Mar Aberto
destaca a trajetória
do estivador Jacimar
Gonçalves

O Dia do Trabalhador
é uma data dedicada a
celebrar a importância do
trabalho nos avanços e conquistas dos trabalhadores
e da sociedade. No Brasil, o
feriado oficial foi instituído
em 1924 e desde então tem
marcado as comemorações
por milhões de trabalhadores brasileiros.
No Ogmo-ES, os 1.568
trabalhadores portuários
avulsos se dividem entre
arrumadores, bloco, cadastrados, capatazia, conferentes e estivadores, além dos

empregados dos setores
administrativos, que buscam a melhoria contínua
no desenvolvimento das
atividades, com segurança
e saúde para o trabalhador.
O estivador Jacimar Gonçalves, também conhecido
como “Arranhado”, tem
feito história em seus 36
anos como portuário. Sua
motivação para iniciar a
carreira veio de seu pai,
Adilson Gonçalves, seu
grande incentivador e que
também atuou nos portos
por mais de 40 anos.
“Entrei nos portos com 20
anos, como o famoso ‘carteirão’, aquele que cobria
faltas dos outros colegas.
Após alguns anos, consegui
me desenvolver e passei a
ser estivador”, explica ele,
que lembra as mudanças
que viu acontecer.
“Na época, a nossa ativi-

CPATP tem novos
membros para o
biênio 2018/20

Chances de
formação para trabalhadores
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dade era bem diferente.
Avançamos, nos modernizamos, nos organizamos e
crescemos juntos”, relembra Jacimar.
Além de ser o seu local de
trabalho, ele lembra que no
porto também estão os seus
grandes amigos. “Somos
mais que colegas de trabalho, somos todos parceiros

e amigos. Preocupamo-nos
uns com os outros e trabalhamos como uma família.”
O TPA também atuou como
representante do sindicato dos estivadores, como
Diretor Social, foi membro
da CPATP e contribuiu em
debates importantes para a
categoria. “Além de trabalhador, acho importante
atuarmos buscando sempre melhorias para o setor.
Deixar minha contribuição
também nessa área foi
importante”, diz Jacimar.
Casado há mais de 37 e pai
de seis filhos, Jacimar destaca que além da carreira,
tem deixado um legado aos
filhos. “Por meio do meu
trabalho, pude educar os
meus filhos e cuidar da
minha família, dando a eles
estrutura, principamente
nos estudos. Esse legado é o
mais importante”.

Confira a nova
coluna do Jornal
Mar Aberto

PQV completa
um ano e muda
vida de TPAs

Por meio do meu
trabalho, pude educar os meus filhos
e cuidar da minha
família, dando a eles
estrutura, principalmente nos estudos.
Esse legado pra mim
é o mais importante
Jacimar Gonçalves
TPA
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EDITORIAL

ELEIÇÃO

Nova composição da CPATP toma posse
Parabéns,
trabalhadores! Gestão é formada por representantes dos TPAs e dos empregadores
O dia do trabalhor é um dia
de comemoração. A data
simboliza todo esforço e
dedicação dos trabalhadores que ajudam a construir
a história do Ogmo-ES.
Por isso, esta edição do
Jornal Mar Aberto traz
a história do estivador
Jacimar em homenagem à
categoria, mas que representa uma homenagem a
todos os TPAs e funcionários da nossa entidade.
Outro tema importante
para o TPA é a nova gestão
da Comissão de Prevenção
de Acidentes do Trabalho
Portuário (CPATP), que
tomou posse para o biênio
2018/20.
Teremos também uma
homenagem às mães, fundamentais para nós e nossa
construção como família e
como cidadãos. Os novos
cursos aprovados pelo Prepom oferecidos aos TPAs
também estão em pauta.
Além disso, uma nova coluna passa a integrar o Mar
Aberto, sempre trazendo
informações relevantes
sobre saúde e segurança.
Boa leitura!

Eleitos
passaram por
treinamento
antes da posse.

A nova formação da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (CPATP) já deu início aos trabalhos.
Eleitos para o biênio 2018/20 com 491
votos, eles passaram por um treinamento obrigatório, antes da posse, no dia 24
de maio. A primeira missão foi conhecer as demandas existentes registradas
na gestão anterior.
“É importante conhecer as ações da
gestão anterior, para que possamos dar
continuidade, e o que não conseguiram
o resultado satisfatório, para que possamos dar início aos trabalhos”, afirmou o
conferente Alfredo Guilherme da Silva
Netto, um dos eleitos como titular.

