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CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo  

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

SSeessssããoo  OOrrddiinnáárriiaa  

  

19 de setembro de 2013 

 

Memória de Reunião 

 

 

 1- Abertura 

 

A reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) foi aberta 

às 14h30, pela Dra. Rosângela Lessa, no auditório da Secretaria de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco, e contou com a participação dos(as) seguintes senhores(as):  

Dra. Rosângela Lessa – Presidente do 

CEMIT 

Dr. Alessandro Carvalho – Secretário 

Executivo de Defesa Social 

Sr Assis Lacerda – Analista Ambiental 

CPRH 

TCel BM Arnóbio – GBMAR/CBMPE 

TCel BM Cantarelli – GBAPH/CBMPE 

Maj BM Moura – GBMAR/CBMPE 

Cap BM Hélder – GBMAR/CBMPE 

Cap PM Roberto – CIPOMA/PMPE 

Dr. Ricardo Coelho – MPPE 

Srs. Bruno Nogueira e Robson Germano – 

Assessoria do Dep. João F. Coutinho - 

ALEPE  

Dr. Aníbal Bello – Médico Legista/IML 

Sra. Ana Paula – Instituto Oceanário de Pernambuco 

Sr. Sérgio Murilo – Instituto Praia Segura 

Dra. Rita Rabêlo – Sec. Saúde PE/SERS 

Prof. Paulo Albuquerque – UFRPE 

Sr. Jonas Rodrigues – UFRPE 

Dr. Grinaldo Gadelha Jr – OAB/PE 

Dr. Gustavo Campos – OAB/PE 

Sr. Rubem Amorim – Pref. Olinda 

Sra. Sandra Ferraz – Pref. Jaboatão 

Sra. Fabiana Sá – Pref. Jaboatão 

Sra. Clarissa Santos – GCONV/SDS 

Sr. Arnaud Mattoso – Vedas Edições  

Cláudia Mattos – Sec. Executiva do CEMIT 

 

 

2- Desenvolvimento 

  
 Dra. Rosângela abriu a reunião dando as boas vindas a todos os presentes e destacando a 

presença do Dr. Alessandro Mattos - Secretário Executivo de Defesa Social, e o Dr. Ricardo Coelho, 

membro do MPPE. Em seguida disse que para aquela reunião havia uma pauta com diversos assuntos e 

que, pelo atraso de alguns membros, faria uma inversão de pontos, iniciando pelo item 5 da pauta – 

Informe do novo número de placas de advertência e sinalização instaladas nos municípios de Jaboatão e 

Cabo.  Neste momento, convidou a Sra. Ana Paula, do IOPE, para apresentar o estudo realizado. A Sra. 

Ana Paula apresentou-se como engenheira de pesca, explicou que o trabalho foi realizado através de uma 

parceria entre o IOPE, o CBMPE E a UFRPE. Apresentou, em slides, o estudo feito na área de interdição 

do decreto estadual, quanto ao estado e localização das placas, inclusive com sugestões quanto à inclusão 

de novas unidades, bem como a retirada de algumas que se encontravam em local inadequado ou muito 
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próximas uma da outra. O Sr. Assis Lacerda apresentou-se como engenheiro de pesca e oceanógrafo da 

CPRH e explicou que para a execução do processo de engorda das praias do município de Jaboatão, 

foram feitos vários estudos, reuniões. De maneira preventiva também foi constatada a necessidade de 

colocação de placas educativas e de advertência nos trechos mais perigosos, já que antes da engorda não 

havia praia, só ficando esta disponível quando a maré baixava. A Sra. Ana Paula informou que, com o 

estudo realizado, ficou acordada a colocação de mais 12 (doze) placas na Praia do Paiva. Em Jaboatão, 

onde já existem 22 (vinte e duas) placas de advertência e 2 (duas) educativas, serão colocadas mais 11 

(onze) placas. Em Olinda existem 2 (duas) placas e no Cabo de Santo Agostinho, 10 (dez). Disse ainda, 

que o estudo foi feito com o processo de engorda já em andamento. Citou, também, como um dos 

parceiros, a Associação de Surf de Pernambuco.  O TCel Arnóbio deu boa tarde a todos e disse que 

desde 1995 já havia placas de proibição do surf e que desde lá o CBMPE já fazia a reposição das placas 

danificadas. Dando continuidade ao assunto e fazendo aporte às recomendações do MPPE, a Dra. 

Rosângela convidou o representante do CBMPE para apresentar a sinalização com o uso de bandeirolas 

que está sendo utilizada desde julho do ano passado. Em sua apresentação, o TCel Arnóbio,  explicou 

que as correntes de retorno são as causas de muitos afogamentos e mostrou, em slides, como as mesmas 

estão sendo sinalizadas. Explicou que a extensão da orla em todo o Estado é de 187 km e que o decreto de 

proibição de esportes náuticos e similares abrange uma área de 30 km, compreendendo a área com maior 

aglomeração de pessoas. Falou ainda do expressivo número de abordagens a banhistas em situação de 

perigo realizadas pelos bombeiros, número que vem crescendo para milhares, por fim de semana, desde o 

início do verão. Dra. Rosângela agradeceu as colocações do TCel Arnóbio. Neste momento, ainda sobre 

as recomendações feitas pelo Ministério Público, na pessoa do promotor, Dr. Ricardo Coelho, passou a 

falar do Plano de Mídia. Disse que a recomendação é que seja uma mídia intensiva, veiculada em todas as 

