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ATA nº 006/2022  
DATA: 28.10.2022 
HORÁRIO: 10:00 
LOCAL: Palácio Taguaré 
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro, as dez horas. 

Dando início a reunião, Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos. Como pauta ficou 

estabelecido:  

1) Aprovação da participação da RUMO.  

2) Apresentação do relatório do simulado da Bunge. 

3) Apresentação do relatório do simulado da Portos do Paraná.  

Respondendo aos quesitos da pauta de reunião, O Sr. Felipe apresentou o convidado Sr. João 

Carlos Hermenegildo Coordenador do PAM–RINEM à Comissão Gerenciadora do PAM. O Sr. 

João é especialista em controle de emergências, falou sobre os PAM’s a nível nacional e a 

importância da atuação em conjunto, como a integração entre os brigadistas das empresas 

signatárias do PAM, afim de que, cada um conheça os riscos existentes em cada cenário, e a 

importância de um treinamento conjunto de pelo menos dois brigadistas de cada empresa. No 

final fez a entrega da uma estatueta para Sr. Felipe. Respondendo aos quesitos da pauta de 

reunião, o Sr. Felipe esclareceu sobre a participação da RUMO, e devido à ausência de alguns 

integrantes da comissão, a votação será feita na próxima reunião. 

 

Dando continuidade o Sr. Michel expôs aos presentes as informações relacionadas ao simulado 

que foi realizado no dia 21/10/2022. O simulado foi realizado com a equipe de segurança, tendo 

por objetivos avaliar a comunicação, tempo de resposta a eficácia e o comportamento da equipe 

da brigada no atendimento à emergência, comentou sobre o cenário, um incêndio na unidade 

411. 

Os pontos positivos verificados durante o simulado, foram os seguintes:  

- Atuação do Corpo de Bombeiros, que chegou em 13 minutos;  

- Brigada de emergência, os brigadistas estavam em vária unidades e se reuniram em tempo 

recorde 4 min;  

- Balizamento em pontos estratégicos para auxiliar a chegada do Corpo de Bombeiros até o local 

da emergência;  
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Sr. Michel se comprometeu em enviar o relatório após a análise crítica. 

Respondendo aos quesitos da pauta de reunião, o Sr. Felipe expôs aos presentes uma 

apresentação com informações relacionadas ao simulado que foi realizado no dia 25/10/2022. 

O simulado foi realizado com objetivos de avaliar a comunicação, tempo de resposta a eficácia 

e o comportamento da equipe da brigada da ATEX no atendimento à vítima, equipe de 

emergência do OGMO e Copo de Bombeiros no local.  Comentou sobre o cenário, incêndio na 

lança do Shiploader e uma vítima intoxicada com fumaça. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos. Compõem 

esta Ata lista assinada pelos presentes. 

 



FORMULARIO
Pá9.: 7 de2 tr-

1ir'Lista de presença

TEMA PRINCIPAL: Comissão Gerenciadora do PAM

Datat 28/10/2022 Hora de inícior 10h:00 'ora de término: 10h00
Responsável: Felipe Zacharias Assinatura: A
Empresa: Portos do Pa raná Local: Sala dd-r6uniões - Palácio Íaguaré

Evento
ODS ( ) Treinamento (x) Reunião

Item
1 Adesão da Rumo ao PAM

2 Apresentação do simulado - Bunge

3 Apresentação do simulado - Portos do Paraná

4
5

Atendendo ao disposto na Lei no 13.709/2078 - Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que os
dados pessoais aqui coletados se destinam única e exclusivamente para registro e controle de
partlcipação nos eventos promovidos pela Portos do Paraná. Estas informações poderão ser
compartilhadas com o órgão ambiental fiscalizador. Seus dados pessoais serão mantidos por cinco anos
e ao final desse período serão descartados. Sua participação neste evento autoriza a utilização para a
finalidade acima descrita. Qualquer dúvida sobre o tratamento de dados pessoais. reportar à
Coorde nadoria de Compliance da Portos do Paraná.

Participântês
No Nome Assinatura Empresa/setor
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