
APLICATIVO PEL 
PLANO DE EMERGÊNCIA LOCAL



APLICATIVO PEL

Aplicativo destinado aos moradores da Vila

Residencial de Praia Brava, desenvolvido na

plataforma Office 365 (PowerApps), que pode ser

acessado por meio de celular smartphone ou

computador.

Tela inicial do APP



OBJETIVO

O principal objetivo do Aplicativo PEL é coletar a informação

do

que demande

a evacuação da Vila Residencial de Praia Brava.

Dentre outras informações, o aplicativo irá coletar os dados de quem irá

para os dois locais abaixo:

 Abrigo do PEE – Gerenciado pela Defesa Civil.

 Outro endereço particular fora do perímetro de segurança

estabelecido pelo Plano de Emergência.



PORQUE A COLETA DESSAS INFORMAÇÕES É

NECESSÁRIA?

• A Eletronuclear S.A utilizará esta ferramenta para manter contato com a

população removida da Vila Residencial de Praia Brava ; e,

• Poderá providenciar suporte aos colaboradores e, caso necessário, solicitar

apoio técnico e/ou administrativo, seja remoto ou presencial.



INSTALANDO O APLICATIVO NOS SMARTPHONES

Para utilizar o PEL no seu smartphone, basta acessar a Store específica do

seu aparelho e baixar o app “Power Apps”

1. Baixar o aplicativo 

Power Apps

2. Acessar o Office365 com as 

credenciais da Eletronuclear
3. Acessar o aplicativo “PEL” que estará liberado

para todos os moradores da Praia Brava



TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO
O aplicativo possui seis grupos de informações para serem

coletadas em caso de emergência:

 Seus Dados

 Endereços

 Familiares

 Veículos

 Animais de estimação

 Comunicar fatos

NOTA: em acordo com a LGPD, antes de alterar quaisquer dados, o usuário deverá inicialmente

concordar com o uso interno das informações pela empresa, acionando o check-box na parte

inferior da tela.



Telas do Aplicativo:

SEUS DADOS

Informações dos seus dados pessoais (*).

(*) Pode ser que para alguns moradores, algumas informações já apareçam previamente preenchidas,

com dados coletados na pesquisa realizada pelo DEIN.A (Maio/2021).

Solicitamos que você confirme essas informações e/ou efetue as alterações e/ou inclusões necessárias.



Telas do Aplicativo:

ENDEREÇOS

Informações do endereço de evacuação*, onde o funcionário

deverá informar se irá para o abrigo do PEE – gerenciado

pela Defesa Civil ou informar o endereço residencial

particular para o qual se encaminhará com as demais pessoas

que residem em seu lar.

e

Informações do seu endereço atual de residência em Praia

Brava.

(*) O campo “Endereço de Evacuação”, deve ser preenchido

somente em casos de emergência.



Telas do Aplicativo:

FAMILIARES

Informações dos dados de seus familiares e pessoas

que residem em Praia Brava com você.



Telas do Aplicativo:

VEÍCULOS

Informações dos dados do(s) seu(s) veículo(s).



Telas do Aplicativo:

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Informações dos seus animais de estimação.



Telas do Aplicativo:

COMUNICAR FATOS

Campo de texto livre destinado à informações

adicionais no momento da evacuação.*

Exemplo 1: Deixei o veículo Nissan DBC-3031 na garagem.

Exemplo 2: Não consegui retirar o peixe do aquário, etc.

(*) O campo “Comunicar Fatos”, deve ser preenchido somente

em casos de emergência.



QUANDO DEVO PREENCHER O APLICATIVO?

EM SITUAÇÕES NORMAIS:

 Seus Dados

 Endereços*

 Familiares

 Veículos

 Animais de estimação

 Comunicar fatos*

• 1° Acesso – Após ler essa cartilha;

• No momento em que receber uma residência

na Vila Residencial de Praia Brava; e,

• Quando ocorrerem alterações cadastrais;

(*) Os campos “Endereço de Evacuação” e

“Comunicar Fatos” devem ser preenchidos

somente em caso de evacuação.



QUANDO DEVO PREENCHER O APLICATIVO?

EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAS:

Quando ocorrer a comunicação pela

empresa através do Sistema de

Comunicação ao Público.

EM SIMULADOS DE EMERGÊNCIA:

Em situações de simulações realizadas pelo

equipe do PEL para fins de avaliação do

processo.

NOTA: todos os dados coletados em situações de emergências reais

e/ou simulações ficarão guardados no histórico do aplicativo para

consulta/análise posterior pelos Administradores do PEL.



Link de acesso APP – computador

https://apps.powerapps.com/play/e/default-0ad73864-486f-4f58-a5da-a44c51bf5c9b/a/119c8b94-f270-47a0-aee0-

7e0c15d67457?tenantId=0ad73864-486f-4f58-a5da-a44c51bf5c9b&source=portal

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Acessar o Office365 com as credenciais da Eletronuclear.

https://apps.powerapps.com/play/e/default-0ad73864-486f-4f58-a5da-a44c51bf5c9b/a/119c8b94-f270-47a0-aee0-7e0c15d67457?tenantId=0ad73864-486f-4f58-a5da-a44c51bf5c9b&source=portal


OBRIGADO!

Agosto/2022


