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TPA há 20 anos, Romildo Ribeiro é
conhecido como o “cantor do Porto”
A edição do Mar Aberto procura todos os anos
destacar um TPA, como parte das homenagens ao
Dia do Portuário. Este ano, o nosso destaque é uma
figura bastante conhecida e muito querida por todos,
pela sua alegria, bom humor e também pela música.

Para os colegas que ficam, ele defende que o
importante é fazer o trabalho com dedicação e

alegria.

Reconhecimento

O Trabalhador Portuário Avulso Romildo Ribeiro
tem 74 anos e há 20 anos se dedica ao trabalho
nos portos. Como arrumador , é um dos TPAs de
destaque no Ogmo-ES.

O dia do portuário é comemorado
anualmente no dia 28 de janeiro. A
origem dessa data é marcada pela Carta
Régia assinada nesse mesmo dia pelo
rei de Portugal D. João VI, em 1808.

Seus colegas de trabalho o reconhecem pela
aptidão para a música, já que é compositor nas
horas vagas e adora cantar e levar alegria para
o dia a dia portuário.

Trata-se de uma data histórica, que
reconhece a importância do setor
portuário para a economia brasileira
há centenas de anos.

No youtube é possível encontrar diversos vídeos
do TPA com composições próprias. Os vídeos são
gravados pelos amigos portuários e o cenário não
poderia ser outro: o Porto de Vitória.

Também é uma homenagem aos
profissionais da área, tipificados
em seis áreas: bloco, catapazia,
conferência de carga, conserto de
carga, vigilância de embarcações e
estiva.

Romildo está aposentado e preparando para se
despedir do trabalho no porto daqui há alguns
poucos anos.

Como devo agir
em situações de
emergência?
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EDITORIAL

Um novo ano
de avanços
A primeira edição do jornal
Mar Aberto 2020 começa
com uma homenagem
ao Dia do Portuário, com
personagens tão importantes
para o desempenho das
nossas atividades. Obrigado
a todos os trabalhadores
portuários por juntos
construirmos a história do
nosso Porto.
Aproveito ainda para desejar
que 2020 seja um ano de
prosperidade, segurança,
saúde e muitas conquistas
para todos nós.
Nesta edição vamos
contar como foi o curso de
Guindaste de Bordo que
contou com o desempenho
e dedicação de mais de
20 TPAs. Também vamos
dar dicas de como os TPAs
devem agir em situação
de emergência para
garantir a segurança dos
trabalhadores.
O novo coronavírus
está deixando o sistema
portuário em alerta, por isso,
preparamos algumas dicas
e informações importantes
para prevenir os portuários
de serem contaminados e
evitar que o vírus chegue ao
Brasil.
Boa leitura!

Wagner Luiz
Feu Carvalho

Gerente executivo
do Ogmo-ES

FIQUE LIGADO

Operadores Portuários realizam reuniões de segurança
sobre como agir em situações de emergência
As reuniões foram realizadas antes dos TPAs iniciarem as atividades
Fique calmo! Pense no que pode ser
feito para ajudar. Esse é sempre o
primeiro pedido em um caso de
emergência e talvez o mais difícil.
Informe de imediato a equipe
especializada em resgate e depois
informe ao responsável da op eração.
Avalie o cenário do acidente p ara
que você também não se coloque em
risco;
Se apto, avalie os sinais vitais
da vítima (se está consciente, se está
respirando, se há pulsação);
Converse com as vítimas
que estão conscientes;

Reuniões de segurança reuniram TPAs em dezembro

As práticas dos primeiros
socorros são fundamentais
e podem salvar uma
vida. Pensando nisso, os
Operadores Portuários
realizaram em dezembro
diversas reuniões de
segurança para repasse de
informações aos TPAs. As
emergências acontecem
nos momentos mais
inesperados.
Um acidente de carro

em frente a nossa casa ou
um incêndio em nosso local
de trabalho nos deixam
nervosos e perdidos, mas
nessas situações precisamos
ter calma e seguir com passos
básicos para ajudar as vítimas.
Por isso, preparamos algumas
dicas fundamentais para
auxiliar caso você passe
por alguma situação de
emergência. Confira no box
ao lado:

Aguarde a equipe de socorro chegar .
Importante: Não tire a vítima do
local, mantenha as pessoas afastadas .
Em casos de quedas ou acidentes
graves, não devemos mexer na vítima,
pois podemos piorar a sua situação.
Tente manter as vítimas que estão
conscientes ainda nesse estado.
Tente saber sobre o ocorrido, p ara
ajudar os bombeiros ou socorristas .
Não ofereça água nem
alimentos às vítimas.
Tente manter a calma e t ransmitir isso
para as vítimas. Uma situação de
emergência pede o auxílio de
profissionais treinados, por isso, sua
maior função é dar apoio emocional,
esclarecendo que o atendimento está a
caminho.

