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Suport-ES alerta para riscos de acidente
na operação com guincheiro de bordo
A operação de contêiners com guincheiros de bordo (estivador) traz riscos de acidentes até com morte para toda
a equipe. O Suport-ES faz um alerta aos companheiros
para as dificuldades na operação, já que o TVV fez requisição no Ogmo desta categoria para operar no terminal e
substituir a mão de obra que está em greve desde o dia
11 de outubro.
Além de ser proibida a contratação ou requisição de
qualquer tipo de mão de obra extra para substituir trabalhadores que estão em greve — de acordo com a Lei
7.783 (Lei de Greve) — a atividade de guincheiro de bordo já deixou de ser requisitada há muitos anos, exatamente por conta do risco na operação. Exemplo disso foi
a morte de um estivador no TVV em 1996, que estava a
quatro contêiners de altura, completamente sem segurança.
Desde então, a atividade não foi mais requisitada, mas
agora o TVV parece ter esquecido o fato, principalmente
por se tratar de operação com mais de 1,80 metro de
altura.
Nas requisições feitas na última sexta-feira, o navio estava com cinco contêiners de altura, o que dá 11,5 metros
de altura e representa seis vezes mais risco para o trabalhador.
Isso porque não há onde fixar a cinta de segurança do
trabalhador que está em cima do contêiner para travar e
destravar a carga, desrespeitando a NR 29 e NR 35 (trabalho em altura).
Além disso, o guincheiro de bordo, devido à altura dos
contêiners, pode não ter visibilidade para operar, dependendo, exclusivamente, do portaló e do sinaleiro para
fazer a manobra. Com cinco de alto, a atividade tem de
ser realizada por um guindasteiro que opera portêiner,
mão de obra que está em greve.

Se o TVV se diz sempre tão preocupado
com a segurança do trabalhador, por que
requisitou mão de obra para atividade de alto
risco agora?

Presença da mulher e família no
piquete: a diretora Lídia com o
marido (de blusa branca) e os companheiros do TVV. Ao lado, acampamento e noites de frio

QUEREMOS RESPEITO ÀS NORMAS
DE SEGURANÇA!
RESPEITO À VIDA!
RESPEITO À LEI DE GREVE!
REUNIÃO DE MEDIAÇÃO
SUPORT-ES X TVV
Nesta terça-feira, dia 25, às 9h30,
reunião de mediação entre
Suport-ES e TVV no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT).

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.
Acesse nosso site: www.suport-es.org.br

