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Prédio do Ogmo-ES passa por reforma
Principal mudança é a Escalação, que passará para a sede administrativa. O horário de atendimento também mudou

ANTES
á cerca de um ano, o Ogmo-ES passa A Escalação vai chegar também às sedes dos
por uma reestruturação. Entre os sindicatos. O Ogmo-ES está fechando uma
resultados, está uma reforma no prédio parceria para ceder as estações web que
administrativo, que passará a abrigar ficavam no antigo prédio para as entidades.
mais uma área: a Escalação, que deixa Mas essa não será a única mudança. O
o armazém 1 da avenida Getúlio Vargas, setor de Escalação será instalado onde
no Centro de Vitória.
hoje fica a Medicina do Trabalho, que
“Atualmente a Escalação é
vai para a área do setor de
realizada via internet pela O HORÁRIO
Registro e Cadastro. Este,
maioria dos TPAs, não se DE ATENDIMENTO por sua vez, será transferido
justifica termos um prédio AO PÚBLICO
para um espaço ao lado da
apenas para isso. Agora temos DO OGMO-ES
Segurança do Trabalho. O
todos os serviços prestados ao AGORA É DAS
auditório também mudará
trabalhador concentrados em
de lugar, para um espaço
12H30 ÀS 16H30
um só local. Uma facilidade
mais amplo (confira o mapa
a mais para o trabalhador”, conta a com as principais mudanças do prédio).
engenheira de Segurança do Trabalho, “Todas essas mudanças foram pensadas
Mariana Ribeiro.
para o bem-estar do trabalhador. Setores
O horário de atendimento ao público estão sendo realocados para áreas mais
também mudou. Agora, ele é feito das amplas e confortáveis, com climatização”,
12h30 às 16h30.
conta Mariana.
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Congresso discute saúde e
segurança do trabalhador. Pág. 2

Mais de 300 TPAs fazem
cursos de atualização. Pág. 3

DEPOIS
Crise econômica
A reestruturação pela qual o Ogmo-ES passa
tem um objetivo claro: minimizar os impactos
de uma série de baques sofridos pelo Espírito
Santo, como o fim do Fundap, em 2012, e a
crise, que fez a economia brasileira andar para
trás nos últimos anos.
“O Ogmo-ES depende diretamente da
atividade econômica. E interessa a todos que
a entidade esteja forte. Por isso, o conselho
de administração e uma comissão formada
pelos operadores trabalharam para revisar o
custeio e nos apoiar nesse momento”, conta
o coordenador financeiro Marciano Silvério
da Silva.
O orçamento de custeio da entidade, por
exemplo, é reajustado abaixo da inflação
desde 2012. “Este ano, trabalhamos com
um orçamento 19% menor que o previsto
inicialmente”, afirma Marciano.

Novembro Azul mobiliza
trabalhadores. Pág. 4
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EDITORIAL

debate

Ano de
desafios

Evento marca os 20 anos da NR 29
A importância da norma foi discutida no auditório da Fundacentro

Se eu pudesse resumir 2017 em
uma palavra, seria desafio. Eles
foram muitos este ano mas, com a
união de todos e muito trabalho,
estamos passando por eles.
O próprio Ogmo-ES passa por
mudanças. A reestruturação, que
já dura cerca de um ano, chegou
ao prédio administrativo, que terá
novos espaços para atender o TPA,
mais funcionais e confortáveis. Mas
a maior novidade é a mudança da
Escalação para a sede, fazendo
com que o atendimento seja
centralizado em um lugar.
Este ano também tivemos um
evento que marcou duas décadas da
NR 29, que regulamenta a proteção
obrigatória para o trabalhador
portuário avulso. Desde que foi
publicada, o número de acidentes
caiu ano a ano.
Nesta edição, ainda temos
matérias sobre os treinamentos
e um alerta sobre o Novembro
Azul e o Dezembro Vermelho,
duas importantes campanhas de
prevenção ao câncer de próstata
e Aids, respectivamente.

