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                                     CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

47ª Sessão Ordinária (ampla) 

11 de setembro de 2008 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

1- Abertura 

 

A quadragésima sétima reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de 

Incidentes com Tubarões (CEMIT) foi aberta às 14h30, pelo seu Presidente, Prof. Fábio 

Hazin, no auditório do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Pernambuco, tendo 

contado com a seguinte participação: 

Membros efetivos:  

 Fábio Hazin (UFRPE); 

 Ten. Cel. Josué (GBMAR-CBMPE); 

 Mônica Souza (IOPE). 

 

Membros convidados: 

 Rômulo Bastos (Instituto Praia Segura); 

 Lourielson P. dos Santos (MPF); 

 Rubem Amorim Santos (PMO-SEPLAMA); 

 Daniella Ximenes (Assessoria de Imprensa da SDS).  

 

 

2- Escolha do Relator. 

 

Como relatora foi escolhida a Sra. Cláudia Mattos, Secretária Executiva do CEMIT, 

com o apoio do Presidente, Prof. Fábio Hazin. 

 

 

3- Encaminhamentos da 47 ª reunião ordinária. 

 

O Prof. Fábio, imediatamente após declarar aberta a 47ª reunião do CEMIT, 

ressaltou que em 3 reuniões o Comitê estaria completando 50 reuniões, sugerindo, por essa 

razão, que fosse marcado um evento para comemorar a data. Continuou dizendo que, apesar 

da última reunião haver ocorrido no dia 10 de julho, infelizmente, não havia sido possível 

fechar a ata a tempo. Esclareceu que já havia recebido a degravação da Sra. Claudia, mas 
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que não havia disposto do tempo necessário para fechar a revisão da ata, embora a mesma 

já estivesse bastante adiantada. Quanto à ata da reunião daquele dia, afirmou que estaria 

envidando todos os esforços possíveis para que a mesma fosse rapidamente finalizada, de 

modo que na próxima reunião o Comitê pudesse aprovar as duas atas simultaneamente. 

Dando continuidade, sugeriu uma alteração na pauta da reunião, começando com os itens 

3.5 e 3.6, o que foi aprovado por todos. Quanto à atualização sobre o projeto de instalação e 

monitoramento da rede de proteção, informou que o projeto de pesquisa para aferir a 

inocuidade ecológica da tela a ser utilizada já havia sido concluído, já tendo sido o mesmo, 

inclusive, submetido para aprovação do IBAMA, através do Sistema SISBIO, que deveria 

emitir um parecer no prazo de 30 dias. Esclareceu, ainda que, uma vez que o projeto tenha 

recebido a licença ambiental e que o painel para teste já tenha sido entralhado, os testes 

deverão ter início de forma consorciada com as operações do Sinuelo, o que levava ao item 

3.1 da agenda, acerca das ações de pesquisa e monitoramento. Sobre a mesma, informou 

que já havia recebido a autorização do IBAMA para operar até o final de 2009, embora 

naquele momento as operações se encontrassem suspensas, em razão, uma vez mais, da 

descontinuidade do convênio, com os recursos disponíveis para a realização das operações 

de pesquisa e monitoramento tendo se esgotado, conforme informado na reunião anterior, 

ao final do mês de julho. O Prof. Fábio comunicou, também, que, como já havia sido 

anunciado, ainda havia sido possível realizar duas operações em agosto, encontrando-se as 

atividades, naquele momento, porém, suspensas até a regularização do fluxo financeiro. 