emissoras. Para explicá-lo, convidou a Sra. Angélica Molina, da agência Marco Zero, que elaborou o 

plano. Falou da perspectiva de uma divulgação intensa na TV e rádio, bem como da divulgação em 

folders a serem distribuídos no aeroporto, Tip e outros locais de grande circulação de turistas. Explicou 

que o plano de mídia, bem como seu orçamento será entregue ao Secretário de Defesa Social para que 

seja analisado e encaminhado ao Palácio, a título de sugestão. A Sra. Angélica apresentou o plano de 

mídia com o plano de ação, inventário de peças, a linguagem visual e o cronograma. Após a apresentação 

a Dra. Rosângela ressaltou que o mesmo depende da aprovação pelo setor de Comunicação do Palácio, 

bem como sua execução depende de recurso do Estado. Agradeceu a Sra Angélica pelo trabalho 

realizado, a título de contribuição, e passou para o próximo ponto da reunião - as Telas de Proteção. Com 

relação às telas, explicou que agora existe um decreto estadual, nº 39.376, de 06 de maio de 2013, que 

dispõe sobre como o processo de transferência de recursos do Estado mediante convênios deve ser 

conduzido.   Informou que, como ponto de partida, haverá uma reunião interna, para a elaboração do 

Termo de Referência, Termo que logo estará disponível para as empresas que quiserem apresentar suas 
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propostas. Dando continuidade, a Dra. Rosângela disse que dentre as recomendações do MPPE ao 

CEMIT, tais como a instalação de telas para uso dos banhistas; a ampliação das áreas seguras; dentre 

outras, a mais aceita foi a intensificação das placas nas praias. Quanto ao andamento da implementação 

das Telas de Proteção, explicou que já foram realizados 02 (dois) experimentos e definido o tipo de malha 

da tela. Para isso, foi condicionante que a mesma fosse inócua ambientalmente.  Acontece que a 

legislação mudou e agora é necessário haver um chamamento público para seleção de propostas. O Sr. 

Sérgio Murilo, do Instituto Praia Segura, lembrou que desde 2005, após a onda de ataques de tubarão, 

começou a participar das reuniões do Comitê. Começou a estudar sobre o assunto e constatou que alguns 

países utilizavam técnicas para matar os tubarões. Não era isso que o Instituto queria. Então, trouxeram 

experiências de Hong Kong, quando constataram ser possível desenvolver uma tela como a existente 

naquele país. Disse que o equipamento foi aprovado, e que as malhas inicialmente losangulares foram 

invertidas. Concluindo, disse que em mais de 25 anos de experiência de telas, nunca houve ataque dentro 

das mesmas e que gostaria que a experiência também ocorresse aqui em Pernambuco. A Dra. Rosângela 

disse que as telas vão existir, mas que terá que haver o chamamento público, texto que ainda será 

trabalhado para acompanhar o edital que dirá quem poderá se enquadrar neste projeto. Sobre as correntes 

de retorno, disse que as mesmas estão sendo estudadas pela UFRPE/UFPE e pelo CBMPE, e que se 

pretende para até o final do Convênio atual é ter um tipo de modelagem, obtida através das imagens das 

câmeras dos prédios e/ou através das câmeras do helicóptero da SDS. Passou, então, para o item 2 – o 

incidente ocorrido com a estudante Bruna Gobbi. Disse que o assunto foi bastante discutido e que houve 

várias críticas quanto ao atendimento pré-hospitalar, após a vítima encontrar-se já fora da água. Diante 

disso, informou ter recebido do Cel. Cantarelli ofícios da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, 

que trazem regulamentação médica, tópicos e portaria ministerial, com orientações quanto ao atendimento 

de pacientes socorridos pelo Corpo de Bombeiros.  De acordo com os documentos, “Os socorristas do 

CBMPE têm, por obrigação, socorrer os pacientes encontrados em vias públicas ou outro local onde o 

CBMPE for chamado, e transferir para as UPASs. Essa atitude não é facultativa , é obrigatória.”O Cel 

Cantarelli informou que em reunião no dia 02 de setembro, ficou acertado que o protocolo de atendimento 

será revisto e modificado para os agentes que trabalham na área GBAPH/SAMU, em reunião a ser ainda 

agendada. Dra. Rosângela disse ter ficado satisfeita em saber que todas as recomendações do Ministério 

da Saúde estão sendo revistas. Agradeceu e anunciou a realização de uma audiência pública no dia 18/11, 

às 13h00, no auditório do MPF, sobre o trabalho desenvolvido pelo CEMIT nos seus 09 anos de 

existência. Informou, ainda, que além dos convidados do MPF, foram chamados convidados do MPPE e 

da ALEPE, seguindo lista do Deputado João Fernando Coutinho. Dando seguimento, informou que os 

barcos estão realizando suas expedições de forma regular, de acordo com o PROTUBA VIII, já havendo 

capturado 25 (vinte e cinco exemplares), dos quais 05 (cinco) estavam mortos. Por fim, informou que o 
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IBAMA multou os grupos informais que promoviam e difundiam a prática ilegal de captura de tubarões. 

Por fim, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião........................................................... 

 

 3 - Encaminhamentos: 

 

i. Acompanhar o trâmite do plano de mídia encaminhado ao Palácio; 

ii. Finalizar o Termo de Referência do Projeto das Telas; 

iii. Acompanhar a revisão do protocolo de atendimento dos pacientes socorridos 

pelo Corpo de Bombeiros.   

.......................................................................................................................................................................... 


