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CPATP amplia segurança e quer
maior participação dos TPAs
Novo presidente quer consolidar e ampliar resultados por meio de amplo diálogo com trabalhadores

Integrantes da Comissão de representantes do empregador e dos trabalhadores realizam inúmeras ações de acompanhamento e gestão da
segurança do trabalho nos diferentes portos onde o OGMO-ES opera

A Comissão de Prevenção
de Acidentes no Trabalho
Portuário (CPATP) iniciou
em 2019 seu segundo ano
da gestão do período de
2018/2020.
O primeiro ano de gestão foi
conduzido por representante
do empregador. A partir deste ano de 2019, a gestão tem
como Presidente o conferente

Alfredo Guilherme da Silva
Netto.
Todos os envolvidos com a
comissão têm em comum o
canal de diálogo que se forma
entre os representantes das
duas partes.
Para o novo Presidente, 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 hoje dá mais
importância às orientações
de segurança. E Isso é muito
importante, pois a segurança
no trabalho é feita por todos”,
defende Alfredo.
Para o Presidente, a função
principal da CPATP é conseguir detectar e eliminar os

possíveis riscos para o trabalhador. Esses riscos são identificados a partir de vistorias
realizadas pela Comissão nos
terminais públicos e privados.
Ao longo de cada ano a comissão da CPATP busca sempre
ouvir os trabalhadores, para
que, juntos, encontrem as melhores soluções para elevar
a qualidade de vida e de
trabalho dos TPAs.

Processo de migração abre novas oportunidades

Provas objetivas já foram realizadas e próximas etapas definirão mudanças de atividades para trabalhadores

O processo de migração, previsto na Lei 12.815 e Convenção Coletiva de Trabalho, é
a oportunidade de o trabalhador registrado trocar de
atividade. O Estivador, por

exemplo, pode virar Conferente; Arrumador pode virar
Estivador, assim como TPA
Cadastrado (força suplementar) ascender para o registro
em alguma atividade que

tenha vaga. Como trabalhador registrado ele possui
preferência no embarque
sobre os cadastrados,
podendo assim obter maior
renda.

As provas objetivas já foram
realizadas. Os participantes
devem ficar ligados no site
do OGMO-ES e acompanhar todo o andamento
das demais fases.

Saúde é o que
interessa e deve vir
em primeiro lugar

Maio foi mês de
comemorar avanços
para trabalhadores

TPA recebe prêmio por contribuir
com a segurança

Aposentadoria
pode ser o começo
de novos projetos
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EDITORIAL

Parabéns
trabalhador
Começo esta edição agradecendo a todos os trabalhadores que nos ajudam
todos os dias a construir um
OGMOES melhor para todos.
Quero parabenizar cada um
pelo trabalho desempenhado com profissionalismo e
responsabilidade.
Trouxemos para esta edição
informações sobre a gestão
formada por representantes
dos TPAS e dos empregadores, com as ações que já
foram e que ainda serão
desenvolvidas pela CPATP.
Também destaco o processo
de migração em andamento. É a oportunidade de
o trabalhador registrado
trocar de atividade, e do TPA
Cadastrado ascender como
trabalhador registrado em
alguma das atividades, de
acordo com a disponibilidade de vagas.
Para os colegas que estão
iniciando o processo da
aposentadoria, destacamos
algumas dicas importantes para que essa fase seja
aproveitada da maneira
mais produtiva e prazeirosa
possível.
A coluna do PQV, como
sempre, traz informações
para que estejamos atentos a
nossa saúde.
Boa leitura!

FIQUE LIGADO

Saúde em primeiro lugar!
Reunião extraordinária do SESSTP teve como foco a saúde dos TPAs

Representantes do SESSTP mensalmente se reúnem para padronizar as ações de segurança e saúde dos TPAs.

