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Rob Cieremans, capitão substituto do Taurus
"Na frota, tudo fica cada vez maior e mais
pesado. Bombas mais potentes, motores mais
pesados. Isso é ótimo, mas o que se esquece
é que são pessoas que precisam trabalhar
com estes equipamentos. Isto pode oferecer
riscos que não conseguimos gerir. No Taurus
foi instalada uma bomba de pressão, que é
tão grande e pesada que só pode ser
acionada com a ajuda de uma grua e um

andaime suspenso. Em serviços de
manutenção, pegamos a tampa (7
toneladas!) com a grua, mas é necessário
pessoal para apertar e desapertar os
parafusos sextavados. Por isso tem de
estar alguém num escadote Altrex com
uma chave de impacto pneumática
para girar os parafusos. Isto enquanto a
tampa está pendurada a meio metro de
distância dele na grua. Claro que existe
um JHA [Job Hazard Analysis] e
asseguramos que haja um plano de fuga.
Mas eu pergunto-me: o projetista não
pensou nisto? Isto não poderia ser feito
de foma mais segura? Se quisermos
propagar a mensagem do NINA, não
podemos aceitar este tipo de risco
durante mais tempo. Justamente com esta
nova tendência de instrumentos maiores
e mais pesados, a segurança deve ser
um componente fixo do processo de
criação. Isto é importante para todos."
Comentários? NINA@boskalis.com

PRIMEIRA WORKBOX

APRESENTADA NO BATIZADO DA FREEWAY
Na sexta-feira, dia 16 de janeiro, a draga Freeway foi batizada em Papendrecht. A
batizante Truus Verschoor (gerente do refeitório da empresa) desejou à embarcação e sua
tripulação uma viagem segura, após o que um rufar ensurdecedor de tambores ressoou do
navio - uma apresentação espetacular da tripulação. Naquele dia também foi apresentada
a primeira Workbox NINA. A Workbox oferece uma formação curta e prática para o
pessoal operacional, que os convida a partilhar as suas experiências. O tema desta
primeira Workbox é: ‘How to prevent hand injuries’. Como aquecimento, cada visitante
recebeu um par de luvas. Luvas estas que
Theo Baartmans, membro do conselho
administrativo, segurou durante seu
discurso de batismo: "Peguem nestas
luvas e mãos à obra com a Workbox!"
Mais informações? NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

COMENTÁRIOS
Arie Kamsteeg, gerente de frota de
dragas cortadoras:
OUTRAS EXPECTATIVAS
"Rob Cieremans tem toda a razão de que esta
tendência significa algo para a Boskalis e os
estaleiros com os quais trabalhamos. Quando
colocamos aquela bomba no Taurus não
pensamos por nem um momento sobre como
trabalharíamos com ela. Pensar em segurança
e colocá-la sempre em primeiro lugar é um
desenvolvimento fantástico que a Boskalis
atravessa. Neste aspeto, encontramo-nos na
vanguarada, o que é muito bom, mas também
complicado. Com o NINA, temos outras
expectativas no que diz respeito às medidas de
segurança em relação a um fabricante de
navios que não tem esta experiência. São
expectativas que eles muitas vezes não
conseguem concretizar em compromissos
comerciais existentes. Penso que este tipo de
questões fazem parte do processo que vivemos
com os nossos parceiros e subcontratados.
Joop Kriek, Desenvolvimento Industrial:
SESSÃO NINA PARA A IHC
"Na IHC construímos uma nova draga
cortadora autotransportadora. Como
consideramos importante permanecer na
mesma sintonia, organizamos uma sessão
NINA no início do processo para os projetistas
da IHC. Deste modo, pretendemos inspirá-los
a pensar na segurança dos tripulantes do
navio. Eu sei que a mensagem foi bem
transmitida. As pessoas estão mais alertas.
Agora os projetistas dizem-nos 'isto não é
segundo o NINA, mas se resolvermos deste
e daquele modo, sim'."
Leo Rodenburg, Gerente de SHE-Q da
IHC Merwede BV:
CONCIENCIALIZAÇÃO
"Aprendemos muito com a apresentação
NINA. Nem todos os funcionários têm
experiência de trabalho numa draga. Um
curto vídeo sobre a prática diária tornou-os
conscientes do que é o trabalho e como esta
embarcação é utilizada. Alguns aspetos que
não são projetados de modo conveniente no
que se refere à segurança são consequência
de desinformação. Esta abordagem, a partir
do NINA, garante uma consciencialização e
aprendizagem mútuas."

