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

ASSUNTOS DISCUTIDOS
1

RESP / PRAZO

Avaliação do simulado
A percepção da coordenação local foi de que o simulado, em linhas gerais, não atingiu a maioria
dos objetivos preconizados nas reuniões que o antecederam.
O coordenador local do APELL relatou insatisfação dos órgãos públicos em participar dos simulados e ficou de ver com a direção do IMA a justificativa para o não comparecimento ao evento.

2

Aprovação

Seguem abaixo as premissas que foram alinhadas durante o planejamento do simulado:
- Selecionadas um total de 10 vítimas que devem ser resgatadas e entregues a equipe do SAMU;
- A Assis Chateaubriand, AL-101 Sul e AV Rui Palmeira deverá ser interditadas somente 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
Principais ocorrências que contribuíram para o não atingimento dos objetivos:
- O sistema de alarmes do Bairro do Pontal não atuou conforme esperado;
- Os acionamentos dos hospitais não obedeceram os procedimentos pré-estabelecidos;
- Além do IMA, o Motonáutica não participaram do exercício;
- As viaturas do CBM não obedeceram as rotas de circulação no Ponto de Encontro;
- Alguns pontos de controle de transito sob responsabilidade da PM não seguiram o seu Plano de
Emprego;
- As câmeras de vídeo monitoramento do Bairro do Pontal estavam inoperantes;
- Em linhas gerais, foi reduzida a participação da comunidade do Pontal da Barra no processo de
evasão;
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Pontos positivos observados:
- O Oficial coordenador do CBM no CIOSP não foi comunicado com antecedência pelo CBM quanto a
realização do simulado, mas conseguiu acionar o PGASE sem dificuldades;
- Excelente participação das escolas e creches do Bairro do Pontal (públicas e privadas);
- Excelente participação dos Coordenadores de Evasão do Pontal da Barra que atuaram no processo
de evasão, e dos Coordenadores de Evasão do Bairro do Trapiche que atuaram como observadores;
- Participação da Braskem, do CBMAL, PMAL, SAMU, CEDEC, SEADEC, Marinha-Capitania dos Portos,
SMTT, HGE, Santa Casa de Misericórdia e CIOSP.
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5

Aprovação

Sujestões:
- Melhorar a comunicação entre os representantes dos bairros que participam das reuniões de planejamento e de coordenação local com os demais membros da comunidade, de forma que as ações da
Coordenação Local sejam repassadas de forma rápida e eficiente;
- Melhorar atuação do sistema de alarmes dos bairros;
- Estudar a possibilidade de criação de aplicativo do APELL;
- Restabelecer a comunicação do CEDEC via SMS;
- Promover ações que viabilizem o acionamento periódico dos Planos específicos de cada instituição,
estabelecimento, etc;
Relatório
Deve ser emitida minuta do relatório (para comentários) que detalhe as ações desenvolvidas no simulado de 9/11/18, inclusive detalhando as recomendações, pontos positivos e sujeitos a melhorias.
Posteriormente será emitida versão final que será aprovada pela coordenação Local
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