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TPAs que não atualizarem
dados cadastrais poderão
perder acesso a benefícios
O Ogmo-ES enviará
em breve os dados
dos trabalhadores
para o eSocial. A falta
de informações impedirá acesso ao FGTS e
PIS, entre outros
Manter os dados cadastrais atualizados ganhou
importância extra para
o trabalhador portuário
avulso (TPA) desde janeiro
deste ano, quando entrou
em operação o eSocial. Em
setembro, o Ogmo-ES começa a fazer o envio das informações para o sistema,
por isso é importante estar
com todas elas em dia, para
evitar transtornos.
“As duas bases de dados, do
empregador e do governo,
precisam conter as mesmas
informações. Em caso de

Meio ambiente é
uma preocupação
de todos nós

PÁG. 2

divergências, o trabalhador
enfrentará uma série de
consequências”, alerta o
analista do setor de Registro e Cadastro do Ogmo-ES,
Raphael Rizzi. Entre elas
estão problemas para
sacar FGTS e para receber
benefícios por afastamento
do INSS, além de impedimento para receber o
abono do PIS e bloqueio do
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- Cartão do

SUS

Pai e filho
ram dia
comemo o
do Portuári
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Uso dos óculos
de segurança pode
evitar lesões sérias

PÁG. 3

pagamento pelo Governo
Federal.
O eSocial é um sistema que
centraliza as informações
do trabalhador e facilita
o acesso a elas. “Antes, as
informações eram passadas para órgãos diferentes.
Agora, tudo ﬁca em um
só lugar. É uma facilidade
para todos”, explica Rizzi.
Depois do envio dos dados,
eles serão atualizados
sempre que houver necessidade. Portanto, TPA,
não esqueça! Sempre que
qualquer dado seu mudar
informe ao setor de Registro e Cadastro.
O novo sistema já foi assunto no Jornal Mar Aberto.
Na edição de dezembro e
janeiro/2018, o jornal falou
do início da implantação do
eSocial e a importância de
manter os dados cadastrais
sempre atualizados.

Ogmo-ES implanta
a IN sobre Carga
Perigosa

PÁG. 3

DOCUMENTOS PARA A
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
- Carteira de Identidade
- CPF
- Título de Eleitor e o comprovante da última votação
- Carteira Profissional onde
consta o número, série, data
de emissão e os dados do
trabalhador
- Carteira Profissional onde
consta o registro do último
emprego
- Carteira Nacional de Habilitação
- Comprovante de residência
do último mês
- Certidão de casamento e
nascimento dos dependentes
para Imposto de Renda (para
os dependentes maiores de
18 anos, apresentar também
uma cópia da carteira de identidade e do CPF)
- Comprovante de Escolaridade
- Certificado de Reservista
- Cartão do SUS

Vida saudável
e segurança do
trabalho em pauta

PÁG. 4
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EDITORIAL

Seus dados
estão em dia?

AMBIENTE

O meio ambiente é problema de todos nós
Pequenos gestos causam grandes impactos e fazem do mundo um lugar melhor

Nesta edição do jornal
Mar Aberto, voltamos a
um tema muito importante para todos os TPAs: é
preciso manter as informações pessoais em dia, para
assegurar a continuidade
do acesso a uma série
de benefícios.
Essa preocupação cresceu
depois da instituição do
eSocial, plataforma do
governo que uniﬁca as informações do trabalhador.
Em caso de diferença entre
os dados registrados pelo
sistema e pelo empregador,
até o pagamento de benefícios pode ser suspenso.
Portanto, TPA, ﬁque atento
e mantenha seus dados
em dia no setor de Registro
e Cadastro!
Tratamos ainda nesta
edição de outros assuntos
importantes, como o Dia
Mundial do Meio Ambiente, a importância do EPI
para a saúde ocular e a
próxima edição da Sipatp,
que será realizada de 13
a 17 de agosto nos portos
capixabas.
Boa leitura!

