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Sindicato
dos Trabalhadores
da Administração,
Capatazia,
Operadoras
Portuárias
e Administrativos
em OGMO nos
Retroportos Públicos e Privados de Itajaí, Laguna e Navegantes.

Empresas
Portos
e

CNPJ/MF 76.697.614/0001-36
fundado em 21/10/1988
Filiado a Federação Nacional dos Portuários

Itajaí (SC), 21 de Janeiro de 2010.

Ofício No. 01/2010

limo Sr.
ANíSAL

AGENOR

Superintendência do Porto de ftaj~iJ

ARAGÃO

Data: ~

00. Gerente da Guarda Portuária
Porto de Itajaí

IJ~!_J!JL N° li ~

HoralLhlk-min

,

Recebido ~

Senhor Gerente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar de vossa senhoria, uma especial
atenção às reivindicações dos associados/servidores
dessa autarquia em relação as
necessidades de melhorias no ambiente de trabalho, cujos servidores estão sob vosso
comando.
Solicitamos ainda, que as instruções contidas na Norma Regulamentadora 17 Ergonomia - sejam avaliadas, revendo as condições nos postos de trabalho da Guarda
Portuária
Para efeito deste ofício, entender-se-á as citadas melhorias nos postos da guarda
portuária, sendo eles: Gate, portão 1, 2, 3, 4, 5, estacionamento, Píer turístico, identificação,
monitoramento, cadastramento, sala do chefe de equipe e sala da inspetoria.
Listamos abaixo sugestões dos associados:
•

Mobiliário (mesas e cadeiras) atendendo a NR 17;

•

Melhor distribuição do mobiliário nas guaritas,
decorrentes com a falta de ergonomia no trabalho;

•

Aquisição de cadeiras com giro, adequadas ao trabalho nos portões, devido as
características das guaritas e do trabalho ali realizado pelo Guarda Portuário.

•

Mudança
na posição
dos vidros,
para
uma vigilância
eficaz
e
conseqüentemente a visualização das pessoas e usuários que se aproximam
das guaritas. (caso não seja possível a mudança pelo motivo de alterar a
estrutura, sugerimos a colocação de câmera de monitoramento, com a tela de
monitoramento dentro da guarita para sanar o problema);

•

Recolocação das películas de proteção solar nos portões;
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