Em 2017, a Norma Regulamentadora
29 (NR 29) completou 20 anos. A data
foi marcada por um evento especial
no auditório da Fundacentro, em
Vitória. Uma tarde foi toda dedicada
a debates sobre a norma, considerada
um marco na segurança do trabalho
nos portos brasileiros. Desde a sua
publicação, em 2007, os acidentes do
trabalho caem ano após ano.
Compareceram ao evento
representantes de sindicatos, do
Ministério do Trabalho, do OgmoES, da Comissão de Prevenção de
Acidentes no Trabalho Portuário
(CPATP) e da Fundacentro.
O evento teve apresentação sobre o
histórico da norma, apresentação de
estatísticas de acidentes de trabalho,
além de uma mesa redonda com
representantes dos trabalhadores e
terminais sobre a importância da NR
29 e perspectivas.
A NR 29 foi publicada no dia 17 de
dezembro de 1997 e regulamenta
tanto a proteção obrigatória para o

Julio Cesar
Freitas Rangel
Gerente executivo
do Ogmo-ES

trabalhador portuário avulso como
fa c i l i ta r o s p r i m e i ro s s o c o r ro s
e m ca s o d e a c i d e nte , a l é m d e
proporcionar melhores condições
de segurança e saúde para o TPA de
um modo geral.

Congresso discutirá saúde e segurança

O

Boa leitura!

Evento contou com a participação de vários
setores do trabalho portuario capixaba

s p ro f i s s i o n a i s d a á re a d e
segurança e saúde do trabalho
já têm compromisso marcado para
2 0 1 8 : o I I C o n g re s s o E s p í r i t o Santense de Segurança e Saúde no
Trabalho, que será realizado pela
Fundacentro-ES, entre os dias 28
e 30 de agosto, na Emescam, em
Vitória.
O objetivo do Congresso é
proporcionar a troca de experiências
sobre o tema, entre profissionais de
diversas áreas. Poderão ser inscritos

trabalhos sobre temas como
Educação do Trabalhador; Gestão
de Segurança e Saúde no Trabalho;
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa); Terceirização e a
Segurança no Trabalho; Experiências
Positivas em Segurança e Saúde no
Trabalho; Problemas em Segurança e
Saúde nos Ambientes de Trabalho e
Segurança no Trabalho em Altura. As
inscrições para envio dos trabalhos
técnicos vão até o dia 30 de abril
de 2018.

Expediente
Participe enviando sugestões ou comentários pelo telefone (27) 3149-1420 ou nos e-mails cinthia@wcomunica.com.br e marcela@wcomunica.com.br.
Jornalista responsável: Wellington Nunes Jevaux
Redação e edição: Cinthia Pimentel e Marcela Reis
Revisão: Rosângela Alves

Impressão: Gráfica e Editora GSA
Diagramação: Eduardo Campos e Kemel Mellem
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FIQUE POR DENTRO

Mais de 300 TPAs passam por cursos de atualização
Conferentes-chefe e segurança formaram várias turmas ao longo do ano. Aulas voltarão em 2018

m

ais dois cursos de atualização
estão movimentando os
trabalhadores portuários avulsos na reta
final de 2017: um para os conferenteschefe do Terminal de Vila Velha (TVV) e
a atualização de segurança no Terminal
de Produtos Siderúrgicos (TPS). Ao
final das aulas, mais de 300 TPAs terão
participado.

“S ã o c u rs o s i m p o r t a n t e s p a ra
manter os TPAs atualizados sobre
procedimentos praticados nas rotinas
das operações portuárias”, afirmou o
controller operacional, Wagner Luiz
Feu Carvalho.
A atualização para conferentes-chefe
do TVV, realizada em parceria com o
Ogmo-ES, Sindicato dos Conferentes

e Terminal de Vila Velha, teve várias
turmas nas últimas semanas. Trata-se
de um curso realizado para a melhoria
no desempenho da atividade de todos
os envolvidos. Em foco, a atuação e as
responsabilidades do conferente-chefe
para a segurança das operações no porto.
Já a atualização de segurança, realizada
em parceria com o Terminal Produtos
Siderúrgicos (TPS), foi feita para
reforçar procedimentos de segurança
durante o processo de embarque de
produtos. Entre os objetivos está
desenvolver o cadenciamento das
operações e aumentar a percepção
de risco dos trabalhadores.
Novas turmas serão abertas em
2018 para os TPAs que não puderam
comparecer ou que estão retornando
ao trabalho.

Sete turmas foram liberadas pelo Prepom em 2017
Em 2017, o Ogmo-ES solicitou ao
Programa de Ensino Profissional
Marítimo para Portuários (Prepom)
recursos para a realização de 25
turmas de cursos destinados
à formação dos trabalhadores
portuários avulsos (TPAs). No
entanto, apenas dois cursos
foram liberados, sendo uma
turma do Curso Básico de
Vigilância Portuária e seis turmas do
Curso de Sinalização e Movimentação
de Carga. O cronograma anual de 2017
para a realização dos cursos Prepom

estava previsto para iniciar no mês de
março. Entretanto, os recursos com
restrição somente foram liberados
no mês de setembro, sendo os
cursos realizados
e n t r e o u t u b ro
a novembro. Ao
todo, concluíram
e
f o r a m
aprovados 74
Trabalhadores Portuários Avulsos,
sendo 25 trabalhadores para a função
de vigia portuário e 49 para a função
de sinaleiro.