A reunião extraordinária
do Serviço Especializado
em Saúde e Segurança
do Trabalho Portuário SESSTP, ocorrida no dia
09 de maio, tratou especificamente da saúde dos
trabalhadores portuários
avulsos. Estiveram presentes os representantes
de todos os sindicatos dos

trabalhadores, representantes dos Operadores
Portuários e Sindiopes.
O SESSTP é composto por
técnicos de segurança,
enfermeiros do trabalho,
engenheiros de segurança, médicos do trabalho,
dentre outros profissionais que são representantes de alguns operadores

portuários, tomadores de
serviço e do OGMO-ES.
O assunto principal tratado na reunião foi sobre a
apresentação da Estrutura e dos Procedimentos
referentes ao Setor de
Saúde do Trabalhador do
OGMO-ES e a proposta
de Criação do Grupo de
Trabalho sobre Saúde do
Trabalhador Portuário
Avulso. Neste Grupo de
Trabalho foram formados
três comitês tripartites
(Sindicatos, Operadores
Portuários e OGMO-ES)
que realizarão reuniões
periódicas para tratar a
segurança nas operações
e saúde do trabalhador,
com o objetivo de aprimorar os procedimentos
relacionados à saúde e
segurança dos trabalhadores portuários.

Dia do Trabalho comemora conquistas
O Dia do Trabalho, também conhecido como Dia
do Trabalhador, é comemorado em 1º de maio.
No Brasil e em vários
países do mundo é um feriado nacional, dedicado
a festas, manifestações,
exposições e eventos de
conscientização.
dos trabalhadores por
melhores condições de
trabalho.
Aqui no Brasil existem
relatos de que a data é
comemorada desde o

ano de 1895. Porém, foi
somente em 26 de setembro de 1924 que esta
data se tornou oficial,
após a criação do decreto nº 4.859 do então
presidente Arthur da
Silva Bernardes. Neste
decreto, Arthur Bernardes estabeleceu a data
como feriado nacional,
que deveria ser destinado à comemoração dos
mártires do trabalho e
confraternização das
classes trabalhadoras.
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FIQUE LIGADO

Primeiro TPA a receber Prêmio ROS no TVV
Registro de Ocorrência de Segurança aberto por Thiago Merisio informou risco grave na área.

TPA recebeu prêmio e reconhecimento pela iniciativa e contribuição.

Proatividade, capacidade de identificar riscos e
sugerir melhorias fez com
que o trabalhador Thiago

Merisio fosse o primeiro
TPA a realizar a abertura
do ROS e receber reconhecimento.

O Registro de Ocorrência
de Segurança ROS é uma
ferramenta de identificação e correção de desvios
usada na LogIn/TVV e
pode ser preenchido via
formulário ou online.
Esse último apenas para
funcionários próprios.
Mensalmente, como
forma de incentivo aos
trabalhadores (próprios,
terceiros, externos e OGMO-ES), uma comissão,
composta por gerentes,
coordenadores e especialistas do porto, elegem as
melhores contribuições.
O ROS aberto pelo Thiago
informou um risco grave

na área, já regularizado.
No dia 29 de maio, Thiago recebeu o prêmio que
foi entregue durante a
reunião de segurança do
TVV, em conjunto com os
Sindicatos e OGMO-ES.
O TPA conta que ficou
surpreso com a premiação. “Achei interessante
esse reconhecimento e
premiação, não esperava isso. Quero que esse
reconhecimento estimule outros TPAs e outras
categorias de trabalhadores portuários a utilizar
esse instrumento” afirma
Thiago.

V Congresso Nacional discutiu Segurança
e Saúde no Trabalho Portuário
Evento realizado em Recife contou com participação de mais de dez trabalhadores do OGMO-ES

Trabalhadores Portuários
Avulsos e representantes
do SESSTP do Ogmo-ES
participaram do evento,
realizado em Recife, Pernambuco, entre os dias 11
e 13 de junho, organizado
pela Fundacentro. Foram
mais de 10 trabalhadores
do OGMO-ES presentes,
participando e debatendo
os diversos assuntos liga-

dos a segurança e saúde
do trabalhador portuário.
Os encontros são uma
grande oportunidade para
trocar ideias e experiências com profissionais da
área portuária de todo o
Brasil. O evento reuniu
representantes de diversas frentes de atuação,
como sindicatos, justiça
do trabalho, profissionais

da saúde e segurança do
trabalho. O Presidente da
CPATP e conferente, Alfredo Guilherme da Silva
Netto, participou da mesa
sobre Segurança nas Operações com Contêineres,
buscando minimizar os
riscos e garantir segurança ao trabalhador portuário. Alfredo contou que,
em Vitória, as informa-

