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Assembléia ganha equipamentos de segurança
Medidas incluem pressurização das escadas do Edifício
Tiradentes e instalação de sensores e ronda eletrônica

	utos metálicos insta-	de detecção de presença e calor, compra de equi-
tn$'3 lados nas escadas do pamentos para  Brigadade Incêndio etreinamento
EdifTcio Tiradentes são os si- de pessoal. As medidas estão sendo planejadas
nais mais visíveis de mudan- desde o segundo semestre de 1997 e estarão
ças profundas que estão concluídas em março. A Diretoria Adjunta Adm-

	

ocorrendo na área de pre-	nistrativa coordena todo o trabalho! executado

	

venção e segurança na As-	pela Coordenação de Orientação e Segurança (As-

	

sembléia. AJém deles, outras	sessoria de Segurança do Trabalho) e pela Área

	

medidas que não necessitam	de Serviços Gerais. A implantação das novida-

	

de grandes obras e nem des-	des foi acelerada, em virtude do incêndio que
pertam tanta curiosidade - destruiu três gabinetes parlamentares em agos-

mas têm impacto significativo - já estão sendo to - um deles do deputado Ivair Nogueira
implementadas. Entre elas, instalação de sensores	(PDT), relator da CPI do Sistema Penitenciário.

NO EDIFÍCIO TIRADENTES
' Escadas

Is
- pressurização: acionada por alarmes em caso de incêndio, impede a entrada de

fumaça. A pressurização consiste em pressão positiva do ar, de cima para baixo, através de
dutos metálicos e venezianas instalados nas escadas.

- substituição das portas corta-fogo: as portas ficarão abertas e, em caso de incêndio,
serão automaticamente fechadas (não trancadas), impedindo entrada de fogo e fuma-
ça. Elas "avançarão" para dentro de cada andar, aumentando o espaço de circulação
nas escadas

- corrimãos: instalados dos dois lados das escadas, sem intervalos, com contornos
arredondados e pintura amarela, para facilitar sua identificação no escuro

—piso: as borrachas antiderrapantes, que se desprendiam com facilidade, foram subs-
tituidas por peças metálicas de alumínio antiderrapante

- iluminaçãode emergência: acrescidas 25 lâmpadas acima de cada port. indicando a saída
- hidrantes/mangueiras: instalados nas áreas ampliadas do Edificio Tiradentes (lojas do

térreo e lO andar)

NO PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA
c Sistema de portais eletrônicos para detecção de metais: foram instalados quatro portais

fixos nas seguintes entradas: blindex da Sala de Imprensa e da Segurança e no Hall Administra-
tivo (entrada pela Rua Rodrigues Caldas). Além desses, haverá doisportais móveis, para serem
isilizados em eventos de grande porte ou com a presença de autoridades

EM TODOS OS EDIFÍCIOS
• Compra de 22 câmeras para o circuito fechado de TV e informatização do sistema

para melhor gerenciamento das imagens. As câmeras serão instaladas em pontos estraté-
gicos, como galerias do Plenário e a área externa do Palácio da Inconfidência

c Instalação de sensores de detecção de presença e calor, monitorados por uma
estação computadorizada na Coordenação de Orientação e Segurança

+ Ronda eletrônica: a passagem dos seguranças pelos setores será registrada por meio
de caneta ótica aplicada em sensores estrategicamente instalados. Se o percurso não for
cumprido ou se houver atraso, os seguranças de plantão vão saber que aconteceu algo errado.
A ronda privilegiará locais onde não há câmeras ou sensores de detecção de presença.
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