A engenheira do Trabalho, Mariana
dos Reis Ribeiro, concorda e lembra
da importância de fazer esse balanço.
“Quando uma gestão dá continuidade
ao trabalho da outra, os resultados são
melhores. Até porque, as demandas da
comissão são de todos os trabalhadores,
porém nem sempre é possível alcançar
o resultado em dois anos de mandato”.
Outro ponto de vista que todos os envolvidos com a comissão têm em comum é
o canal de diálogo que se forma entre os
representantes do patronal e dos TPAs.
“O diálogo é o grande ganho da CPATP.
Assim, conseguimos falar a mesma língua”, afirma o técnico de segurança do
trabalho, João Henrique Costa Portella,
da Multilift e membro titular da CPATP.
Empregador ou TPA, Alfredo e João concordam em outra coisa: os TPAs estão
cada vez mais conscientes da importância dos cuidados com a segurança, tanto
que o número de acidentes vem caindo.
“Estou há mais de 30 anos no trabalho
portuário e vejo que o trabalhador dá
mais importância às orientações de
segurança. Isso é muito importante,
pois a segurança no trabalho é feita por
todos”, afirma Alfredo.

Titulares

Suplentes

TPAs
Alcides Almeida da Silva (arrumador)
Adzir Santana (estivador)
Alfredo Guilherme da S. Netto (conferente)
Roberto Haase de Carvalho (conferente)
Ébano Caliari Pedrini (estivador)
Josemar Souza Carvalho (suport)

TPAs
Renan de Almeida (estivador)
Wanderlei Barbosa Viana (suport)
Jorge Correia da Penha (estivador)
Nixson Ferreira (Cadastrado)
Julio Cesar Santos Cardoso (Estivador)
Carlos Roberto da Silva (Arrumador)

Empregadores
Milton Fernandes Borges (Codesa)
Gedson Silva Loureiro (TVV)
Jefferson Nunes Lyrio (TPS)
Wellington Azevedo Silva (Peiú)
João Henrique Costa Portela (Multilift)
Pablo Segato Pereira (Portocel)

Empregadores
Jefferson Rodrigues Bayer (Codesa)
Luiz Fernando de Carvalho (TVV)
Marco Antonio da Silva (TPS)
Itamar da Silva Mariano Silva (Peiú)
Mario Cezar Madeira Rocha (Startnav)
Maycon Lima Assunção (Portocel)

Expediente
Julio Cesar
Freitas Rangel
Gerente executivo
do Ogmo-ES

Participe enviando sugestões ou comentários pelo telefone (27) 3149-1420
ou no e-mail marcela@wcomunica.com.br.
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Marciano Silvério da Silva, Mariana dos Reis Ribeiro, Diogo Altoe Lopes, Raphael Rizzi Cardoso, Wagner Luiz Feu Carvalho,
Lourival D’Avila Junior
Produção Editorial: W Comunica (27 3149-1420) | www.wcomunica.com.br | atendimento@wcomunica.com.br) Jornalista responsável:
Wellington Nunes Jevaux; Redação e edição: Marcela Reis; Revisão: Rosângela Alves; Diagramação: Kemel Mellem e Allan Sabino
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CAPACITAÇÃO

TPAs têm novas chances de formação no Ogmo-ES
Aulas dos cursos de CBVP e CSMC foram realizadas em Abril e Maio. Número de turmas poderia ser maior

10

Turmas

Foram aprovadas
pelo Prepom em
2018, das 29 que
foram solicitadas
pelo Ogmo-ES.

O setor de Treinamento
do Ogmo-ES está movimentado nas últimas
semanas, com turmas de
cursos diferentes sendo
finalizadas. São oportunidades de formação
para o Trabalhador Por-

tuário Avulso (TPA).
Mas o número poderia
ser muito melhor, já que
foram solicitadas 29 turmas ao Prepom e apenas 10 foram aprovadas.
Os cursos contemplados
serão divulgados à me-

dida que as datas forem
confirmadas.
Foram finalizadas
quatro turmas do Curso
Básico de Vigilância Portuária (CBVP), com 25
alunos por turma, num
total de 100 TPAs

formados.
Já o Curso de Sinalização para Movimentação
de Cargas (CSMC) tem
uma turma em curso,
com aulas teóricas e
práticas. São dez TPAs
em formação.