Imposto de Renda 2020: não deixe de declarar o seu
Entrega dos informes de rendimentos estará disponível no site do Ogmo-ES
ou no setor de Registro e Cadastro à partir de 28 de fevereiro de 2020
A declaração do imposto
de renda 2020 terá início
na primeira semana de
março, mas é importante
que as pessoas já comecem
a separar os documentos
necessários para não ter
atrasos.
Os contribuintes, cuja soma
de todos os rendimentos
tributáveis for igual ou
superior a R$ 28.559,70 em
2019, têm até o dia 30 de
abril para prestar contas ao
Leão e enviar a declaração
anual. O processo se tornou
mais simples nos últimos
anos, mas é preciso aten-

ção: um erro aparentemente
bobo pode fazer o contribuinte cair na temida malha fina.
A multa para o contribuinte
que não fizer a declaração ou
entregá-la fora do prazo será
de, no mínimo, R$ 165,74, ou
de até 20% do imposto devido.
Quem tiver direito a alguma
restituição tem chance de receber nos primeiros lotes, caso
entregue logo a prestação de
contas. Vale lembrar que idosos e pessoas com deficiência
têm prioridade na devolução,
sendo contemplados, em sua
maioria, nos dois primeiros
lotes, isso se não houver qual-

quer inconsistência de dados.
Responsável pelo setor de
Registro e Cadastro do Ogmo-ES, Raphael Rizzi lembra que
estará disponível para todos os
TPAs o informe de rendimentos à partir de 28 de fevereiro.
“Disponibilizaremos na página pessoal do trabalhador no
site do Ogmo-ES e também no
setor de Registro e Cadastro.
Tudo isso para facilitar ainda
mais o processo. O informe de
rendimentos é indispensável
para fazer a declaração. Nele
estão todas as informações de
ganhos do trabalhador durante todo o ano”, reforça Rizzi.
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FIQUE LIGADO

Curso de Guindaste de bordo qualifica mais de 20 TPAs
Os trabalhadores demonstraram superação e habilidade na operação do equipamento

Cerca de 23 trabalhadores
portuários avulsos
participaram das etapas
teórica e prática em
simulador do curso de
Guindaste de Bordo.
O curso teve início em
novembro de 2019
e o encerramento
acontecerá este ano.
Darlan Lorenzon, do
setor de Treinamento
e Desenvolvimento do
Ogmo-ES explica que o
foco foi para preparar os
trabalhadores para operar
o equipamento com
segurança e eficiência.
A formação incluiu 20
horas de aulas teóricas

e 28 horas de prática em
simulador.
O TPA Frederico Ledig
Henrique é um dos alunos
de destaque do curso.
Durante o exercício final
da etapa prática em
simulador estivou 505
fardos batendo o recorde
de 441. Ele viu no curso
uma oportunidade de
ascensão. “Fico muito
feliz em saber que
consegui me adaptar
ao simulador e realizar
as tarefas propostas.
Gostaria de fazer um
agradecimento especial
ao instrutor Nilcimar,
que com excelência,

compartilhou conosco seu
conhecimento e vivência
nesses dias de curso”
conta Frederico.
O TPA Allan Jones Martins
Mattos se destacou pelo
esforço e superação
durante o curso, ele
afirma que não tinha
nenhuma experiência
com a operação com
guindaste de bordo.
“Nunca trabalhei com
guindaste de bordo. A
expectativa de trabalhar
em uma nova função
me motivou a realizar o
curso com entusiasmo,
pois é uma atividade
que exige uma enorme
responsabilidade e
controle emocional”.
O curso também ganhou
um mascote, o filho
do TPA Thiago Bozi,
Theo, nasceu durante o
curso. “Meu filho, Theo,
nasceu de parto normal,
não sabíamos a hora
certa, então fui para o
curso normalmente, e
quando já estava na sala
de aula, minha esposa
ligou dizendo que estava
sentindo contrações,

foi quando a busquei e
fomos para o hospital.
Acompanhei todo o parto,
e o Theo nasceu cheio de
saúde”.
Os TPAs destacaram
que um dos aspectos
mais importantes foi a
qualidade dos recursos
utilizados no curso e a
experiência do instrutor
Nilcimar, que também
é TPA e que pôde aliar
a teoria ao dia a dia do
trabalho portuário.

Thiago Bozi e Theo

Expectativa de oito cursos de capacitação para os TPAs em 2020

O envio deste relatório
não está previsto no
PREPOM, sendo mais
uma iniciativa do
Ogmo-ES em buscar
os recursos não
retornados

No final de 2019 foram
solicitados pelo Ogmo-ES
o total de 21 cursos de
operação de equipamento,
mas apenas oito foram
autorizados para
acontecerem no ano de
2020.
Darlan Lorenzon, do
setor de Treinamento
e Desenvolvimento do
Ogmo-ES, explica que
não é certo que tenha

a verba. “Ainda não é
certo que a verba será
de fato disponibilizada,
essa autorização que
mencionamos é como uma
sinalização da Diretoria
de Portos e Costas e não
uma certeza exata que
o dinheiro poderá ser
utilizado”.
Segundo a Capitania dos
Portos, a autorização
preliminar foi inﬂuenciada
pela Solicitação de

