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OGMO-ES chega aos 25 anos
de atuação no meio portuário
Em 2021, o OGMO-ES celebra
25 anos de existência
Em 2021, o OGMO-ES comemora 25
anos de atuação no serviço portuário
capixaba cumprindo com o seu objetivo de ser o elo entre os operadores
portuários tomadores de serviço e os
trabalhadores portuários avulsos. Tem
ainda a importante missão de aprimorar continuamente a gestão dos trabalhadores, proporcionando treinamentos adequados e boas práticas de Saúde
e Segurança do Trabalho, dentre outras
atribuições. Atualmente, o Espírito Santo conta com mais de 1.500 trabalhadores portuários avulsos (TPAs) dimensionados para atender a demanda de mão
de obra de seus constituintes.
“O OGMO-ES atua sempre pautado
pelo cuidado e atenção à segurança e
saúde dos trabalhadores, para garantir
os direitos de todos a um ambiente de
trabalho seguro nos portos capixabas.
Estamos passando por um período de

grandes desafios, marcado pela pandemia do Coronavírus, com o trabalho
fortalecido pela união e envolvimento
de todos na busca por soluções para garantir a sustentabilidade das operações,
sem abrir mão da saúde e da segurança
de todos no porto”, destaca o gerente
executivo do órgão, Wagner Feu.
MUDANÇA DE VIDA NO PORTO
Neste ano, o Dia do Portuário é ainda
mais especial para o TPA João Hudson
Santana: ele completa 25 anos de carreira no porto em abril e comemora as conquistas proporcionadas com a implantação do OGMO-ES. “Antes do OGMO-ES
o trabalho era gerido via sindicato e
tivemos receio, mas foi uma mudança
necessária para termos uma assistência
maior em gestão do trabalho, segurança
e saúde”, relembra. O TPA compartilha

um momento especial de sua vida proporcionado pelo trabalho de assistência
à saúde do OGMO-ES. “O acompanhamento terapêutico me trouxe uma mudança de vida: estou há 11 anos limpo,
livre do alcoolismo. Todo dia é uma luta,
é difícil, mas é uma luta que vale a pena”,
conta orgulhoso. Também TPA antigo do
Porto, Sérgio dos Santos celebra o Dia do
Portuário com satisfação pela carreira.
“Comecei nos anos 1980 e parei, mas
retornei ao trabalho como estivador em
1998. Hoje, tenho o OGMO-ES como minha referência na vida pessoal e profissional. Com o apoio das equipes superei
um momento muito difícil em minha
vida pessoal, o luto pelo meu filho. Fui
abraçado pelo OGMO-ES e reabilitado
para o trabalho e, principalmente, para
a vida”, compartilha.
A entrada em operação do OGMO-ES
nos portos capixabas, há 25 anos, trouxe
ainda mais investimentos na saúde e na
segurança dos trabalhadores e maior
eficiência nos serviços prestados aos
operadores portuários.
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EDITORIAL

Comparecer no dia e horário
agendados é obrigatório para ASO

Portos em combate
ao Covid-19
Janeiro é um mês especial para
o OGMO-ES, pois nele celebramos
o Dia do Portuário. Profissionais
essenciais para a economia e logística capixaba e razão dos esforços
e trabalho desenvolvido pelo OGMO-ES. Também é com alegria que
comemoramos, em 2021, os 25 anos
de atuação de nossa entidade. A responsabilidade de administrar o trabalho dos TPAs, promovendo a capacitação contínua e boas práticas
de segurança, são abraçadas com
afinco pela entidade. Ao longo deste
um quarto de século, aprimoramos
o atendimento e a gestão, por meio
da digitalização de serviços. Inclusive, nesta edição trazemos uma novidade: as Notificações de Infração de
Aplicação de Penalidades e a apresentação de Recursos Disciplinares
já podem ser feitas pela intranet,
desde o dia 20 de janeiro.
Nesta edição, aproveitamos o
começo de um novo ciclo para reforçar a importância de cuidar da
saúde, esse que foi um dos princípios norteadores do trabalho desenvolvido durante a pandemia.
Toda a operação no porto foi adaptada à nova realidade e os treinamentos também. Iniciamos 2021
com perspectivas positivas deste
ser um ano de novas conquistas e
crescimento.

Boa leitura!