Informou, em seguida, que, nesse sentido, havia encaminhado, emergencialmente, um 

pedido de aditamento do convênio para a SDS, de forma que o mesmo não tivesse solução 

de continuidade e se pudesse chegar até dezembro, enquanto o novo projeto, do Protuba V 

estivesse tramitando. Acrescentou, ainda, que nessa nova proposta, para o ano que vem, 

havia a expectativa de que fosse possível inserir recursos para a realização dos testes com 

as telas, a depender de como a tramitação progrediria até lá. Afirmou, por fim, que a sua 

expectativa era de que nos próximos três meses fosse possível ter uma avaliação concreta 

da inocuidade ecológica das telas a serem utilizadas, para que se pudesse, 

subseqüentemente, dar início ao processo de instalação das redes, momento no qual seria 

necessário resolver as questões relativas à responsabilidade civil. 
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A Sra. Claudia comentou, em seguida, que havia conversado com a Sra. Cláudia 

Lamour, do setor de convênios da SDS, e que a mesma havia lhe informado que já havia 

encaminhado à PGE um pedido de prorrogação do convênio até dezembro, embora o Sr. 

Paulo Tadeu, Procurador Geral, não tivesse visto com bons olhos esse pedido em razão de 

ainda não haver sido realizada a prestação de contas do período passado. Comunicou, 

ainda, que o mesmo pretendia, por essa razão, marcar uma reunião com todos os 

envolvidos.  

O Prof. Fábio explicou, então, que a prestação de contas já estava sendo 

providenciada, embora a mesma fosse extremamente burocrática, demandando até a 

anexação de fotos de todos os equipamentos adquiridos. Complementou, dizendo que, 

segundo as informações repassadas pelo Presidente do Instituto Oceanário, Sr. Alexandre 

Carvalho, até a quinta-feira seguinte à reunião a mesma deveria estar sendo concluída e 

apresentada. Ressalvou, porém, que a sua grande preocupação era o elevado índice 

histórico de ataques nesses intervalos de paralisação das atividades de pesquisa e 

monitoramento, embora compreendesse que todos os esforços estivessem sendo envidados 

no intuito de se renovar o convênio, pelo menos até dezembro, através do referido 

aditamento, já que essa era a forma mais rápida de se resolver emergencialmente o 

problema. Enquanto isso, nesses três meses, se processaria toda a documentação necessária 

para a aprovação do convênio referente ao Protuba V, o qual asseguraria a realização das 

operações de pesquisa e monitoramento, assim como de educação ambiental, ao longo de 

todo ano de 2009.  

Uma vez finalizado esse item da agenda, passou, então, para o item 3.6- Tramitação 

do processo de inclusão do Instituto Praia Segura como membro efetivo do CEMIT, 

informando que em relação ao assunto, o Instituto Praia Segura havia enviado um ofício, 

cuja leitura considerava pertinente, nos termos que seguem:  

 Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pela presente externar nossa preocupação 

quanto à ausência de resposta por parte do governo estadual em relação a deliberação 

tomada por este comitê durante a reunião do dia 12 de julho de 2007, onde foi debatida a 

inclusão de novos membros efetivos em sua composição. Vale frisar que no final do 

referido ano o CEMIT passou por um processo de esvaziamento, motivo pelo qual o 
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Instituto Praia Segura sugeriu a sua inclusão e de demais entidades nesta categoria, dentre 

elas o IBAMA, UFPE, Assembléia Legislativa, Ministério Público Federal e Estadual, bem 

como as Prefeituras do Recife, Olinda e Jaboatão. Esta sugestão teve como objetivo 

movimentar as reuniões, bem como prestigiar estas entidades, pelo fato das mesmas 

participarem apenas como convidadas.   

Durante a citada reunião, apenas o Instituto Praia Segura teve a inclusão 

aprovada, já que o principal ponto avaliado, segundo V.Sa. “foi o da efetiva participação e 

reconhecimento dos esforços envidados pela entidade, bem como por seu histórico de 

compromisso, trabalho e envolvimento com os trabalhos envidados pelo CEMIT para a 

mitigação do problema dos ataques de tubarão no Estado”, afirmando inclusive que, “na 

sua visão, convidar o Instituto Praia Segura para ingressar no Comitê como membro 

efetivo era, acima de tudo, uma questão de justiça”.  