ções sobre a presença de
carga perigosa nos navios
são registradas nas requisições de trabalho para
todos os trabalhadores,
indicando os contêineres
que apresentam cargas
perigosas. O objetivo é
comunicar ao trabalhador os cuidados que ele
precisa ter ao desenvolver
certas atividades.

Profissionais de diversas áreas do OGMO-ES participaram do V Congresso Nacional que debateu temas ligados a segurança e saúde do trabalhador portuário. O evento reuniu especialistas e profissionais de todo o país, em evento realizado em Recife, no mês de junho.
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Aposentadoria faz bem e merece ser vivida

Não importa sua área de atuação e a paixão que você tenha por trabalhar, o momento
da aposentadoria é também cheio de oportunidades para quem paga e se prepara

Viva plenamente
Sem sombra de dúvida, ter
uma vida longa e plena é
o desejo de todos, e para
aumentar esta chance é
importante que você seja
cuidadoso com a sua saúde e
tenha bons hábitos de vida.
Elaboramos algumas
dicas importantes para
você:
O que influencia é a
percepção do que é a
aposentadoria. Para que
o aposentado desfrute
desta nova situação
é necessário que ele
perceba este momento
como uma fase na qual

ele literalmente comprou e pagou antecipado, pagou seus impostos,
seu fundo de pensão, fez
poupança, adquiriu imóveis ou planejou alguma
renda para esta etapa
da vida. Se o aposentado

perceber sua aposentadoria como uma conquista que levou lá seus
30 anos, ou até mais,
para alcançar, este é o
momento de desfrutar
da aposentadoria

Benefícios:
Novos Projetos:
Sabe aquele projeto que
você sempre quis fazer,
mas nunca teve tempo?
O momento é agora. Você
pode se dedicar a mudar de
carreira, montar um negócio, ou se dedicar a novas
atividades, prepare também
um lugar na sua casa para
os seus hobbies. Aproveite o
tempo com o que você gosta
e sem cobrança.
Conheça novos lugares:
A maioria das pessoas
quando param de traba-

lhar querem viajar. Não
importa se é um lugar
longe ou perto de onde
você está. E após os 60 anos
você já conta com alguns
privilégios, como embarcar
primeiro nas viagens aéreas.
Ajude outras pessoas:
Doe o seu tempo para
quem precisa. Você pode
ensinar uma nova profissão para alguém, ou ajudar
uma instituição doando
o seu tempo para alguma
ação social.

Escreva:
Suas memórias, poemas, o
que aconteceu no seu passado. Não importa se a gramática está correta ou não. O que
importa é o conteúdo que você
vai escrever e que é importante
para você. Quem sabe se sua
história não vale um livro?
Exercite-se:
Pratique um esporte. Além de
ser extremamente importante
para sua saúde, você conhece
outras pessoas. É mais uma
oportunidade de desfrutar
da vida.

• Cuide bem de seu coração:
A hipertensão, a obesidade,
o sedentarismo e o colesterol
alto estão entre os principais
fatores de risco de doenças
cardiovasculares. Para
evitá-los pratique ao menos
30 minutos de atividade física
diariamente, tenha uma alimentação equilibrada e tenha
uma boa noite de sono.
• Gerencie bem o seu estresse: uma boa dica é respirar
fundo, prestando atenção
no ritmo da respiração, até
se acalmar. Tire momentos
para o seu lazer, isto é muito
importante.
• Sempre lembre de se hidratar: a água é essencial para o
nosso organismo.
A quantidade de água que
deve ser consumida no dia é
individual. O cálculo feito é 35
ml de água multiplicado pelo
peso corporal de cada um.
Por exemplo: Uma pessoa de
80kg deve tomar 2,8 litros de
água (14 copos/dia).

