
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREVINA 

 

41° Reunião: Coordenação PREVINA 

Data: 15 de setembro de 2021 

Horário Previsto 9h30min Início 09h30min 

Pauta:  Plano de Trabalho Anual 2022 APROVADO / Enviado para os órgãos; 
 Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 
 Metas 16, 21,22 e23 do Plano de Ação 2021. 

     16 - Materiais destinação as UC´s 
     21 - Planos Contingência no GeoDC 
     22 - Capacitação de Brigadistas Voluntários 
     23 - Fluxo de acionamento 

Participantes: Major QOBM Nascimento, CEDEC; 1º Ten. Joyce, CEDEC; Cap. Álvaro, Batalhão de 
Polícia Ambiental e Força Verde; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo 
Neratika, IAT/DIPAN; Thais Michele Fernandes, IBAMA; Rafael Hartmann Gava - 
Brigada FEPAM; Juçara Garcia Ribeiro / IAT; Gabriel Pereira, SIMEPAR; Cap. QOBM 
Giovani, Corpo de Bombeiros; 

 ASSUNTOS ABORDADOS  

Representante Assunto 

Maj. Nascimento Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo 

a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculados a 

deliberação da reunião anterior, metas do Plano de Ação 2021 e a respeito do PTA 

2022; 

Maj. Nascimento Abordou a respeito do Plano de Ação 2021 e questiona o Sr. Rodrigo sobre a meta 

16 e os materiais que o IAT já recebeu; 

Rodrigo Quanto a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, informa que vários 

equipamentos já foram enviados e afirma que a expectativa é de que na próxima 

semana (20 a 24 set) essa distribuição seja ajustada em conjunto com o Sr. Cel. 

Lorenzetto. 

Maj. Nascimento Informa que a meta 16 permanece como deliberação até que a entrega seja 

efetivada. 

Rodrigo Afirma que está sendo debatido 

Maj. Nascimento Questiona o IBAMA sobre a questão do uso dos retardantes; 

Thais Afirma que está aguardando o retorno dos responsáveis do ICMBio. 

Maj. Nascimento Informa que permanece como deliberação para a próxima reunião. 

Maj. Nascimento Questiona sobre o agendamento de treinamento de utilização de plataforma on-

line do SIMEPAR (Vê Fogo) para o mês de agosto (1ª quinzena), aos órgãos do 

Previna, especialmente ao CEGERD/CEDEC, IAT e SANEPAR, na busca da oferta de 

produto de identificação de “focos de calor”.  

Gabriel Pereira Informa que na semana anterior foi realizado treinamento com o integrantes do 

CEGERD/CEDEC, ocasião em que foi realizada demonstração da plataforma e que 



está sendo avaliada a possibilidade de repassar acesso com login e senha para os 

demais, visto que a plataforma foi criada para uso interno. 

Maj. Nascimento Quanto ao envio para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) 

com os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone 

fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao 

SISDC/GEODC dos Planos de Contingência das UC´s que possuem, informa que 

não foi recebida a informação de todos e mantém como deliberação. 

Maj. Nascimento Aborda sobre a meta 21 e informa que aguarda a disponibilização dos Planos de 

Contingência para disponibilização no GeoDC, permanecendo como deliberação. 

Informa que a equipe da CEDEC que efetua essa disponibilização está em 

capacitação externa, mas que na próxima semana será efetivado, mantendo a 

deliberação. 

Maj. Nascimento Aborda sobre a meta 22 e pede a palavra do Cap. Alexandre quanto ao 

cronograma de capacitação dos brigadistas voluntários;  

Maj. Nascimento Constata que Cap. Alexandre não se encontra no momento (queda de conexão). 

Maj. Nascimento Aborda sobre a meta 23 quanto ao acionamento de apoio dos voluntários, bem 

como a verificação para quem do IAT (contato organizacional) o Corpo de 

Bombeiros solicitaria esse apoio.  

Gava Trata sobre o incêndio em Piraquara, próximo ao morro do canal, detectado por 

montanhista. Informa que a partir do momento que foi necessário efetuar 

acionamento para rescaldo, por ser incêndio subterrâneo, fez contato com o Sr.  

Rodrigo - IAT, o qual providenciou a previsão de seguro de acordo com a lista dos 

voluntários recebida. Sendo o fluxo de atividades da seguinte forma: Informação, 

verificação da necessidade de acionamento dos voluntários, disponibilidade dos 

voluntários e repasse das informações para o IAT para contrato do seguro.  

Rodrigo Informa que o processo tem sido aperfeiçoado e que neste momento já se possui 

um bom alinhamento. Informando que já se tem os dados dos voluntários e que 

em torno de 20 minutos já é possível lançar as informações. Quanto à central 24h 

para que a informação não seja em caráter personalíssimo, informa que o IAT não 

dispõe de central 24h. E indica que pode conversar com demais membros das 

equipes para que os demais entendam do processo e possam acionar o seguro, 

mas que neste momento está centralizado na sua pessoa. 

Maj. Nascimento Indica que talvez não seja o ideal, mas reconhece  que foi efetivo. 

Rodrigo Afirma que irá sempre deixar uma pessoa responsável no caso de afastamento, 

para poder implementar demanda de seguro aos brigadistas voluntários. 

Maj. Nascimento Informa que falta identificar como a informação chegará na FEPAM, “quem é o 

responsável por acionar quem”, apresentando a demanda por voluntários 

brigadistas. 