 Diante desta demora na definição, que já se alonga indefinidamente por mais de um 

ano, seja por questões burocráticas e operacionais, ou mesmo políticas - o que seria um 

absurdo misturar política com um assunto tão sério e relevante - o Instituto  Praia Segura 

vem pela presente comunicar que não mais se interessa em participar do CEMIT como 

membro efetivo, permanecendo portanto na sua condição de membro convidado, posição 

esta que sempre garantiu a entidade a manutenção de sua imparcialidade e opinião crítica 

em relação a determinadas questões discutidas internamente.    

 Alertamos porém que, a partir do momento em que os ofícios do CEMIT não sejam 

respondidos, ou mesmo suas decisões contrariadas, o comitê perderá sua função, e 

principalmente sua credibilidade, o que seria lamentável. 

 Portanto, continuaremos participando ativamente do CEMIT como membro 

convidado, sempre na busca de soluções que venham a diminuir ou mesmo acabar com o 

problema dos ataques de tubarões em nosso litoral. 

Atenciosamente, 

 

 

 

SÉRGIO MURILO JR.                                                                    RÔMULO C. BASTOS 

Instituto Praia Segura                                                                     Instituto Praia Segura 

 

FERNANDO CÂMARA 

Instituto Praia Segura 
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Após a leitura do ofício, o Prof. Fábio perguntou à Sra. Claudia se, entre o intervalo 

de tempo em que o ofício havia sido enviado à SDS e o momento daquela reunião, havia 

surgido algum posicionamento novo da SDS.  

A Sra. Claudia respondeu que não, que não havia se verificado nenhum 

pronunciamento oficial da SDS sobre o assunto. Informou, ainda, que tão logo havia 

recebido o ofício por e-mail, havia entregado uma cópia do mesmo à secretária do Dr. 

Servilho, Secretário de Defesa Social, ocasião na qual havia exposto a necessidade de se 

trazer um posicionamento do mesmo para aquela reunião, mas que até aquele momento não 

havia obtido nenhuma resposta.  

O Sr. Rômulo fez, então, um questionamento quanto ao papel do CEMIT, se 

dizendo preocupado com a falta de resposta, em razão de todos os esforços envidados pelo 

Instituto Praia Segura, com todos os projetos desenvolvidos e com todo o dinheiro 

envolvido.  

O Prof. Fábio registrou igualmente, como presidente do Comitê, sua preocupação 

com essa falta de resposta, afirmando que, embora considerasse que todas as posições 

fossem defensáveis, quer a Secretaria fosse a favor ou contra o ingresso do Instituto Praia 

Segura como membro efetivo, o que julgava inadmissível, inaceitável, era o fato da mesma 

não responder, não se pronunciar sobre o assunto, uma vez que tal postura passava uma 

impressão de descaso, de pouco cuidado, de pouca preocupação com os negócios do 

Comitê, que se encontrava nela lotado. Pediu, assim, que a Cláudia fizesse chegar ao 

Secretário a sua preocupação com o fato de uma indagação que havia sido encaminhada à 

SDS há mais de um ano, não ter sido ainda respondida, ao ponto do pleito apresentado 

haver sido retirado sem que nenhuma satisfação fosse dada.  

Passando para o próximo item de pauta, relativo às ações de pesquisa e 

monitoramento, destacou que a principal informação já havia sido dada, qual fosse o fato 

das atividades estarem paralisadas aguardando o aditamento do convênio, havendo, nesse 

sentido, a expectativa de que até o final do mês de setembro, fosse possível retomar as 

atividades temporariamente suspensas. Continuando, afirmou que tinha uma boa notícia do 

ponto de vista científico que era o fato de dois tubarões cabeça-chata e um tubarão tigre 

haverem sido capturados, já no âmbito do esforço de marcação e soltura. Esclareceu, em 

seguida, que o primeiro tubarão cabeça-chata capturado, um adulto de grande porte (cerca 
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de 2,0 m), havia sido transportado até uma distância segura da praia, tendo sido marcado e 

liberado, embora não tenha sobrevivido. Ainda de acordo com o Prof. Fábio, o segundo 

exemplar capturado, também um tubarão cabeça-chata, de menor porte não chegou sequer a 

apresentar as condições vitais necessárias para o seu transporte, uma vez que já se 

encontrava praticamente morto no momento em que foi recolhido. Explicou, por fim, que o 

terceiro tubarão, um tigre jovem, com cerca de 1,5 m, havia sido marcado e liberado com 

