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ATA nº 007/2022  
DATA: 29.11.2022 
HORÁRIO: 10:00 
LOCAL: Palácio Taguaré 
 
Ao vigésimo nono dia do mês de novembro, as dez horas. 

Representante da APPA: Felipe Zacharias. 

Representante da PME: Alexandre Vieira da Silva. 

Representantes da AOCEP: Allan Kardec; Brenda Costa. 

Representante do OGMO: Karla A. Santos. 

Representante da Álcool do Paraná: Joyce Kotelak. 

Representante da Cattalini: Wagner G. Magalhães.  

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

estabelecido: 1) Revisão das ações realizadas em 2022; 2) Apresentação do simulado realizado 

na AOCEP; 3) Explanação e prévia do calendário de ações para 2023. Respondendo aos 

quesitos da pauta de reunião, o Sr. Allan Kardec apresentou os resultados do simulado de 

resgate com vítima real, realizado no dia 14/11/2022. A empresa conta com 40 brigadistas 

treinados e aptos para dar o atendimento de primeiros socorros. A ideia inicial é sair da teoria 

para prática. Ficou esclarecido no inicio do simulado que a primeira percepção é a segurança 

do brigadista, verificando o ambiente e a situação, para então chegar até a vítima. Em relação a 

revisão do plano do simulado ficou definido que: Após a realização do exercício os responsáveis 

devem se reunir para avaliação da sua eficácia elaborando uma ATA que conste nos termos da 

NBR 15219/2005; Data e horário do evento: às 08:00 e as 15:00; Tempo gasto no abandono: 

média de 10 minutos cada equipe; Tempo gasto no atendimento de primeiros socorros: média 

de 3 minutos; Atuação dos profissionais envolvidos - comportamento da população: Foi 

verificado o uso do caminho mais seguro; Foi verificado a atuação de um homem a frente da 

maca de resgate; Foi verificado o levante de líder entre a equipe. Sendo essas observações 

positivas. Oportunidades de melhorias observadas: Foi verificado dificuldade de usar o colar 

cervical; Foi verificado pessoas nervosas na situação de resgate; Foi verificado o esquecimento 

de material de resgate após a retirada da vítima. Respondendo aos quesitos da pauta de 

reunião, o Sr. Felipe Zacharias fez uma revisão das ações realizadas em 2022 sendo: Agenda de 

reuniões da Comissão Gerenciadora; Simulados – PAM: Foram 8 exercícios de simulado, sendo 
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4 realizados pela Portos do Paraná e 4 pelas empresas signatárias (Cattalini, Porto Ponta do 

Félix, Bunge, AOCEP). Os simulados realizados pela Portos do Paraná foram: Cenário: Condições 

adversas de tempo; Cenário: Dispersão de nuvem tóxica; Cenário: Queda de homem ao mar; 

Cenário: socorro a acidentados; Cenário: Incêndio e resgate de vítima. O último simulado do 

PAM será realizado pela Portos do Paraná em dezembro, tendo a hipótese acidental: Poluição 

ou acidente ambiental e o exercício de simulado completo de resposta a uma hipótese acidental. 

Com isso fecha o ano com a meta de simulados cumprida.  No que se refere a visitas técnicas 

realizada pelo Corpo de Bombeiros: foram realizadas 6 visitas a partir de 06/2022: Região Leste: TCP 

- Terminal de Contêineres de Paranaguá (15/09/2022); Região Oeste: Fospar S/A Fertilizantes 

Fosfatados do Paraná (29/09/2022) e CPA-Terin (23/06/2022); Eixo Modal: Porto Ponta do Félix 

(24/11/2022); Região Centro: Cimbessul (10/11/2022) e AGTL Armazéns Gerais (28/07/2022). No 

dia 10/11 ocorreu o 1º Seminário Estadual dos PAM’s do Paraná em Ponta Grossa, sendo que o PAM 

da Portos do Paraná foi representado pelos membros da Comissão Gerenciadora: Portos do Paraná – 

Felipe Zacharias; TCP – Felipe de Lima Formiga e Álcool do Paraná - Joyce Kotelak Gwozdz. O Sr. 

Felipe Zacharias destacou que foi possível perceber no seminário um movimento da defesa civil do 

estado no sentido de normatizar e regular o PAM no estado do Paraná. O Sr. Felipe Zacharias 

declarou que no mês de Janeiro será realizado o planejamento da agenda de 2023.  

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

lista assinada pelos presentes. 
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