25 cursos
foram pedidos
ao Prepom
este ano

Por conta do atraso na liberação
desses recursos, muitos cursos
relevantes para os TPAs deixaram de
ser oferecidos em 2017. A maioria
deles na área de formação em
equipamentos, como a formação em
Empilhadeira Grande Porte, Trator e
Pá Carregadeira, Cavalo Hidráulico
e Mecânico e Guincho de bordo e
Ponte Rolante.
Para o ano de 2018, já foram solicitados
recursos do Prepom para a realização
de 29 turmas de formação, conforme
programa anual de treinamentos.
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novembro azul

Prevenção ao câncer de próstata mobiliza TPAs
Ogmo-ES realizou uma série de ações de conscientização sobre a doença com os trabalhadores

A

Campanha Novembro Azul
intensificou a prevenção e o
tratamento da saúde do homem, em
especial contra o câncer de próstata que,
segundo especialistas, é o segundo que
mais mata homens no Brasil. No geral, é
o sexto tipo mais comum no mundo e o
mais prevalente em homens.
No Ogmo-ES, os trabalhadores portuários
avulsos também participaram de ações
de conscientização com o objetivo
de prevenir o TPA da importância de
um diagnóstico precoce para maiores
chances de cura da doença.
Para o médico do Trabalho do Ogmo-ES,
Silvernoque dos Santos, levar informação
e aumentar o nível de conscientização
sobre o câncer de próstata e outras
patologias que podem comprometer
a saúde do homem, são uma das
prioridades do trabalho da área de saúde
e segurança. “Por meio de uma parceria
com a empresa Corporativo, trouxemos
diversos profissionais para tratar o

tema junto aos portuários. Aplicamos
questionários de risco prostático e através
dele os colaboradores puderam detectar
alguns dos sintomas mais relevantes e o
próprio ato de responder já eleva o nível
de conscientização”, explica.
Também foram desenvolvidas ações
com livros e encartes de informação,
que mostravam: o que é próstata, onde
ela fica, qual a sua importância, como
é fundamental o diagnóstico precoce
e quais são os exames recomendados.
Além disso, tivemos ainda roda da
saúde, com atividades lúdicas, mesa
de sucos, orientações sobre posturas,
massagem na região cervical e Shiatsu
com massoterapeuta.

Sobre o câncer de próstata
“Novembro Azul” é uma campanha de
conscientização, realizada por diversas
entidades no mês de novembro, sendo
dirigida à sociedade e, em especial, aos

homens, para a prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de próstata.
Segundo informações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) esse é o tipo de
câncer mais comum no Brasil (excluindose os cânceres de pele) e representa
cerca de 4 em cada 10 cânceres que
atingem a população masculina brasileira
com mais de 50 anos de idade. No Brasil,
a estimativa para o próximo ano é de
61.200 casos novos e cerca de 13.772
óbitos.

Em dezembro teve mais
O Ogmo-ES planejou ações em dezembro,
marcado pelo Dezembro Vermelho,
campanha de prevenção contra a Aids
e doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs). Entre elas: Fulmindness,
prática que desperta a atenção plena,
com exercícios de respiração, yoga e
meditação guiada, além de ações de
conscientização contra DSTs.

Confira alguns momentos das ações

TPAS conversaram sobre câncer de próstata, responderam ao questionário de risco e aproveitaram a mesa de sucos

Mais de mil bolsas já foram entregues aos TPAs
Como forma de valorizar ainda mais
os Trabalhadores Portuários Avulsos,
o Ogmo-ES encerra o ano de 2017
atendendo a mais uma solicitação dos
trabalhadores: a bolsa para guardar os
equipamentos de segurança, disponível
para todos eles. Das 1.582 mil bolsas
adquiridas, mais de mil já foram
entregues em menos de um mês e tem
agradado aos trabalhadores.

ENTREGA
A retirada das bolsas deve ser
feita no almoxarifado de EPI, de
segunda a sexta-feira, das 12h30
às 16h30, apresentando a carteira
de identidade funcional.
Não fique de fora e pegue logo a sua!