Ela é uma mãezona!
“Companheirismo, amor
e muita dedicação”. É
assim que a analista
administrativo-financeira do Ogmo-ES, Rita de
Cássia Ferrari, define a
relação que tem com suas
duas filhas, Isadora, de 8
anos, e Pietra, 4. As três
são muito unidas e no dia
13 de maio, quando foi
comemorado o Dia das
Mães, não foi diferente.
Casada há 12 anos, Rita

Fique Ligado!
A partir desta edição, o
jornal Mar Aberto terá
um espaço exclusivo
para dicas importantes
para que o Trabalhador
Portuário Avulso (TPA)
tenha uma rotina mais

segura. Abrimos a coluna reforçando os cuidados necessários com a
audição, um dos sentidos
humanos que mais sofre
no ambiente de trabalho.
O Ogmo-ES fornece dois
modelos de protetor auricular: do tipo concha
e de inserção. Ele evita

perdas para quem tem
audição perfeita e freia
o problema para
quem tem alguma
perda.
Por isso, a dica é: escolha o modelo que
te deixa mais confortável
e não deixe de usar. Isso
é o mais importante.

afirma que ser mãe é a
realização de um sonho
que sempre teve e que
suas meninas foram muito desejadas e planejadas.
Com essa linda foto de
um momento de carinho
entre as três, o Ogmo-ES
aproveita para parabenizar todas as nossas mães
não só pelo dia, mas pelo
mês tão especial.
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SAÚDE

Um ano com mais qualidade de vida para o trabalhador
Programa de Qualidade de Vida passou por uma reformulação em 2017 e trouxe melhorias para o TPA
Tatagiba, passou a contar
com Nutricionista, Psicóloga e a equipe técnica do
Corporativo.
Desde abril de 2017, foram realizados cerca de
700 atendimentos, entre
consultas com a nutricionista e com a psicóloga e
as campanhas de promoção da saúde realizadas
nos portos e na sede do
Ogmo-ES. Foram sete
ações no total, com temas
como hipertensão, saúde
do homem, DST/AIDS,
ação de saúde mental e
combate ao sedentarismo, entre outras.
Há pouco mais de um
ano foi reformulado o
Programa de Qualidade
de Vida (PQV) do Ogmo-ES, que passou a contar
com novas ações de
promoção da saúde para
estimular a melhoria da
qualidade de vida dos
Trabalhadores Portuários
Avulsos (TPAs) em geral.
Um desses TPAs é o
arrumador João Hudson
Barbosa, de 48 anos,
que há quase nove anos
se mantém afastado do
álcool graças ao trabalho
feito no Ogmo-ES. “A mi-

nha situação estava fora
de controle. Ou eu melhorava ou ia morrer”,
conta ele, que chegou a
perder o contato com a
família por conta do problema. “Estraguei a festa
de 15 anos da minha
filha. Apareci bêbado e
todo desarrumado. Hoje,
temos uma boa convivência”.
Ele lamenta que muitos
trabalhadores resistam
a buscar ajuda no PQV.
“Alguns são muito cabeça
dura, o que é uma pena.
Eu aproveito todo o apoio

700

Atendimentos

foram feitos pelo
PQV no último ano
que recebo do Programa para me manter na
linha”, conta João.
Com o novo modelo do
PQV, além do Médico do
Trabalho Dr. Silvernoque
dos Santos e a Enfermeira do Trabalho Luciana

Desafio
O próximo desafio do
programa é intensificar
a conscientização dos
trabalhadores para os
retornos às consultas,
tendo em vista que a
hipertensão arterial e
o diabetes são doenças
controláveis se acompanhadas. Os trabalhadores que vem realizando
retorno freqüente já
apresentaram redução de
peso, de circunferência
abdominal e melhora da
qualidade de vida.

DADOS ATUALIZADOS,
OBRIGAÇÃO EM DIA!
Aproveite aquele tempinho livre do seu
dia e atualize seus dados cadastrais no

Setor de Registro e Cadastro.

Espírito Santo