êxito, ressaltando, ainda, que a metodologia de transporte utilizada pelo Sinuelo havia sido 

radicalmente modificada, com a montagem de uma estrutura para colocar o tubarão dentro 

do barco, em um tanque, com água circulando, ao invés de mangueiras, o que dava uma 

tranqüilidade muito maior para o animal. Complementou, ainda, que a marcação havia 

ocorrido no início do mês de julho e que, para a grata surpresa da equipe envolvida com o 

trabalho, a mesma havia se desprendido do animal exatamente no período previsto, após 

trinta dias, em um local próximo à Natal, RN, o que indicava que o animal realizou uma 

migração de mais de 200 km, em um período bastante curto, na direção norte, 

acompanhando o sentido da corrente. Tal resultado, portanto, segundo o Prof. Fábio, 

confirmava duas hipóteses que já haviam sido postuladas: a de que os tubarões tigre que 

ocorriam nessa área estavam realizando uma migração no sentido sul-norte e que o faziam 

acompanhando exatamente o sentido da corrente. O professor informou, ainda, que, desde o 

mês passado, um novo pesquisador havia sido integrado à equipe, o Prof. Pedro Castilho, o 

qual estava realizando, já há mais de 3 anos, o seu pós-doutorado na Universidade de 

Stanford, na Califórnia, com a Dra. Barbara Bloch, a qual era, muito provavelmente, a 

maior autoridade no mundo em marcação de grandes peixes pelágicos.  

Em seguida, o Sr. Rômulo questionou sobre a natureza e evolução das capturas 

realizadas pelo Sinuelo, ao longo do tempo.  

O Prof. Fábio explicou, então, que os resultados alcançados indicavam a existência 

de dois grupos bem definidos na costa pernambucana, sendo um de tubarões tigre juvenis e 

de comportamento agregado, e um outro de tubarões cabeça-chata, adultos e de 

comportamento solitário, acrescentando que as capturas de ambos vinham caindo. Disse, 

ainda, que a média histórica de captura era de cerca de um tubarão por mês, tendo a mesma, 

contudo, nos últimos seis meses, caído para aproximadamente a metade desse valor. 

Informou, também, que a área em frente à igrejinha de Piedade era um dos trechos com 



 7 

maior incidência de capturas, tendo sido exatamente este o local onde o tubarão tigre 

marcado e solto havia sido capturado. Explicou, ademais, que quando constatou a 

dificuldade e complexidade envolvida na operação de transporte do animal para o talude, 

após a captura do mesmo, começou a procurar um pesquisador que tivesse uma formação 

forte na área de fisiologia a fim de que pudesse abordar o problema com maior 

profundidade, já que existia uma série de questões hormonais e relacionadas ao estresse 

pós-captura que poderiam acabar levando o animal à morte. Explicou, assim, que a vinda 

do Pedro Castilho havia tido exatamente este objetivo, o de preencher essa lacuna, já que a 

formação do mesmo era exatamente na área de fisiologia animal. Informou, ainda, que com 

este objetivo o sangue dos animais marcados estava sendo rotineiramente coletado, para a 

realização de exames de sangue que permitissem identificar a concentração de algumas 

substâncias-chave, as quais poderiam dar uma indicação da sua dinâmica fisiológica, na 

expectativa de que tais informações possam contribuir para aumentar as chances de 

sobrevivência dos mesmos. Ressaltou que, no mundo inteiro, não existia um trabalho de 

mitigação de ataques na forma como era realizado em Pernambuco e que nos trabalhos de 

marcação usualmente realizados se capturava, marcava e liberava o animal imediatamente, 

sem a necessidade de transportá-lo para um outro local. Acrescentou que quando da captura 

de tubarões para aquários, por sua vez, também havia a necessidade de transporte, mas que 

nesses casos a estrutura disponível era outra, empregando-se barcos muito maiores, 

equipados com grandes tanques a bordo. Explicou que no caso do Recife o que se estava 

tentando fazer era transportar um animal de 2,10m em um barco de 12m, o que não era, por 

conseguinte, nada fácil.  

