ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA ALERTA E PREPARAÇÃO DE COMUNIDADES PARA EMERGÊNCIAS LOCAIS
COORDENAÇÔES LOCAIS - PONTAL/TRAPICHE +TUBOVIA
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AÇÃO/PRAZO

Aprovação da Ata de Reunião realizada em 25/01/2018

Aprovada

Apresentação do relatório do simulado das Escolas e creches do Pontal de 25/10/17 –
Falta ser apresentado aos estabelecimentos participantes e comunidade do Pontal. A Coordenação Local fornecerá o instrutor.
Cronograma de Atividades para 2018 - foi elaborado baseado nas recomendações dos relatórios dos simulados realizados em 2017. Algumas atividades ainda não terão datas definitivas,
serão apresentadas como datas “sugeridas”.
Simulado Marítimo – Em 2018 o simulado deverá acontecer apenas no segundo semestre. A
coordenação local será comunicada e convidada a participar como observadores.
- Simulado Área Pontal ano de 2018 + simulado da Santa Casa de Misericordia - A
Santa Casa informará data provável e será verificado se os dois simulados podem coincidir.
Sistema de comunicação Via rádio BRASKEM-CIOSP- Após a substituição do Rádio a

comunicação diária com o CIOPS, está sendo realizado via Telefone 193, retardando o
tempo de resposta em caso de Emergência. Os rádios da BRASKEM serão enviados para
CBM verificar se e necessária alguma atualização.

Ocorrências na BRASKEM no mês de janeiro 2018 - A BRASKEM apresentou as melhorias
propostas para o sistema de comunicação Braskem – comunidades e Braskem CBM e Defesa Civil
em situações em que o cenário não requeira um acionamento do sistema de alarme.
Reunião operacional com todos os líderes por operação da unidade Cloro Soda – Responsável:
Régia Melo. Status: Concluído
Reunião do Diretor Industrial com os líderes da unidade – Responsável: Álvaro Cezar. Status:
Concluído.
Definição de antecipação de comunicação em casos de potenciais eventos – Responsável: Régia
Melo (já praticado com relação ao evento da Subestação Principal ocorrida em 15/01 com mensagem enviada via grupos de Whats App para os coordenadores do APELL). Status: Em atendimento – ação contínua.
Disponibilização de mapas com informação dos contatos dos coordenadores do APELL por área
na sala de controle para facilitar a comunicação fábrica – comunidade – Responsáveis: Dantas e
Régia Melo. Status: Em andamento
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Capacitação AMAPO – após posse da nova diretoria será agendada uma capacitação sobre o
Programa APELL e PGASE, para a mesma. A Coordenação Local fornecerá o instrutor.
Inclusão dos PSF,s – marcar reunião com Coordenador dos PSF,s. A Coordenação Local fornecerá o representante para discussão.
Revisão do Plano de Aplicação da PMAL – com a volta do Ten Edson das férias sera avaliada
a necessidade de revisão. A Coordenação Local fornecerá o representante para discussão.
Elaboração de Plano de Acionamento para o IMA – na próxima semana a representante do IMA marcará a reunião. A Coordenação Local fornecerá o representante para discussão.

Ocorrência no PONTAL- Gas Natural- No dia 21/2/18 mais ou menos ás 15:30 foi detectado por
alguns moradores do Pontal, forte odor de Gás Natural. Em caso de novas ocorrências foi recomendado que a população entre em contato com a empresa distribuidora e registre o chamado. O representante do CEDEC ira elaborar oficio para que que essa empresa volte a participar dessa Coordenação
Local.
Reciclagem dos Coordenadores de Evasão: face as últimas ocorrências no Pontal resolveu-se
antecipar essa reciclagem para o mês de março 2018. A Coordenação Local fornecerá instrutor.
Mascaras fornecidas ao CBM pela BRASKEM – foi realizado levantamento e todo material necessário para manutenção já foi comprado com prazo de chegada no mês de março
Manutenção das BIRUTAS – a manutenção das birutas foi iniciada em fevereiro e tem previsão de término para março.
Creche Escola Pingo D’Água – o sr Nilton informou que a mesma não está mais funcionando. Novo
estabelecimento foi aberto em outro local com a mesma finalidade. Quando iniciar as atividades a
Coordenação Local vai elaborar Plano de Evasão especifico. Programado para dia 28/2/18 primeira
reunião com a direção da nova creche.
Próxima reunião da Coordenação Local - Dia 29/03/2018 às 9 horas, no auditório do Cinturão
Verde da BRASKEM. (data revisada por solicitação para dia 29/3/18)
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