SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista
Assunto: Operacionalização do apoio da Baixada
Data/Hora: 27.11.2018 – 10h00
Local: Auditório do Museu da Imagem e do Som de Santos
Pauta: Apresentação de como será a operação no dia 02.12 nos municípios da
Baixada
Teor:









ARG/GSA

Inicia-se a reunião com a Prefeitura de Santos passando um breve relato do que está planejado
para o evento. Na Chegada, no Valongo, haverá o seguinte:
o 8 a 12 banheiros químicos;
o Ponto de hidratação da Sabesp;
o Base médica com uma ambulância do SAMU;
o Tendas de serviço (música e promocionais);
o Pórtico de Chegada.
A Prefeitura de Cubatão informa que terão 2 ambulâncias de prontidão para atendimento a
eventuais ocorrências no decorrer do evento, uma no km 44 e duas no km 54;
o No km 54, também haverá tenda de apoio da cidade, com banners, além de banheiro
sustentável;
o Disponibilizarão um grupo de apoiadores para a Serra.
É informado que haverá uma Sala de Situação em Santos, onde controlarão a operação na
cidade;
A CET-Santos apresenta o operacional no que tange ao trânsito dentro da cidade:
o Montarão ciclofaixa segregada por cones para a chegada dos ciclistas do km 65 da SP150 ao Valongo;
o Realizarão dois comboios do Valongo ao Canal 1, sendo o primeiro às 11h e o segundo às
13h;
 Ciclistas que não utilizarem o comboio irão por própria conta e risco.
o É informado pelos responsáveis que a Rodoviária de Santos possui capacidade para 1000
passageiros por hora;
o Solicita-se aos organizadores que os participantes sejam informados acerca do retorno;
o Fica acordado que os fretados terão sua entrada na cidade liberada a partir das 14h;
o Haverá 3 bolsões de embarque e a PM, junto da Guarda Municipal, fará a segurança
deles;
o Fica orientado à organização que as vans fretadas deverão parar no mesmo lugar dos
ônibus fretados.
É dada a notícia de que o Corpo de Bombeiros entrará com apoio do Resgate.
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A PMRv informa que:
o Estará no comando da operação;
o A ordem é lidar com qualquer eventual questão com paciência;
o Que há planejamento de preparação de acesso conificado para as comunidades das
cotas;
o Por fim, solicita aos organizadores que seja informado aos participantes que não parem
nas obras de arte na Serra.
As empresas de ônibus que fazem as linhas regulares planalto-baixada informam que
disponibilizarão ônibus até o fim da demanda.