A Sra. Claudia perguntou, então, se aquele tubarão cabeça-chata capturado havia 

morrido devido ao stress, ao que o Prof. Fábio respondeu que possivelmente sim.  

Explicou que àquela altura não tinham ainda um especialista que pudesse avaliar essa 

questão com maior profundidade, diferentemente daquele momento, quando já contavam 

com o Dr. Pedro Castilho na equipe. Complementou que a possibilidade de se comparar as 

condições do animal nos momentos da captura e soltura, possibilitaria entender muito 

melhor a influência do estresse na sua sobrevivência. Registrou, também, que aquele 

tubarão tigre havia sido o primeiro tubarão marcado no Atlântico Sul com uma marca 

PSAT, enfatizando, por conseguinte, o caráter fortemente inovador da pesquisa em 



 8 

andamento, a qual, também por essa razão, assumia um maior grau de dificuldade e 

complexidade. Disse, por fim, que na sua avaliação, do ponto de vista científico, o trabalho 

estava avançando da forma esperada e que os primeiros resultados estavam sendo 

extremamente positivos.  

O Sr. Rômulo perguntou, então, se já haviam sido colocados sensores na entrada do 

rio de Barra de Jangada, e se, na marcação e devolução do animal, havia a probabilidade do 

animal retornar à beira do mar.  

O Prof. Fábio disse que já haviam sido colocados sete sensores para avaliar como 

os mesmos se comportariam dentro d’água. Quanto ao possível percurso do animal, disse 

que o primeiro tubarão marcado havia se deslocado diretamente para o norte, mas que 

somente a partir de agora, com o acúmulo de resultados e de outros tubarões marcados é 

que se poderia avaliar o comportamento dos mesmos, incluindo o seu deslocamento diário e 

rota migratória.  

O Sr. Rômulo comentou, então, que o trabalho de recuperação ambiental realizado 

com o rebocador naufragado parecia ter sido extremamente positivo, razão pela qual 

acreditava que seria interessante se avançar nesse trabalho.  

O Prof. Fábio concordou que o potencial de recuperação proporcionado pelos 

naufrágios parecia ser muito bom, razão pela qual, aos 3 rebocadores já afundados a 

UFRPE, em conjunto com a UFPE e as empresas operadoras de mergulho, já estavam 

encaminhando um projeto para o afundamento de um quarto rebocador, a ser novamente 

cedido pela empresa Wilson Sons. Ressaltou que o tempo necessário para que o rebocador 

naufragado atingisse a estabilização, em termos do número de espécies associadas ao 

mesmo, era relativamente curto, em torno de 1 ano, e que uma vez estabilizado ele passava 

a desempenhar quase todas as funções de um recife natural, servindo como zona de 

reprodução, de abrigo, de alimentação e de refúgio. Além disso ressaltou que no caso do 

Estado de Pernambuco ainda se contava com a grande vantagem de existir uma lei que 

proibia a pesca nessas áreas, o que fazia com que o rebocador naufragado se tornasse 

automaticamente uma área marinha protegida.  

O Sr. Rômulo disse, então, que, no seu entendimento, seria importante acelerar esse 

processo, devendo-se buscar, inclusive, o envolvimento de empresas privadas que 

quisessem investir na recuperação ambiental.  
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O Prof. Fábio lembrou que quando havia começado esse trabalho de afundamento 

dos rebocadores havia um debate ambiental muito intenso, com uma parte da comunidade 

científica ligada aos movimentos ecológicos tendo se posicionado contra o afundamento 

dessas estruturas, situação que havia claramente se alterado em razão dos excelentes 

resultados alcançados. 

