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Está chegando a hora de falar de saúde
e segurança, comunidade portuária!
Este ano a SIPATP do Ogmo-ES será integrada com a 5ª SIPAT da CODESA

Em 2018 foram realizadas ações de segurança e saúde em todos os portos do estado.

Vem aí a 19ª edição
da Semana Interna
de Prevenção de
Acidentes no Trabalho Portuário
(SIPATP).

Em 2019, o tema da semana
interna será “Seu maior
patrimônio é a vida, sua
maior proteção é a prevenção” e a novidade este ano é
a integração da 19ª SIPATP
realizada pelo Ogmo-ES e
da 5ª SIPAT executada pela
CODESA. Os membros da
CPATP e da CIPA convidam a
toda comunidade portuária
a participar desta Semana
com objetivo de buscar mais
qualidade de vida no trabalho e fora dele. O evento promete movimentar os portos
do Estado entre os dias 26
a 30 de agosto. A novidade
este ano é o lançamento
da campanha “Portuário

Solidário” que apoiará a
ONG Tampinha Solidária ES
que arrecada tampinhas (de
lata de refrigerante, garrafa
pet, dentre outras) e com
as vendas das tampinhas
ajuda as pessoas carentes na
compra de cadeira de rodas.
A campanha é aberta a toda
comunidade portuária e não
vai ser somente durante a
SIPATP. Em dezembro vamos realizar uma avaliação
do quantitativo e o Avulso
que mais arrecadar será
premiado. Além de ajudar as
pessoas com deficiências, colabora com a preservação do
meio ambiente, já que muitas
dessas tampinhas não rece-

bem o descarte necessário.
Além da campanha, diversas
atividades serão desenvolvidas durante o evento, como
reuniões e palestras sobre
bem estar e qualidade de
vida, ginástica laboral, RDS
especiais nos portos, Estação
Eletrônica de Massagem com
15 equipamentos eletrônicos,
orientações sobre perda de
peso, combate a hipertensão,
cuidados com a saúde do coração, entre outras ações para
os trabalhadores portuários.
Fiquem atentos ao site do
Ogmo-ES e CODESA para
acompanhar a programação
do evento integrado.

Como foi a SIPATP em 2018
A 18ª 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.

Campanha contra o
sarampo imunizou
mais de 500 TPAs
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Faça sua parte na
proteção ao meio
ambiente
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Uso do celular no
trabalho requer
cuidados especiais
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Curta o inverno
seguindo alguns
cuidados
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EDITORIAL

Convite à
segurança
Nesta edição do jornal Mar
Aberto, voltamos a um tema
muito importante para todos
os TPAs: a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho e fora dele. Esta edição
convida a todos os trabalhadores a participarem da 19ª
edição da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes
no Trabalho Portuário. Juntos, podemos construir um
trabalho seguro e produtivo.
Tratamos ainda nesta edição
sobre o Dia Mundial do Meio
Ambiente e também sobre a
importância do trabalhador
restringir o uso do telefone
celular no trabalho e em várias outras situações do dia a
dia, como ao dirigir, quando
o seu uso inadequado pode
ameaçar a sua segurança e a
de outras pessoas. Nesta edição também mostraremos
a importância da vacinação
contra o sarampo, para
evitarmos o surto de uma
doença antes já controlada.
Boa leitura!

FIQUE LIGADO

Combate ao sarampo no porto de Vitória
Mais de 500 trabalhadores se vacinaram nos dias 24 e 25 de julho

Adesão dos TPAs ao esforço de vacinação garantiu sucesso da ação

A campanha de combate ao
sarampo, realizada nos dias
24 e 25 de julho de 2019 no
Ogmo-ES e na CODESA, faz
parte de uma das ações da
PMV para evitar o avanço da
doença no município.
No ano de 2019, foram aproximadamente 300% de casos
a mais do que o registrado
em 2018, mundialmente,

como registrado pela OMS. No
Brasil o crescimento mensal
preocupa, principalmente em
Minas Gerais e São Paulo. A
vacinação foi realizada no sala
de Aguardo do Cais Comercial
e no Auditório do Ogmo-ES.
Foram vacinados mais de
500 trabalhadores que atuam
nos portos. No Ogmo-ES 719
doses foram aplicadas e na

CODESA 368 doses de vacinas como Tríplice Viral, Febre
amarela, Hepatite C e DT. Os
trabalhadores receberam
orientações dos profissionais
de saúde e atualizaram a
carteira de vacinação.
O TPA Renan de Almeida
conta que a vacinação traz segurança ao trabalho portuário.
“É importante porque temos
contato com tripulantes de outras nacionalidades, e por isso
precisamos estar imunizados
para fazer o nosso trabalho
com mais saúde e segurança”.
Alisberto da Silva é TPAhá37
anos e conta que sempre participa das ações realizadas pelo
porto, e que assim, realiza o
trabalho sem se preocupar
com as doenças que podem
vir de outros países, e não corre o risco de ter ou transmitir
algum problema de saúde.

O meio ambiente precisa do seu cuidado!
No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial
do Meio Ambiente, e é
importante lembrar que
todos somos responsáveis pela manutenção de

um ambiente saudável
e os pequenos gestos são
fundamentais para isso.
Quem nunca viu montes
de lixo acumulados 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.

