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'" Troca do gerador. que agora tem mais capacidade. Em caso de falta de energia. o gerador

garante a iluminação às áreas comuns e o funcionamento normal dos elevadores (concluído

em janeiro)

'" Instalação dos sprink/ers, "chuveirinhos" que são acionados automaticamente quando a temperatura

do local atinge 64 graus centígrados (situação de incêndio). Assim que o sprink/eré acionado, soa

um alarme na Central de Segurança informando sobre o problema. Quando o incêndio é debelado.

um integrante da Brigada de Incêndio é encarregado de fechar a válvula de água (concluído em

janeiro)

'" Colocação de hidrantes e mangueiras no térreo. além de um hidrante de recalque na calçada,

utilizado pelos bombeiros e abastecido por veículo próprio. quando acaba a água do prédio (con-

cluído em janeiro)

'" Instalação de detector de calor e fumaça no Centro de Processamento de Dados (CPD). O

detector atua antes mesmo do spn'nk/er. "avisando" à Segurança sobre um início de incêndio (exe-

cutado em fevereiro)

Várias medidas de prevenção e segurança foram implementadas
pela Assembléia neste início de ano. O trabalho não é, no
entanto, recente. Ele começou há cerca de três anos, quando foi
constituído um grupo para identificar as prioridades da Casa e
o que fazer. Desde essa época, os Serviços Gerais, a Segurança e o
Comitê de Segurança no Trabalho, ligados à Diretoria
Administrativa e Financeira, têm trabalhado em conjunto para
resolver os problemas existentes e melhorar a segurança. O
Edifício Tiradentes foi
"atacado" em primeiro
lugar, com a reforma das
escadas, a instalação de
um sistema de alarme e,
agora em janeiro, houve
a conclusão do sistema
de sprinklers. Todas as
melhorias garantem hoje
que a evacuação do
prédio, em caso de
incêndio, ocorra em 12
minutos. O Palácio da
Inconfidência também
passou por mudanças
recentes, como a
instalação de sistema de
alarme e hidrantes.

Sistellla de sprinklers é
instalado no Tiradentes

'" Ampliação e atualização do circuito fechado de 1V para melhor gerenciamento das imagens (exe-

cutado em fevereiro)

'" Atualização do sistema de ronda eletrônica e dos sensores de detecção de presença e calor

(executado em fevereiro)

'" Instalação de sistema de alarme igual àquele instalado no Edifício Tiradentes. Em cada um dos

andares. há alarmes que, se acionados. comunicam automaticamente à Segurança o problema

existente. Os alarmes estão próximos das portas dos elevadores (concluído em janeiro)

'" Reforma do sistema de hidrantes, antes localizados nas escadas. Agora. os hidrantes estão instalados

nos corredores, em pontos estratégicos. de acesso fácil. permitindo maior cobertura aos gabinetes

(concluído em janeiro)

'" Ampliação da iluminação de emergência em todas as áreas comuns. No caso do Plenário, a

iluminação vai garantir a continuidade dos trabalhos, assim como o funcionamento do som e do

painel eletrônico (executado em fevereiro). Em janeiro. foi trocado o gerador de emergência

'" Instalação de infra-estrutura básica para "receber" o sistema de sprink/ers. Isso foi feito nos I I

gabinetes adaptados recentemente pelos Serviços Gerais. no 2° andar do edifício-sede
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