 O Sr. Rômulo perguntou, por fim, se não se poderia conciliar o afundamento 

desses rebocadores com a necessidade de se resolver o problema de arrasto de camarão, ao 

que o Prof. Fábio respondeu que o CEMIT já havia apresentado uma outra proposta para 

dificultar o arrasto nas lamas, como uma alternativa aos rebocadores, que era o 

afundamento dos tripods, uma vez que as mesmas se localizavam muito próximo à costa. 

Afirmou que o assunto já havia sido discutido várias vezes no Comitê, mas que o IBAMA 

havia criado uma nova legislação, muito mais complexa, para regulamentar a implantação 

de arrecifes artificiais. Disse, ainda, que na sua visão havia dois aspectos muito positivos no 

afundamento dessas estruturas, a primeira decorrente do fato, como já havia mencionado, 

de no Estado de Pernambuco existir uma proibição de pesca nas proximidades de 

naufrágios, enquanto a segunda consistia na utilização dessas estruturas para impedir os 

arrastos nas lamas muito próximas à praia. Informou, também, que em conjunto com o  

Professor Paulo Oliveira, havia iniciado um novo projeto, sob a coordenação do mesmo,  

cujo objetivo era exatamente o de estudar a fauna acompanhante dos barcos de arrasto de 

camarão e que os primeiros resultados eram impressionantes, com um grande volume de  

fauna acompanhante sendo capturado por essa arte de pesca, a maioria da qual era 

constituída por formas jovens de várias espécies de peixe comercialmente importantes. 

Afirmou, finalmente, que a partir da compilação daqueles resultados, ao final do trabalho 

de pesquisa, o CEMIT deveria dispor de argumentos adicionais para convencer o IBAMA a 

ampliar a atual área de interdição da prática do arrasto de 1 para 5 milhas náuticas.  

Dando continuidade à reunião, o Prof. Fábio passou para o próximo item da agenda, 

relativo às ações de Educação Ambiental, cedendo a palavra à Sra. Mônica, representante 

do Instituto Oceanário de Pernambuco. A Sra. Mônica descreveu, então, as ações 

realizadas do dia 11 de julho ao dia 11 de setembro, as quais incluíram: campanha nas 

praias do Pina, Boa Viagem e Piedade, nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, 02, 03, 16, 17, 30 

e 31 de agosto; palestra no colégio Sigismundo Gonçalves, em Olinda, no dia 25 de julho; 
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palestra na escola municipal, Capela Santo Antônio, na Ilha de Deus, no dia 28 de julho; 

ação de educação ambiental, em parceria com o SESC, em uma colônia de férias, em 

Itamaracá, no dia 31 de julho, com 70 crianças, a qual incluiu diversas atividades, com 

capacitação e palestras sobre tubarões; evento de treinamento, na UFRPE, para o pessoal da 

Brigada Ambiental, nos dias 04 e 05 de agosto; palestra no colégio Anita Garibaldi, no dia 

14 de agosto; e, no dia 30 de agosto, um seminário pedagógico na faculdade Boa Viagem. 

Informou, ainda, que as atividades continuaram durante o mês de setembro, mesmo com a 

vigência do convênio já tendo sido encerrada, incluindo a realização das seguintes 

palestras: dia 03 de setembro, palestra na escola Bem-me-quer; dia 04 de setembro, palestra 

na escola Integrada, em Jaboatão dos Guararapes; dia 04 de setembro, visita do Colégio 

GGE em nossa sala de estudos; e no dia 05 de setembro, visita do colégio Grande Passo, na 

sala do Instituto Oceanário/ UFRPE.  

O Sr. Rômulo questionou, então, sobre os problemas enfrentados nas comunidades 

de Del Chifre e Ilha do Maruim/ Olinda e como estavam progredindo os esforços de 

educação ambiental nas mesmas.  