Wagner Luiz
Feu Carvalho

Gerente executivo
do Ogmo-ES
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Usar celulares no trabalho pode ser perigoso
Fique atento às regras e orientações para garantir a sua segurança

Utilizar o celular parece uma
atividade muito simples,
é como se ele já estivesse
conectado aos afazeres do
dia a dia, mas é preciso
estar atento: o celular pode
significar perigo para você
e quem está ao seu redor.
Algumas precauções devem ser tomadas para que
o aparelho não signifique
um risco ao bem-estar dos
trabalhadores.
A utilização de celulares
durante a operação de
máquinas é inviável e coloca
os trabalhadores em perigo.
Alguns desses equipamentos
são a ponte rolante, empilhadeira, guindaste e pá
carregadeira.
Outro momento em que é
necessário ficar atento ao

subir e descer escadas. A
distração provocada pelo celular pode colocar em risco
a sua vida e de quem estiver
por perto.
É importante lembrar que de
terminal para terminal existem áreas diferentes em que
o uso do celular é permitido
para os TPAs e é necessário
que os trabalhadores estejam
sempre atentos a essas regras.
O conferente Roberto Haase
afirma que muitas vezes
usa o celular para trabalhar,
entrar em contato com outros
trabalhadores, como também
para conferência de embarque ou descarga das cargas
através de um novo Sistema
de Conferência.
Mas Roberto conta que o celular é usado em momentos

pontuais e de acordo com
as regras dos portos. “Todos
nós temos que usar o celular de forma consciente,
pois ele é o responsável por
desviar nossa atenção daquilo que estamos fazendo.
Se o celular não for usado
de forma consciente no
ambiente de trabalho, pode
causar um acidente ou
diminuir a produtividade”,
afirma Roberto.
Ficar atento ao uso do
celular nos terminais é essencial, mas não é a única
preocupação que devemos ter. Falar ao telefone
ou mandar mensagens
enquanto dirige é proibido
por lei e é uma das causas
mais recorrentes de acidentes de trânsito.

Dicas para o uso de celular no trabalho
Mantenha o seu aparelho celular no silencioso.

Evite levar o celular
para reuniões.

Só use para ligações
realmente importantes.

Os toques e bipes de mensagens podem incomodar
e até atrapalhar a concentração dos seus colegas de
trabalho. Sem contar que
pode te distrair. Com certeza
já aconteceu de você estar
centrado em uma tarefa e
acaba desconcentrado com
as mensagens recebidas
daquele grupo de WhatsApp,
que não param de chegar.

Isso pode mostrar desinteresse
e ainda pode acabar atrapalhando
os demais. Só
leve se estiver
esperando uma ligação
importante, ainda assim
mantenha no silencioso. Se
for o caso de atendê-lo, seja
o mais discreto possível e
saia da sala.

Ligações no ambiente de
trabalho podem ser incômodas para quem está ao
seu redor e ainda podem
diminuir o seu rendimento. Se necessário, vá para
um lugar reservado e seja
o mais breve possível. Se
puder, troque a ligação por
SMS, WhatsApp ou similar.
Fale baixo e evite se exaltar.

Tome cuidado com o
uso demasiado das redes sociais no celular.
Pode distraí-lo e ainda
passar uma má imagem.
Separe a sua vida pessoal e
social da profissional.

Resultado final do processo de migração 2019
O resultado final do
processo de migração
foi divulgado no site do
Ogmo-ES no dia 15 de
julho de 2019. Mais de
200 trabalhadores puderam mudar de função
e ascender para outra
atividade. Desde o dia 15
de julho os trabalhadores
que foram aprovados

no processo seletivo já
puderam fazer a nova
identidade funcional.
Aqueles que não retiraram as novas identidades
funcionais, estão bloqueados para escalação
desde o dia 22/07, parede
1, até a sua retirada.
Segundo o analista do
setor de Registro e Cadas-

tro, Raphael Rizzi, o processo de migração está
previsto na Lei 12.815 e
Convenção Coletiva de
Trabalho, e é a oportunidade de o trabalhador
registrado trocar de
atividade. Por exemplo,
o Estivador virar Conferente, Arrumador virar
Estivador, assim como

TPA Cadastrado (força
suplementar) ascender para o registro em
alguma atividade que
tenha vaga. “Com o trabalhador registrado ele
possui preferência no
embarque sob os cadastrados, podendo assim
auferir maior renda”,
explica Rizzi.
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Cuide da saúde no inverno

Estação mais fria do ano exige cuidados redobrados com a saúde

O inverno divide opiniões:
tem quem espera pela sua
chegada e quem não vê
a hora de ele ir embora.
Independente do grupo que
você esteja, alguns cuida-

dos são importantes para
garantir a sua saúde na
estação mais fria do ano.
Mesmo a Grande Vitória
não tendo inverno rigoroso
de baixas temperaturas,

Cuidados

a mudança de clima gera
uma série de fatores que
precisam de atenção. Por
isso, preparamos dicas para
cuidar da saúde durante o
inverno.

Para melhorar o
bem-estar mental
Se você experimentá-los,
vai se sentir mais feliz, mais
positivo e capaz de tirar o
máximo proveito da vida.
Conecte-se com as pessoas
ao seu redor: sua família,
amigos, colegas e vizinhos.
Passe tempo desenvolvendo
esses relacionamentos.
Seja ativo - você não precisa
ir à academia, caso não
goste. Dê um passeio, ande
de bicicleta ou jogue uma
partida de futebol. Encontre
uma atividade que você goste
e faça parte de sua vida.
Continue aprendendo aprender novas habilidades
pode lhe dar uma sensação
de realização e uma nova
confiança. Leia bons livros,
assista vídeos sobre cultura,
faça novos cursos.
Dedique-se aos outros - até o
menor ato pode contar, seja
um sorriso, um agradecimento ou uma palavra agradável
podem fazer diferença de
vida de outra pessoa. .
Esteja atento - esteja mais
atento ao momento presente,
incluindo seus pensamentos
e sentimentos, seu corpo e o
mundo ao seu redor. Algumas pessoas chamam isso de
consciência “atenção”. Isso
pode mudar positivamente o
modo como você se sente em
relação à vida e como você
aborda os desafios.
Colaboração: Alexandre Albergaria

