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Nas datas de 28 , 29 e 30 de Novembro 2018 foi realizado a XVIII SIPATP 2018 abordando o Tema 

‘ATITUDE SALVA VIDAS—VISTA ESSA IDEIA. O evento foi marcado por diversas ações direcionadas 

para a saúde e segurança realizadas na Escalação OGMO e no Porto do Itaqui finalizando no 

dia 30 de Novembro com o Lançamento do Programa “VOLTA  -  Valorização OGMO ao Traba-

lhador” . 

Segurança do Trabalho... 

Iniciando pela recepção feita pelo “Anjão Seguro” 

a todos os TPA’s e comunidade portuária que 

chegavam ao Porto para realização de suas tare-

fas. A recepção teve o grande alerta educativo 

com a tema“ quem cuida de tí é anjo” com o 

convite para que todos participassem do grande 

evento . 

Foram realizados durante todos os dias de evento Diálogos de Segurança com os tra-

balhadores portuários avulsos e comunidade portuária, abordando o tema Atitude 

Prevencionista e A Importância do Uso, Conservação e Higienização dos EPI’s. As ações 

educativas foram conduzidas pelos Técnicos  e Estagiários de Segurança do Trabalho 

do OGMO.  

Foi express ivo o engajamento 

dos TPA’s e participação da comuni-

dade Portuária durante todo o evento.  

Equipe do SESI Clinica, juntamente com a Fisio-

terapeuta da EMAP e Socorrista da SAFEMED 

realizaram o “DIALONGANDO “ - Alongamento 

Laboral com diálogo sobre Saúde e Bem Estar.  

Durante as operações foram realizadas pelos TST’s de plantão as Blitz Educativas 

nas frentes de serviço com o objetivo de conscientizar para o uso correto dos 

EPI’s sendo feito o reconhecimento ao “TPA Padrão” que recebia um brinde pela 

atitude prevencionista.  

Campeonato de Dama e Dominó realizado na escalação com os TPA’s e Colaboradores OGMO  com o objetivo de trabalhar a 

saúde  mental, sendo escolhidos os melhores competidores distribuídos entre 1º Lugar (Estivador -Isaias 1/109) ,2º  Lugar (RH—

Mayara ) e 3º Lugar ( Arrumador - Luís Gonzaga 5/148) . 
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Nosso  Evento ... 

Programa de Qualidade de Vida—VOLTA 

Na data de 30 de Novembro 2018 foi lançado o Programa de Qualidade de vida “ VOLTA - Valo-

rização OGMO do Trabalhador “ com o objetivo de desenvolver ações educativas e de suporte 

psicológico para a prevenção contra o uso de drogas, atuando diretamente no bem-estar e nas 

causas que influenciam as pessoas no desempenho do seu trabalho e suas consequências no 

relacionamento familiar e social, proporcionando bem-estar, sem oferecer prejuízos ao convívio 

e à privacidade de cada um.  
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O evento foi marcado pela participação dos TPA’s e seus familiares sendo realizado na escalação com uma grande 

recepção aos mesmos. 

A Diretora Executiva Ana Barbosa fazendo a abertura do evento 

na escalação OGMO. 

Equipe da Escalação na Abertura do Evento. Equipe Operacional—Porto Itaqui 

Apresentação do Programa no Porto Itaqui  pela   

Supervisora SESSTP—Wilka Silva  