Wagner Luiz Feu Carvalho
Gerente executivo do OGMO-ES

FIQUE LIGADO

Exame Médico Periódico (EMP) e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
são obrigatórios por Lei
A realização do Exame Médico Peri- com 30 a 45 dias antes do vencimenódico Ocupacional (EMP) e emissão do to do ASO e agendadas de forma orASO (Atestado de Saúde Ocupacional) ganizada para evitar aglomerações
tem por objetivo avaliar
e garantir que as cona aptidão de cada trabasultas sejam realizadas
lhador para o desenvoldentro do prazo exigido
ESTÁ AGENDA
DO pelo ministério do Travimento do seu trabalho.
E NÃO PODERÁ
Trata-se de uma avabalho. Por isso a imporCOMPARECER?
liação anual, onde cada
tância de comparecer
trabalhador faz exames Dê uma ligadinha para
no Setor de Medicina
o
OGMO-ES e de
smarque
complementares conforOcupacional no dia e
seu horário com
me os riscos a que estão
horário agendado”, exantecedência.
expostos e passam por
plica Zanardi.
atendimento com o MédiAlém dos exames
co do Trabalho.
obrigatórios ocupacio“O EMP, além de ser obrigatório nais, o OGMO-ES conta com o Prograpor lei, conforme a NR-7, que estabe- ma de Qualidade de Vida que tem por
lece o Programa de Controle Médico objetivo uma avaliação mais ampla e
de Saúde Ocupacional (PCMSO), é o integral da saúde do trabalhador, com
momento de avaliar a saúde do tra- ações de promoção da Saúde, prevenbalhador de forma integral”, explica ção de doenças e diagnóstico precoce
a médica do trabalho do OGMO-ES, de alterações de saúde ,encaminhando
Maria José Zanardi.
quando necessário para o tratamento
“As convocações são realizadas com especialistas.

TPAS podem receber notificações
e apresentar defesas online
Com o objetivo de agilizar o processo
de entrega das Notificações de Infração,
de Aplicação de Penalidades e Apresentação de Recursos Disciplinares, o OGMO-ES passou a disponibilizar, a partir
do dia 20 de janeiro, a possibilidade de
realização desses procedimentos pela
internet. Os trabalhadores que forem
notificados poderão acessar o módulo
“Normas Disciplinares”, no menu principal da Intranet, para receber a notificação, realizar a defesa e, se for o caso,
receber a aplicação de penalidade. O
módulo ainda possibilita a consulta de

notificações de infração e de aplicações
de penalidades já recebidas, e de defesas
apresentadas eletronicamente.
ATENDIMENTO PRESENCIAL
O TPA continua tendo a opção de realizar a retirada das notificações e apresentação de defesas presencialmente no
OGMO-ES, em horário administrativo, de
8h às 12h e de 13h às 16h, no Setor de Registro e Cadastro. Mais informações estão disponíveis no site do OGMO-ES e no
Manual do Sistema de Escalação WEB.
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Turmas reduzidas e cuidados permitiram
continuidade dos treinamentos em 2020
Necessidade de atualização
frequente e contínua dos
trabalhadores foi assegurada
O ano de 2020 foi desafiador para
todo o mundo. A pandemia da Covid-19
fez com que sistemáticas fossem revistas
e adaptadas para que continuassem em
pleno funcionamento. E assim aconteceu com os treinamentos oferecidos pelo
OGMO-ES aos TPAs, que foram realizados mesmo com as dificuldades impostas
pela pandemia.
Darlan Lorenzon, analista de Treinamento e Desenvolvimento do OGMO-ES, explica que como os treinamentos
presenciais precisavam ocorrer com
mais de uma pessoa dentro das salas,
foi necessário ajustar a estrutura dos
cursos. “Em resumo, após a liberação do
Governo Federal, todo treinamento presencial contou com rígidos protocolos
permanentes de higienização e segurança, para proteger a saúde dos TPAS e dos
instrutores”, explica.

Para que os cursos acontecessem
de forma a reduzir, ao máximo, o risco de contágio da Covid-19, uma medida obrigatória foi o uso de máscara
de proteção durante todo o tempo de
aula e prática. Além disso, os cursos
foram realizados em salas arejadas e
o OGMO-ES disponibilizou álcool em
gel para higienização das mãos.
TURMAS REDUZIDAS
O instrutor Luiz Moura ministrou,
em 2020, três cursos: o Curso de Empilhadeira de Grande Porte, Curso do
Trabalhador Portuário e Curso de Estivagem Técnica. Ele conta que, antes da
pandemia, as salas de aula contavam
com cerca de 20 a 25 alunos, chegando
até a 30, e, com a pandemia e a necessidade do distanciamento social, o número precisou ser reduzido a no máximo
10 TPAs. “Isso tem um lado positivo e
outro negativo. Embora haja a necessidade de intercalar as aulas pela necessidade de reduzir o número de alunos,
o lado bom é que você tem menos pes-

