PRÊMIO HEAVY DUTY 2017

por»Redação HD

LOCAR É HEAVY DUTY EM:

SEGURANÇA & TREINAMENTO
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Além de cursos específicos para
motoristas e operadores de
equipamentos de transporte e elevação,
Locar investe R$ 1,2 milhão em segurança
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Motoristas
da Locar
tiveram
10h30 de
treinamento,
em média,
no ano
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No período de 01.10.16 a 30.09.17,
que serviu de referências às inscrições no prêmio Heavy Duty’2017,
a Locar Guindastes e Transportes
Intermodais investiu cerca de R$
1,2 milhão nas áreas de Segurança Ocupacional, Saúde e Meio
Ambiente. Na área específica de
Treinamento para seu quadro de
motoristas, foram aplicados outros
R$ 4,7 mil. Esse volume de recursos, somado à média horária dos
treinamentos realizados, ao número de acidentes registrados e aos
dias úteis trabalhados no período
asseguraram à Locar como vencedora da categoria Segurança &
Treinamento da premiação.
Os investimento em segurança
são unificados para os segmentos
de Transportes e Elevação de Cargas nos quais a empresa atua. Não
houve registros de acidentes de

trabalho em 2016. Em 2017 ocorreram três acidentes com afastamento e dois sem afastamento. No
período da pesquisa foram trabalhados 248 dias úteis sem acidentes. Além do check list diário da
frota de equipamentos de elevação
e transporte, sua manutenção é
realizada nos seguintes intervalos:
a cada 500 horas para equipamentos e componentes como esteiras,
cabos, roldanas e ganchos; a cada
dois meses para pneus e a cada
500 horas para óleo, em média.
A área de treinamento é diferenciada para motoristas e operadores.
No caso de motoristas a estrutura é
terceirizada e a carga média de aulas por ano foi de 10h30, distribuída entre cursos como Noções de
Primeiros Socorros; Movimentação
de Produtos Perigosos; Condutor
de Veículos de Cargas Indivisíveis e

Outras; Direção Defensiva; Permissão de Trabalho Básico e Mudanças
com a Nova Resolução do DNIT.
O treinamento de operadores recebeu investimentos de R$ 45 mil e
conta com estrutura própria e contratada. A média de horas-aula no
período da pesquisa foi de 13h38
por operador. Foram ministrados
cursos sobre as Normas Regulamentadoras (NR) 10 (Segurança
em Instalações e Serviços em Eletricidade); 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais); 12 (Segurança
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); 20 (Segurança com
Inflamáveis e Combustíveis) e 35
(Trabalho em Altura). Também ocorreram treinamentos em Requisitos
de Atividades Críticas - Prevenção
de Riscos para Trabalho em Altura
(RAC 01), Veículos Automotores/Direção Defensiva (RAC 02), Equipamentos Móveis (RAC 03), Bloqueio
e Etiquetagem (RAC 04), Içamento
de Carga (RAC 05) e Metais Líquidos
(RAC 11). Os operadores passaram
ainda pelo treinamento avançado
em guindastes Litronic, da Liebherr,
e por curso de Rigger, entre outros.
Além das certificações ISO 9001
(Qualidade) e 14001 (Meio Ambiente), a Locar possui a OHSAS 18001
(Saúde e Segurança Ocupacional).
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