
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

27° Reunião:  Coordenação PREVINA 

Data: 09 de outubro de 2020 

Horário Previsto 14h30min Início 15h38min 

Pauta: 1. Inserção das UC´s no Planejamento da Operação Quati João do Corpo de 
Bombeiros (preparação, integração); IAT e CB. 
2. Emprego da Brigada da FEPAM em ocorrências de combate a incêndios em UC´s 
(convênio e trinamento); IAT e FEPAM. 
3. Atualização dos Planos de Contingência das UC´s (existentes); IAT. 
4. Elaboração dos Planos de Contingência das UC´s que ainda não possuem 
(andamento e previsão); IAT. 
5. Emprego e preparação do BPMAmb para operações de combate incêndio em UC´s; 
BPAMb e IAT. 
6. Preparação do BPMOA para apoio aéreo nas operações de combate (preparação, 
instrução, materiais, equipamentos); BPMOA. 
7.  INPE / Programa Queimadas / Sistema de Monitoramento e Alerta de Queimadas 
Plataforma Terra – possibilidade de treinamento/capacitação – há interesse; IAT 
8. PTA 2021 (discussão, aprovação, aquisição mat/equipamentos); TODOS. 
 

Participantes: Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Letícia Salomão, IAP;  Rafael Andreguetto, 
IAT; Ten. Alfredo Werner Eiglmeier, BPAmb; Ten. Guilherme Sachser Tondo , 
(BPMOA); Letícia Salomão (IAT), Ten. Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC e 2º Sgt. 
Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião com o agradecimento a todos os integrantes, dando início a pauta 

dos trabalhos. Informo que a Operação Guati João tem como objetivo a aproximação 

dos gerentes das unidades de conservação com os regionais do Corpo de Bombeiros. 

Rafael 

Andreguetto 

Informo que são 71 unidades conservação (integral e sustentável), porém não tem 

Chefes, a gestão ocorre nos escritórios regionais (braços das diretorias). Existe 

intenção de repor o quadro. 

Cap. 

Nascimento 

Expôs quanto as demandas da última reunião,  vislumbrando a elaboração do Plano 

de Trabalho para o ano de 2020 – PTA.  No mês de abril/maio acontece o 

planejamento do Corpo de Bombeiros, havendo a necessidade dos órgãos fazerem o 

estreitamento com as unidades do Corpo de Bombeiros. 

Rafael 

Andreguetto 

Afirmou da necessidade da integração existir no combate a incêndio.  Informou que 

está sendo finalizado a questão com a seguradora, onde os voluntários farão parte 

do programa de voluntariado em unidades de conservação (prevenção e combate a 

incêndio), com possibilidade de que o seguro seja expandido para FEPAM, COSMO e 

demais Brigadas de Incêndio. Com o programa e seguro será facilitado a todos os 



voluntariados (mesmo não pertencendo a alguma associação). O cadastro dos 

voluntários será via site do IAT.  

Cap. 

Nascimento 

Enfatizou a importância da interação entre os Órgãos. Informou da atualização de 10 

Planos de Proteção e a elaboração de mais 15 planos 

Rafael 

Andreguetto 

Informou que são 25 unidades 

prioritárias em relação a risco de 

incêndio (levantadas com base no 

relatório de incêndios florestais da 

UFPR. 

 

APA  Estadual do Rio Pequeno  

APA Estadual da Escarpa Devoniana 

APA Estadual de Guaratuba 

APA Estadual do Passaúna 

Estação Ecológica do Caiuá 

Floresta Estadual Metropolitana 

Parque Estadual da Cabeça de Cachorro 

Parque Estadual da Graciosa 

Parque Estadual das Lauráceas 

Parque Estadual de Amaporã 

Parque Estadual de Ibicatu 

Parque Estadual de Ibiporã 

Parque Estadual de Vilha Velha 

Parque Estadual do Cerrado 

Parque Estadual do Guarani 

Parque Estadual do Guartelá 

Parque Estadual do Lago Azul  

Parque Estadual do Monge 

Parque Estadual Ilha do Mel 

Parque Estadual Mata dos Godoy 

Parque Estadual Mata São Franciso 

Parque Estadual Pico Marumbi  

Parque Estadual Pico Paraná 

Parque Estadual Ribas Lange 

Parque Estadual Serra da Baitaca 

  

Cap. 