A Sra. Mônica afirmou que o Instituto Oceanário estava esperando o novo Protuba 

para dar continuidade às ações naquelas localidades, incluindo a realização de palestras 

para os jovens.  

O Prof. Fábio lembrou, então, que, na reunião passada, havia ocorrido uma 

discussão acerca de um trabalho a ser realizado naquela região, conjuntamente, entre o 

Oceanário e a Prefeitura de Olinda, perguntando, assim, se havia algum desdobramento da 

questão.  

A Sra. Mônica informou que apesar de já haver sido realizada uma palestra na 

Prefeitura de Olinda para um grupo de idosos da Ilha do Maruim, o desenvolvimento de 

uma ação mais efetiva se encontrava na dependência da celebração do novo convênio. 

O Prof. Fábio perguntou, então, se existia alguma novidade sobre a estratégia de 

comunicação, a cuja interpelação a Sra. Mônica respondeu que o plano de mídia já havia 

sido todo orçado, embora fosse preciso realizar uma outra apresentação para o CEMIT, 

considerando-se as mudanças solicitadas durante a última reunião do Comitê.  

Dando continuidade à reunião, já passando às ações de vigilância e fiscalização, o 

Cel. Josué informou que as atividades do CBMP continuavam a ser regularmente 
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desenvolvidas, agora com fiscalizações diárias, embora a praia de Del Chifre continuasse a 

ser um local de grande dificuldade de ação, tendo em vista a impossibilidade, por razões de 

segurança, dos guarda-vidas ingressarem na área. Informou que ainda estavam realizando a 

apreensão de pranchas, mas apenas em último caso, conforme a orientação do Comandante 

da corporação, que havia optado por desenvolver uma ação mais educativa do que 

repressora. Quanto às placas, disse que as mesmas já haviam sido editadas e que a empresa 

ganhadora da licitação já havia feito uma visita ao CBMPE para mostrar o modelo. 

Afirmou que a placa era muito grande, apesar de haver sido feita com as medidas acordadas 

nas reuniões do CEMIT, ponderando que na ocasião em que as mesmas haviam sido 

discutidas, ninguém havia se apercebido da real dimensão que elas ficariam.  

Passando às ações de Recuperação Ambiental, o Prof. Fábio registrou a ausência 

do IBAMA e da CPRH, o que impediria a abordagem do tema, passando imediatamente, 

então, à Home Page do CEMIT. Sobre o assunto, a Sra. Claudia disse que a sugestão feita 

pelo Comitê já havia sido acatada, tendo sido incluído um link visível do CEMIT, ao se 

passar o cursor sobre o ícone ações preventivas. Explicou que ao se acessar a página da 

SDS, logo na página principal aparecia o ícone “GERÊNCIA GERAL DE 

ARTICULAÇÃO”, havendo logo após “AÇÕES PREVENTIVAS”. Passando-se o cursor  

sobre o mesmo, aparecia então: PROERD, CEMIT, entre outros programas preventivos 

desenvolvidos pela SDS. Informou, também, que os textos estavam atualizados e que a 

única coisa que faltava era atualizar a última ata.  

O Prof. Fábio passou, então, para Outros Assuntos, ocasião na qual a Sra. Mônica 

informou que, com relação ao PROTUBA 5, a parte que cabia ao Instituto Oceanário já 

havia ficado pronta. Sobre as duas últimas vítimas, informou que o Instituto estava 

mantendo um contato muito próximo com elas, tendo inclusive acompanhado os curativos. 

Disse, ainda, que o Wellington havia recebido alta no dia 18, e que estava tentando 

conseguir uma prótese para o braço direito, enquanto o Juan havia recebido alta 20 dias 

depois, devendo, porém, voltar ao hospital no dia 12 de setembro para fazer um 

acompanhamento. Registrou, por fim, que ambos estavam plenamente cientes do risco que 

estavam correndo, por ocasião dos ataques, e que haviam se mostrado bastante interessados 

em trabalhar nas ações educativas. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Fábio agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião.                                       


