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Da sala de aula
para os portos

Portuário há 10 anos, Jovino
Dallapicola, 51, decidiu abrir
mão de sua carreira como
professor de matemática e
estatística para se dedicar ao
trabalho nos portos capixabas. No começo, o TPA tinha
que se desdobrar para dar
conta de três empregos:
professor em duas escolas
e o trabalho no porto. Mas,
em 2011, Jovino decidiu se
dedicar exclusivamente à
carreira portuária.

O TPA, que começou como
cadastrado, hoje é Diretor
Administrativo de Finanças
e Orçamento do Sindicato da Orla Portuária do
Espírito Santo (Suport-ES).
“Eu tinha parentes que
seguiam a carreira portuária e minha esposa e minha
família me incentivaram a
participar também. Hoje,
também tenho muito
orgulho da minha carreira. O trabalho é bom e
me proporciona uma vida
equilibrada e de qualidade”,
disse o TPA.
Atualmente, o Diretor Administrativo comemora os 10
anos de carreira e ressalta
que a atividade portuária
é capaz de oferecer ótimas

oportunidades, mas para
isso é preciso bastante
dedicação. “A remuneração
é muito boa em comparação
ao mercado fora dos portos.
Quem se dedica pode participar dos cursos e das decisões
do sindicato, contribuindo
também com toda a
categoria”, ressaltou
Dallapicola.

TPAS são homenageados em reunião
de segurança

Pré-embarque
mais ágil e seguro
já em operação

Você já ouviu
falar no PQV
do OGMO-ES?

TPA há 10 anos,
Jovino Dallapicola
deixou as salas de
aulas para se dedicar
à carreira nos portos

PÁG. 2

PÁG. 3

Jovino Dallapicola é portuário
há 10 anos e
atualmente é
Diretor do
Suport-ES

PÁG. 4

Coluna do PQV
abre novo espaço
para a saúde

PÁG. 4
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EDITORIAL

Um novo ano
de avanços
Começo esta edição desejando que este seja um
ótimo ano para todos
nós, com a superação de
desafios e dificuldades, que
enfrentaremos com muita
determinação, certamente.
Vamos iniciar o ano desejando um feliz Dia do Portuário! Esta edição foi feita
para homenagear nossos
trabalhadores que tanto se
dedicam às atividades nos
portos capixabas.
Nesta edição também
temos novidade: a substituição do pré-embarque.
Agora o próprio TPA pode
alterar a sua escala. Mostraremos como ele pode fazer
isso e como a nova ferramenta já mostrou resultados positivos.
O carnaval está chegando
e trouxemos nesta edição
dicas importantes para
aproveitar o feriadão sem
esquecer de cuidar da
saúde. E por último, mas
não menos importante, o
balanço das ações do PQV
2018. Este programa é uma
prioridade e neste ano teremos mais atividades para
aprimorar nossa qualidade
de vida.

FIQUE LIGADO

TPAs são homenageados

Sempre sinto meu
trabalho reconhecido, mas ser homenageado em um evento
dessa proporção foi
gratificante.
Wilson Freitas
TPA

No dia 17 de janeiro foi realizada a Reunião Extraordinária de Segurança 2019
no TPS. O evento reuniu
comunidade portuária
para um balanço das ações
de segurança em 2018. O
evento também homenageou cinco TPAs como

destaques em segurança
do trabalho. Os Trabalhadores Portuários Vandero
de Mesquita (conferente),
Miguel Pereira (contramestre), Wilson Freitas
dos Santos (operador de
equipamentos), Vanderley João (arrumador) e
Rosemiro Telles (portaló)
receberam certificados
como reconhecimento do
ótimo trabalho realizado
no Porto e o registro de
zero acidentes.

TPAs participam do Janeiro Branco
Ação buscou reforçar a importância da saúde mental

Janeiro é o mês onde tradicionalmente as pessoas
estão mais focadas nas
resoluções e metas para
o novo ano. Das resoluções mais populares está
o cuidado com a saúde
física, mas você já parou
para dar prioridade a sua
saúde mental? Pensando
nisso, o Ogmo-ES realizou
no dia 31 de janeiro a ação
Janeiro Branco.
A ação de conscientização
da saúde mental contou

com diversas atividades,
como espaço de massagem, o corredor da positividade, onde os TPAs
receberam dicas de como
diminuir o estresse e a
ansiedade com atitudes
simples do dia a dia,
além das aulas de alongamento e meditação. A ação
foi realizada no TPS, nos
quatro turnos dos TPAs,
e contou com a participação de todos os portuários
embarcados no dia.

A ação Janeiro Branco teve
como objetivo a conscientização sobre a saúde
mental e incentivar os
trabalhadores portuários
a buscar sempre uma vida
equilibrada não só fisicamente, mas também mentalmente. O assunto ainda
é um tabu, mas é preciso
criar voz e levantar a bandeira a favor desta causa.
Saúde mental é coisa séria
e merece total atenção,
respeito e consideração.

Expediente
Wagner Luiz
Feu Carvalho

Gerente executivo Interino
do Ogmo-ES

Participe enviando sugestões ou comentários pelo telefone (27) 3149-1420
ou nos e-mails alice@wcomunica.com.br e manuella@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: Alice Barcellos e Manuella Santos; Revisão: Rosângela Alves; Diagramação: Kemel Mellem e Allexya Lima
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FIQUE LIGADO

Substituição do pré-embarque
Nova ferramenta facilita alterações na escala pelo próprio TPA

Praticidade, agilidade e
independência. Agora ficou
mais fácil para o TPA solicitar a substituição da escala.
O Ogmo-ES desenvolveu
uma ferramenta que permite que o TPA altere a escala
pelo próprio smartphone,
tablet ou computador. A
ferramenta começou a funcionar em janeiro deste ano.
Basta acessar o sistema do
Ogmo-ES (web ou mobile) e
na página de Local de Embarque, clicar em “Solicitar
Substituição”, que permite
ao usuário dizer para a equipe da Escalação que ele não
quer voltar para o próximo
turno de trabalho, na condição de pré-embarcado.
Fácil, né?

