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

ASSUNTOS DISCUTIDOS
1

2

3

RESP / PRAZO

Aprovação da Ata de Reunião realizada em 21/08/2018

Aprovada

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 foram enviados para o GSA. Os rádios
foram enviados para empresa especializada para reconfiguração e estão aos cuidados do Ten
Moura do CBM. Augusto da CEDEC forneceu o número 9 8833 9074 que é do oficial coordenador
de Operações do CBM que atua no CIOSP. O Cel. Burity ficou de checar com o CBM quando os
equipamentos serão entregues para uso nas unidades da Braskem (Maceió e Marechal Deodoro)
Revisão do Plano de Aplicação da PMAL – O Cap Hiraque informou que não será necessária
revisão do Plano de Emprego da PM atual. A PMAL enviará lista de necessidades de reposição de
alguns equipamentos para BRASKEM. A PM disponibilizará uma viatura (extra plano) para realizar rondas no Pontal durante o processo de evasão. A Braskem está aguardando a demanda da
PM quanto aos equipamentos solicitados para efetuar a compra.
Plano de Evasão do Complexo Lourenço Vasconcelos: submetido à aprovação e pendente assinatura a Diretora do PSF- Helvio Auto.

4

Será cobrado ao Sr Djair do 2º Distrito o que foi combinado na reunião de 12/7/18 no PSF do Pontal.

5

Elaboração de Plano de Acionamento para o IMA – A representante do IMA agendará reunião para
elaboração do Plano de Acionamento do IMA

6

ATIVIDADES RELATIVAS AO SIMULADO DE 2018 – outros assuntos da ATA serão retoma-
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dos após o simulado

Atividades de mobilização da Comunidade do Pontal – Trapiche.
- Cine APELL no PONTAL
- reunião de mobilização 7:30 na Colonia, necessária participação do CBM.
Renata + CBM
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Aprovação

Foi iniciada a pesquisa no Alto da Saudade com voluntários solicitando o preenchimento do formulário elaborado. Na próxima reunião dessa coordenação o Sr Nilton apresentará resumo da
pesquisa.
Simulado Setorial do Trapiche: previsto para o dia 26/10 (período da tarde).
Manutenção nas edificações e da quadra do ponto de encontro do Pontal, até o simulado
geral que acontecerá em novembro, a quadra do complexo do Pontal da Barra estará disponível para
a realização do evento.
Participação dos PSF,s- Realizada reunião com o Coordenador dos PSF,s da área, será programada
capacitação com o pessoal do PSF do Pontal na primeira semana de novembro.
Premissas para realização do simulado. Foi decidido que:
- Serão selecionadas um total de 10 vitimas
-A Assis Chateaubriand, AL-101 Sul e AV Rui Palmeira só serão interditadas durante o tempo suficiente para a confirmação do posicionamento da PMAL. Os acessos ao bairro do Pontal serão interditados
durante todo o simulado;
- Serão enviadas 4 vítimas para a Santa Casa, e 2 vítimas para o HGE. As vítimas serão atendidas
conforme o protocolo estabelecido (terão as roupas contaminadas, retiradas);
- As ambulâncias do SAMU irão transportar mais de uma vítima em cada viagem, assim como procede as viaturas de resgate do CBMAL;
- O Motonáutica participará do simulado
- O CIOSP será solicitado para fornecer imagens das câmeras de monitoramento e autorizar a entrada do Paulo Noronha
Capacitações, reciclagens etc.
- Na semana de 22 a 26 outubro, reciclagem dos Observadores do Trapiche com informações sobre
transporte;
- Agendar reciclagem dos Coordenadores de Evasão do Pontal para os dias de 29 a 31 de outubro;
O Coordenador Local expressou sua vontade de dinamizar o programa. Como ação de curto prazo
solicitou que toda capacitação seja acompanhada da emissão de um certificado de comparecimento.
Na próxima semana deverá tomar conhecimento das ações e de toda documentação disponível.
Simulado Rodoviario 2018 – será realizado no dia 11/10/2018 as 09:00h
A Braskem informa que realizará, no dia 11/10, as 9h, no Pólo Aprígio Vilela, um simulado rodoviário envolvendo transporte de produto químico. Para este exercício não haverá
necessidade de resgate nem de atendimento de vítimas. O cenário é exclusivamente para
teste de acionamento de empresa de atendimento a emergência química.
A Braskem solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para atuação no primeiro combate à
emergência (resfriamento do veículo) durante o evento. Foi enviado um oficio ao Quartel
Geral em alinhamento com o Cel Burity).
A coordenação local está convidada a participar do evento como observadores. O local do
evento sera o mesmo da realização do simulado da ano passado.
SIMULADO de BANCADA - Dia 30/10/2018 às 9 horas, no Auditório do Cinturão Verde da
BRASKEM .
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