O excesso
de plástico
nos mares tem
consequências
graves

Em junho, foi comemorado o Dia
Mundial do Meio Ambiente, mas este é
um assunto tão importante que precisa
ser lembrado sempre, e não somente
por parte das grandes empresas ou
dos nossos governantes. Todos somos
responsáveis pela manutenção de um
ambiente saudável e os pequenos gestos são fundamentais para isso.
Quem nunca viu montes de lixo acumulado em ruas alagadas pela chuva? É
responsabilidade da prefeitura varrer

as ruas e desentupir bueiros, mas é
obrigação de cada um de nós manter a
limpeza, não jogando lixo no chão.
A mudança de hábitos simples pode
ter um grande impacto para todos. Um
TPA que vai buscar seus EPIs na sede do
Ogmo-ES com a bolsa que foi distribuída ao longo do ano passado, já diminui
a quantidade de sacolas plásticas em
circulação, por exemplo.
Quem aderiu foi o estivador Mario
Ramos Barreto. Sempre que vai buscar
os EPIs e para embarcar, ele está com os
equipamentos na bolsa. “Sou bastante
preocupado com o meio ambiente. E a
bolsa nos facilita muito. Além de não
gastar sacolas, é muito mais prático”,
conta ele que adota outras medidas
no dia a dia, como separar o lixo seco
do úmido.
“O condomínio onde eu moro nos pede
para separar o lixo e depois manda
para a reciclagem. Hoje em dia, já é um
hábito. É uma pena que mais lugares
não reciclem o lixo”, conta.

Plástico
Ele está presente em vários momentos da nossa vida, mas representa uma ameaça real à natureza. O plástico é responsável pela morte de mais de um milhão de aves e 100 mil mamíferos marinhos. Por isso é tão importante controlar seu uso. O alvo nos últimos meses são os canudos, que
são usados apenas uma vez e começam a ser substituídos por versões ecologicamente corretas.

Conﬁra outras dicas de atitudes que você pode ter para preservar o meio ambiente:

Não jogar lixo
na rua ou no
mar

Evitar o excesso
de embalagens,
principalmente
as plásticas

Consumir de
forma consciente.

Reaproveite o
papel e utilize
como rascunho

Não queime
o lixo

Quando for
fazer compras,
leve uma sacola
de casa

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.
Conselho editorial:
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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SEGURANÇA

Fique de olho na proteção
Uso do óculos de segurança evita lesões que podem
resultar, nos casos mais graves, na perda da visão
Os olhos estão entre os
órgãos mais importantes
do corpo, pois processam
cerca de 80% das informações que recebemos.
É também um dos mais
sensíveis. Por isso, usar
óculos de segurança é tão
importante na hora do
trabalho. A recomendação é que eles sejam usados em todas as atividades nos portos pois, além
dos olhos ﬁcarem expostos ao clima, há risco de
projeção de partículas,
como dos cabos de aço
dos equipamentos de içar,
que podem causar lesões.
Dia 10 de julho foi o Dia
da Saúde Ocular, criado
para conscientizar sobre
a importância dos cuidados com os olhos. Por
isso, o Ogmo-ES realizou
campanha junto aos Operadores e Sindicatos dos
trabalhadores e foram realizadas as RDS especiais
nas operações em todo os
portos do Espírito Santo.

“Os óculos protegem
contra agentes físicos
e químicos que podem
prejudicar a visão a longo
prazo. Por isso, ﬁzemos
a campanha”, conta a
engenheira de Segurança
do Trabalho, Mariana dos
Reis Ribeiro.
O Ogmo-ES fornece três
tipos de equipamentos: os
óculos de segurança antirrisco e antiembaçante,
os de sobrepor e os óculos
com lentes graduadas.
A substituição dos óculos é periódica. Quando
houver suspeita de dano
é preciso levar o EPI para
avaliação no Almoxarifado do Ogmo-ES para que
seja feita a troca. Fornecemos ainda os óculos
de ampla visão, um EPI
especial, entregue pelos
operadores para operações especíﬁcas.
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
98% dos acidentes poderiam ser evitados utili-

Use os óculos
de segurança
em todas as
atividades.
Proteja-se!