Segundo Diogo Altoé
Patrício da Silva, 43 anos,
Lopes, da área de Tecnolo- afirma que sentia insegugia da Informação, havia
rança no sistema anterior. “E
grande incidência de ligase o empregado do Ogmo-ES
ções dos TPAs para o setor
por alguma razão esquecesse
de Escalação solicitando a
de lançar o pedido de troca?”,
substituição
Fabrício afirma
do pré-emque a nova
E se o empregado do ferramenta é
barque, e
geralmente
mais confiável.
Ogmo por alguma
isso ocorria
razão esquecesse de Para o TPA
durante um
lançar o pedido de que ainda
momento
não acessou,
crítico do setor, troca?
é simples: só
que é o horário Fabrício Patrício da Silva,
precisa acessar
TPA
da Parede.
o sistema (web
Além disso, as solicitações
ou mobile), ir à página de
eram registradas manu“Local de Embarque” e caso ele
almente pela equipe da Esca- esteja dentro da regra para
lação. A nova ferramenta
substituição do pré-embarsurge para facilitar e agilizar que, irá aparecer um botão
o processo. O TPA Fabrício
para “Solicitar Substituição”.

As vantagens da ferramenta
são diversas. O TPA ganhou
praticidade, agilidade e independência para solicitar
a substituição, pois não é
mais necessário ligar para
o setor de Escalação, além
de economia em todo o
processo. Já para a equipe
de escalação as vantagens
são a redução do atendimento de ligações durante
o expediente, aumento do
tempo dedicado a tarefas
mais importantes, pois não
é mais necessário atender
ligações para este fim, e
consequentemente redução de falha operacional,
ao anotar as solicitações,
executá-las ou repassá-las
para outra equipe.

Horários para solicitar a substituição:
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PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

Mais de mil TPAs em busca de uma vida
mais saudável
Com a sua mente em
paz, você pode mais!

Há quase três anos, os
Trabalhadores Portuários
Avulsos (TPAs) contam
com Programa de Qualidade de Vida (PQV)
desenvolvido pelo setor
de Segurança e Saúde do
Trabalhador do OGMO-ES. Ao longo desses anos, o serviço
atendeu diariamente centenas de TPAs
que estão em busca
de uma melhor saúde física e mental.
Somada as ações de promoção à saúde e os atendimentos individuais

e em grupos, em 2018
o programa obteve um
crescimento de 65% em
relação ao ano de 2017,
com 1.200 atendimentos
aos Trabalhadores
Portuários Avulsos.
O serviço gratuito conta

com toda a estrutura e o
suporte de profissionais
como enfermeiro do tra-

balho, médico do trabalho,
técnico de enfermagem do
trabalho, nutricionista e
psicólogo, para estimular
práticas simples e necessárias para uma vida mais
saudável. Para participar,
basta procurar o Setor
de Segurança e Saúde do
Trabalhador e marcar a
sua consulta.
Alguns TPAs podem ser
encaminhados pelos
médicos do trabalho, e é
de grande importância
que sigam as recomendações médicas e cuidados
necessários.

PQV em números
Atendimentos
clínicos em 2018

720

Ações de
conscientização em 2018
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Este foi o tema da campanha
do PQV de janeiro. E como
o título diz, um dos nossos
objetivos de vida, sem sombra de dúvida, é aumentar a
nossa paz. E para isso temos
que dar atenção a nossa
saúde mental.
A saúde mental é definida
como um estado de bem-estar no qual cada indivíduo percebe seu próprio
potencial, o poder lidar
com as tensões normais
da vida e como trabalhar a
produtividade.
Confira algumas dicas
que vão contribuir para
a melhoria da sua saúde
mental:
• Procure enxergar o
lado bom da vida;
• Seja grato por suas
conquistas;
• Desapegue de

Soma das ações e atendimentos clínicos em 2018

pensamentos que
te fazem mal.

1.200 atendimentos

Carnaval: para curtir a folia com saúde
Com algumas dicas e orientações os dias serão só de alegrias
O mês de março já está
quase dando boas-vindas e
com ele começa também o
Carnaval. Pensando nisso,
o Ogmo-ES resolveu trazer
nesta edição algumas dicas
para que o evento seja
aproveitado da melhor maneira possível: com alegria e
saúde. O que não pode faltar
no seu Carnaval:

Hidratação
A hidratação começa de
dentro para fora. A água é
essencial para prolongar
o bem-estar. Você pode
apostar em água de coco e
sucos naturais para manter
o equilíbrio.

nesta época. São indicados
pratos ricos em carboidratos
para dar bastante energia,
como arroz, batata, pão e massas. São opções fáceis de digerir
que, dificilmente, causarão
mal-estar quando você estiver
correndo atrás do bloco.

Coma bem
Não deixe de lado as frutas,
verduras, legumes e grãos

Filtro solar
O filtro solar é o cuidado
número um para proteger a

pele da ação dos raios solares. A recomendação é utilizá-lo todos os dias e dobrar a
atenção quando estiver mais
exposto, em épocas como as
férias e o Carnaval.
Óculos, chapéus e bonés
Use chapéus, óculos e bonés,
eles ajudam a filtrar os raios
ultravioleta (UV), garantindo
maior proteção solar.