Nascimento 

Esclareceu que os Planos estão no SISDC (Sistema Informatizado de Defesa Civil), 

podem ser acessados por senha que poderá ser fornecida do IAT.  Enfatizou que o 

Decreto tem as atribuições quanto a elaboração e outros órgãos atuarão na 

alimentação (apoio) dos planos. 

Rafael 

Andreguetto 

Informou que 15 UC ainda não tem planos e que a responsabilidade de elaboração é 

compartilhada, solicitou repasse metodológico do modelo que foi definido.  

Informou que a compra não ocorreu dos equipamentos, no entanto foi concretizado 

convênio com o Corpo de Bombeiros (10 milhões de Reais) e convênio com a Polícia 

Ambiental. A listagem dos equipamentos para as bases das UC (será via licitação). 

Relatou também que a Empresa Ouro Fino, se propôs a fornecer água para combate 

a incêndios nas UC em parceria a IAT.  

Ten. Werner 

Eiglm 

Informou que o Batalhão Ambiental tem apoiado ao Corpo de Bombeiros e continuar 

apoiando, sem no entanto ter foco na missão específica de combate a incêndio, 

sendo a atuação restrita a apoio. Treinamento básico seria útil ao efetivo do BPAmb. 

Relatou que estão à disposição para ajudar, se for possível receberem curso mais 

básico, fundamental para a tropa, proporcionando uma atuação mais completa. 

Relatou que não possuem equipamentos. Fazem também atuação em Incêndios 

criminosos, com os encaminhamentos necessários. 

Cap. 

Nascimento 

Informou quanto a capacitação, como sugestão ao Batalhão, no mês de abril, com a 

Operação Guati João (capacitação de dois dias). 



Ten. Guilherme 

Sachser Tondo 

Informou sobre a atuação do BPMoa com 4 helicópteros e dois aviões (dois helibalde) 

no combate a incêndios com treinamentos periódicos, habilitações anualmente 

renovadas. Trabalham em parceria com a Polícia Ambiental em várias atividades. 

Apoio ao Corpo de Bombeiros a exemplo de Ilha Grande, próximo a Umuarama. 

Possibilidade de acionamento também pela Defesa Civil. Informou que não são todos 

os pilotos habilitados para pilotar com helibaldo, mas que são a maioria.  Estão em 

processo de aquisição de reservatório (espécie de piscina), bem encaminhado, com 

previsão de término até o final do ano.  

Cap. 

Nascimento 

Informou sobre Programa de Queimadas (monitoramento e alerta de queimadas) 

plataforma, com possibilidade de participar de palestras e ter mais dados 

(tratamento de dados). 

Letícia Informou que o Grupo foi criado, relatou a questão da dificuldade técnica, existindo 

necessidade de palestra, sabe como se manifestar, evidenciando a importância do 

treinamento.  Discorreu que os itens do Plano de Trabalho – material para Previna 

será via licitação. Confirmou que será mantido as metas. Valor ainda não exato, 

necessitando fechar as cotações. 

Ten. Werner Informou que o Batalhão Ambiental concorda com os itens do Plano de Trabalho. 

Ten. Guilherme Informou que o BPMOA, concorda com os itens do Plano de Trabalho e sequencia 

dos trabalhos. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 15h38min. 

 

 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

À Defesa Civil Estadual, na pessoa do Cap. Nascimento encaminhar ao Comando do Corpo de Bombeiros 

para manifestação sobre o Plano de Trabalho; 

 

Ao IAP, na pessoa da Sra Letícia:  

Informar quanto agenda da próxima reunião com as 25 Unidades de Conservação. 

 

À Defesa Civil Estadual, na pessoa do Cap. Nascimento, ficou responsável por informar ao 

representante do Programa Queimadas (INPE), a disponibilidade de representantes do Previna para 

receber orientação técnica em relação ao monitoramento e alerta de queimadas. 

 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

 Definição do PTA 2020. 



 

 

 

 

Ten. Alfredo Werner Eiglmeier  

BPAmb 
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IAP 

 

 

Cap. Murilo Cezar Nascimento 

 CEDEC 

 

 

Ten. Joyce Andressa de Oliveira 

CEDEC 

 

 

 

 

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes 

CEDEC 

 

 

 

 

 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: A definir 

 Horário: A definir 

Local: A definir 

Endereço: A definir 