Relevância e Urgência,
documento enviado à
Marinha junto ao pedido
do Programa do Ensino
Profissional Marítimo
- PREPOM que relatava
detalhadamente a
discrepância entre o valor
enviado para a Marinha
e o que é retornado ao
longo dos anos, assim
como dos prejuízos
ocasionados pela pouca
verba para realização das
capacitações.
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PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

Portuário, atenção ao novo coronavírus
Os coronavírus são uma
grande família viral,
conhecidos desde meados
de 1960, que causam
infecções respiratórias
em seres humanos e em
animais. Geralmente,
infecções por coronavírus
causam doenças
respiratórias leves a
moderadas, semelhantes
a um resfriado comum.
Alguns coronavírus
podem causar doenças
graves com impacto
importante em termos
de saúde pública, como
a Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS),
identificada em 2002 e a
Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS),
identificada em 2012.

Como é transmitido?

O OGMO-ES e os
operadores portuários
buscaram junto a Anvisa
orientações sobre o novo
coronavírus e estão
seguindo e respeitando
os protocolos emitidos
nos boletins técnicos
da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
- Anvisa. Inclusive com
realização de diversas
ações em conjunto
com os Sindicatos do
trabalhadores e a Anvisa,
como divulgação de
informações oficiais,
reuniões e palestra para
disseminar a informação
junto à comunidade
portuária.
Maiores informações:
www.ogmoes.com.br

As investigações sobre
a transmissão do novo
coronavírus ainda
estão em andamento,
mas a disseminação é
de pessoa para pessoa
e a contaminação por
contato.
A transmissão costuma
ocorrer pelo ar ou por
contato pessoal com
secreções contaminadas,
como:
•gotículas de saliva;
•espirro;
•tosse;
•catarro;
•contato pessoal próximo.
•contato com objetos ou
superfícies contaminadas.

Precauções
Utilização de EPI:
Precaução Padrão
por contato e gotículas

Limitar movimentação
do paciente.
Evitar trânsito de
pessoas no quarto.

Higienização
adequada
das mãos

Janeiro Branco: cuide da sua saúde mental,
informe-se e livre-se de preconceitos
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
uma a cada quatro
pessoas vai sofrer com
algum transtorno mental
durante a vida.
A depressão afeta
mais de 300 milhões
de pessoas em todo
mundo e é a principal
causa de incapacidade.
Mesmo assim, ainda
de acordo com a OMS,
os investimentos dos
países no tratamento
não correspondem à alta
demanda.
Por isso, o mês de

Dicas para
uma vida
mais leve

janeiro foi escolhido pelo
calendário da saúde para
ser o mês com foco nos
cuidados com a saúde
mental. O médico do
trabalho do Ogmo-ES,
Rodrigo Santos destaca
que os cuidados são
diários e contínuos para
que a saúde mental esteja
boa. “Não é apenas com
o corpo que devemos nos
atentar, mas também
com nossos sentimentos e
em como lidamos com as
nossas emoções” afirma o
médico.
A escolha do mês de

Faça
atividades
físicas

Tenha um
sono com
qualidade

janeiro não é por acaso:
o período de fim de ano
e início de um novo pode
causar ou aumentar a
ansiedade pela frustração
de não ter cumprido
metas ou anseio por
mudanças. Embora seja
liderada por psicólogos
e outros profissionais
da área, a ideia é que,
aos poucos, uma cultura
da saúde mental seja
fortalecida e disseminada
na sociedade brasileira,
com desmistificação de
crenças populares erradas
sobre o assunto.

Relaxe a
sua mente
todos os dias

Pratique uma
atividade
de lazer

Aproveite com alegria o
Carnaval
Para muitos brasileiros a
melhor época do ano está
chegando: faltam poucos dias
para o Carnaval, a maior festa
popular do Brasil. Mesmo que
pular atrás do trio elétrico ou
curtir o som de uma escola de
samba não seja a sua praia,
esta edição do Mar Aberto traz
para você algumas sugestões
de como aproveitar o Carnaval
de maneira consciente.

Confira as dicas
Na alimentação, capriche no
café da manhã. Uma refeição
bem equilibrada e nutritiva,
com proteínas, carboidratos,
suco e leite garante energia
para o seu dia.
Beba muito líquido durante
todo o Carnaval, como água
mineral, sucos de frutas, água
de coco e bebidas isotônicas, e
tome cuidado com a procedência dos produtos.
O álcool costuma ser responsável por 50% das internações
em pronto-atendimento de
hospitais. Se for beber, não
consuma bebidas alcoólicas
de estômago vazio, intercale a
ingestão do álcool com doses
de água e suco.
Usar preservativo é sempre
o melhor método para evitar
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e a gravidez
não planejada.
Descanse. O corpo precisa de
seis a oito horas por dia para se
regenerar. Caso ele não tenha
esse período de descanso, fica
muito difícil manter o ritmo
nos quatro dias de folia.