Conﬁra algumas dicas para proteger
seus olhos dentro e fora dos portos
- Evite exposição ao sol ou à
claridade sem proteção
- Não coce a região dos olhos
- Consulte o oftalmologista
regularmente

- Evite o uso excessivo de
colírios. Eles podem agravar
casos de glaucoma e catarata
- Mantenha a área dos olhos
sempre limpa

- USE SEMPRE OS EPIs HOMOLOGADOS PELO OGMO-ES NO TRABALHO!

zando óculos de segurança. Muitas vezes, lesões
são percebidas mais tarde
com o aparecimento de
sintomas como irritação,
olhos vermelhos ou
sensação de corpo estra-

nho (cisco, serragem ou
sujeira). As lesões mais
comuns são: úlceras
traumáticas (feridas por
choque), queimaduras e
cortes e, até, perfuração
do globo ocular.

Operação com cargas perigosas tem novos procedimentos

A IN 18
melhorou o
fluxo de
informações
sobre cargas
perigosas

Entrou em vigor em
abril a Instrução Normativa Ogmo-ES Nº 18,

que trata dos procedimentos para o embarque e desembarque de

cargas perigosas em
navios. O objetivo é
padronizar o ﬂuxo de
recebimento da documentação e da divulgação das informações
sobre cargas perigosas.
Alguns procedimentos
passaram por melhorias
desde que a IN 18 começou a vigorar. Entre
eles, o fato de a documentação referente a
cargas perigosas poder
ser entregue pelo e-mail
segurança@ogmoes.
com.br. Antes, a entrega
era por protocolo físico.
Os benefícios foram a

redução do consumo
de papel e dos deslocamentos para a entrega
da documentação. Outra
mudança é no aviso
sobre o tipo de carga. A
ﬁcha de emergência do
produto é disponibilizada para trabalhadores,
requisitantes de mão de
obra e Sindicatos dos
trabalhadores.
Recentemente, os TPAs
participaram de treinamento da NR29. Um dos
módulos falava sobre
cargas perigosas, em
atendimento à resolução
2239/2011, da Antaq.
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SIPATP

Está chegando a hora de falar de saúde e segurança, TPA!
A 18ª edição abordará a importância da qualidade de vida para o trabalhador e terá ações em vários turnos
Vem aí a 18ª edição da Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho
Portuário (Sipatp)! Em 2018,
o tema será “VIVA MAIS com
saúde e segurança” e convida
a todos a buscar mais qualidade de vida em todos os
momentos. O evento promete movimentar os portos
entre os dias 13 e 17 de agosto, com um novo formato e
muitas novidades.
As mudanças começam pela
abertura e o encerramento,
que serão realizadas nos
portos, e não mais no prédio
da escalação, que foi desativado no início deste ano.
Além disso, haverá ações que
serão realizadas pela manhã
e à noite, de modo a atender
todos os turnos de trabalho.
Vale lembrar que a programação detalhada depende da
programação de navios.
As reuniões diárias de segu-

rança (RDS) serão temáticas
durante a Sipatp. Serão
distribuídos cinco temas
diariamente aos operadores portuários para serem
discutidos antes do início dos
turnos de trabalho.

Concurso
de poesia
Outra coisa que não pode faltar é o concurso e, em 2018,
ele será de poesias sobre o
tema da Sipatp, que distribuirá brindes para os melhores
textos, que serão expostos na
sede do Ogmo-ES. Cada TPA
pode inscrever até três textos
inéditos.
Haverá também o concurso
de desenhos infantis, com o
tema “Como eu vejo meu pai
trabalhando?” No site do Ogmo-ES é possível encontrar
todas as informações sobre
os eventos.

Como foi a Sipatp em 2017
A 17ª Sipatp atendeu a mais de 400 TPAs e integrantes da
comunidade portuária. O Circuito de Saúde e Segurança
levou aos portos informações importantes sobre cuidados
com a coluna e as mãos, além da medição de pressão arterial, glicose e cálculo de índice de massa corpórea (IMC),
entre outras
ações. do
O contribuinte deve acessar o site da ReceiDownload
e instalação

programa

ta Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/
interface/cidadao/irpf/2018) e baixar o pro-

Vem aí o

II Congresso
Espírito-Santense
de Segurança e
Saúde no Trabalho
De 28 a 30 de agosto
Entre no site do
Ogmo-ES e inscreva-se!

www.ogmoes.com.br
Espírito Santo