soas para instruir e isso é melhor, sem
dúvida nenhuma, pois facilita o aprendizado dos alunos e nos possibilita um
contato mais próximo”, pontua.
Luiz ressalta que, mesmo com os
desafios impostos pela pandemia e pela
necessidade de readequação, o retorno
dos alunos foi muito positivo. “O retorno dos participantes, em todas as três
turmas foi excelente. Fomos nos adequando e buscando alternativas para
usar a experiência prática que adquiri
em quase 34 anos de trabalho no porto
para ministrar as aulas. Procuro ser dinâmico e usar minha experiência nos
pontos trazidos pelas apostilas, apresentando também casos práticos que
vivenciei”, informa.
Para Darlan Lorenzon, da área de
treinamento do OGMO-ES, as formações são de fundamental importância
para o trabalho portuário. “As capacitações permitem que haja a atualização
frequente e contínua dos trabalhadores, além de garantir que as operações
sejam desenvolvidas com segurança”,
reforça Darlan.

Seguindo protocolos de proteção contra a Covid-19, TPAs participaram de cursos e treinamentos em diversas áreas
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SAÚDE

Janeiro Branco e a saúde mental
Janeiro é o mês dedicado à saúde mental e, para promover discussões sobre o
tema, todo ano é realizada a campanha
Janeiro Branco. A data foi idealizada com
o objetivo de estimular reflexões sobre a
saúde mental e a atenção psicossocial.
“Cuidar da saúde mental é tão importante quanto os cuidados com a saúde física. A campanha desse ano procurou mostrar para as pessoas que cuidar da mente
não é frescura. Mente e corpo são completamente interligados, por isso, quando os
níveis de ansiedade estão muito elevados,
é comum a pessoa também sofrer de tensão, dores de cabeça, dores musculares,
problemas gástricos e digestivos, além das
alterações emocionais, falta de concentração, insônia, falta de memória, irritabilidade e instabilidade do humor entre outras
alterações”, explica a médica do trabalho
do OGMO-ES, Maria José Zanardi.
Para a médica, um fator agravante em
2020 e 2021 é que nesse período de pandemia, o isolamento social e o aumento da
desigualdade são alguns dos fatores que
facilitam o sofrimento psíquico.
“Devido ao cenário de pandemia, especialistas alertam para o elevado número

de brasileiros que desenvolveram doenças relacionadas à má qualidade da saúde
mental, aumentando o numero de casos
de transtornos de ansiedade e depressão
principalmente”, informa Zanardi.
A adoção de bons hábitos de vida,
como alimentação saudável, evitar o consumo de álcool, a pratica de atividade física
regular, buscar se envolver em atividades
que geram bem-estar e evitar o consumo
de notícias de fontes não confiáveis, pode
ajudar na melhora dos quadros de ansiedade e depressão. Além disso, a prática de
meditação e possuir alguma crença espiritual podem também contribuir para o enfrentamento de situações estressoras.
Aos primeiros sintomas de sofrimento
psíquico, a pessoa deve procurar ajuda e
atendimento especializado. Além dos serviços oferecidos por planos de saúde ou
atendimentos de psicólogos e psiquiatras
particulares, o SUS oferece atendimento especializado na área em toda a rede.
Quem precisa de cuidado ou tratamento
de saúde mental pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de
sua casa ou os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

#DicaOGMOES
Verão requer
cuidados extras
Na estação mais quente do ano
é normal que a alimentação varie,
que a exposição ao sol aumente e
que, muitas vezes, a ingestão de
água seja menor durante o dia.
Isso tudo somado às altas temperaturas pode levar a problemas de
saúde, como intoxicação alimentar, insolação e, até mesmo, desidratação. Para evitar que esses
problemas de saúde estraguem
o seu verão, é preciso atentar-se
para alguns cuidados extras.
ALIMENTAÇÃO
Para prevenir a intoxicação
alimentar, o recomendado é lavar
bem os alimentos antes do consumo, e também os utensílios em
que eles serão preparados, além
de evitar a ingestão de alimentos
com procedência e armazenamento duvidosos, principalmente
se estiverem crus. Se for ingerir
alimentos embutidos a dica é ficar
de olho nos prazos de validade e
condições de armazenamento.
Já a insolação pode ser evitada com o uso de protetor solar
adequado para o tipo de pele,
pelo menos 15 minutos antes de
ficar exposto ao sol, além da ingestão de muito líquido. Evitar a
exposição solar entre 12h e 16h
também é importante.