Gava Informa que somente voluntários capacitados são acionados e que é necessário 

verificar como será o rito para os que serão capacitados e não vinculados à 

FEPAM, qual será o critério de acionamento dos voluntários. Quanto aos 

voluntários da FEPAM, afirma sobre a necessidade de desenvolver um processo 

mais automatizado possível. 
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Major 

Nascimento 

Cita quanto a forma de identificação, tais como carteirinha já debatido 

anteriormente, mas que nesse momento se faz necessário alinhar quanto ao 

acionamento da FEPAM, definindo um fluxo. 

Maj. Nascimento Informa que o fluxo da FEPAM em diante funcionou, mas que há necessidade de 

identificar quem fará o acionamento da FEPAM pelo Corpo de Bombeiros. E 

questiona o Cap. Giovani se seria o Comandante da operação, o COBOM, etc. 

Cap. Giovani Afirma que na ocorrência aparecerão voluntários e, consequentemente, a 

necessidade de passar a informação para a FEPAM, por meio do COBOM. Afirma 

que pode ser elaborada uma norma interna prevendo os dois cenários: do 

voluntário que apareceu ou do comandante da ocorrência que identifica a 

necessidade de voluntário. Sendo o COBOM a melhor forma de acionamento. 

Maj. Nascimento Solicita para que o Cap. Giovani traga a confirmação quanto a viabilidade de 

inserção do COBOM no processo de acionamento. 

Rodrigo Trata sobre repassar a responsabilidade da FEPAM, na pessoa do Sr. GAVA, 

quanto a coordenação dos voluntários não vinculados à FEPAM. 

Gava Informa quanto a necessidade de institucionalizar este fluxo, evitando o caráter 

personalíssimo, devendo ser algo automatizado. Afirma que existem três 

situações, basicamente: o montanhista que está no local quando acontece a 

ocorrência; o montanhista que está no local e se apresenta para a ocorrência; ou 

o Corpo de Bombeiros solicitando o apoio da FEPAM. Trata sobre  possibilidade 

de aplicativos, QR CODE, carteirinha para confirmar se o voluntário está 

capacitado, bem como envio de SMS para que o voluntário receba a informação. 

Rodrigo Questiona sobre a capacitação para que seja possível visualizar o quantitativo de 

brigadistas a serem capacitados e o calendário da capacitação a fim de fazer a 

lista para elaboração da carteirinha. 

Maj. Nascimento Recorda os membros que esse fluxo é inicial e que nesse momento a ideia é que 

se estabeleça um fluxo mais operacional e que os pormenores podem ser 

avaliados e melhor trabalhados posteriormente. 

Gava Informa que o voluntário precisa entender que existe um processo, bem como 

responsabilidades quanto ao uso do voluntário e que tais situações podem 

prejudicar a carreira do comando da operação. E questiona se não seria o caso de 

aplicar o fluxo inicial adotado com os projetos pilotos que estão em 

desenvolvimento. 

Maj. Nascimento Concorda e reitera a necessidade de se consolidar um fluxo inicial. 

Gava Informa que, após determinado tempo, os brigadistas voluntários já capacitados e 

com tempo de atividade acabam ensinando os demais, melhorando as ações 

desenvolvidas e responsabilidades do voluntário. 

Maj. Nascimento Questiona se o Cap. Giovani tem algum retorno quanto as capacitações. 

Cap. Giovani Informa que as capacitações já estão em andamento. Cita o exemplo dos guardas 

vida civis, com elaboração de edital para fazer o curso de brigadista voluntário do 

PREVINA dando seriedade ao processo, tendo em vista que na região do litoral, ao 

ser contatado os voluntários que preencheram cadastro do IAT para participar da 

capacitação prática a adesão foi baixa. 



Maj. Nascimento Quanto a abertura de e-protocolo para envio do PTA 2022 aos órgãos envolvidos, 

informa a indicação dos números de protocolo de envio para as instituições 

envolvidas. 

1. Corpo de Bombeiros Ofício nº 382 - 18.030.832-6 
2. BPAmb Ofício nº 387 – 18.030.979-9 
3. SANEPAR Ofício nº 390 - 18.031.047-9 
4. BPMOA Ofício nº 389 - 18.031.005-3 
5. IAT Ofício nº 386 - 18.030.913-6 
6. COSMO – enviado via e-mail 
7. FEPAM – enviado via e-mail 

Ana Cristina Informa que recebeu. 

Rodrigo Informa que recebeu. 

Cap. Giovani Informa que está na secretaria do Comando DO Corpo de Bombeiros. 

Gava Informa que recebeu. 

Maj. Nascimento Informa que  restou a pendência de confirmação do BPAmb que será 

verificado/confirmado recebimento, e que o BPMOA foi confirmado recebimento 

pelo Cap. Guilherme. 

Gava Informa que notou-se a carência de radiocomunicação no Pico do Caratuva, 

durante participação de montanhistas voluntários em busca de rapaz que estava 

perdido; 

Maj. Nascimento Informa que pode verificar um contato para identificar se o equipamento está 

funcionando ou não, visto que foi realizada anteriormente manutenção e, a 

princípio, estava funcionando. Posicionou ainda que o apoio de voluntários de 

radioamadores da REER tem auxiliado na radiocomunicação. 

Ana Cristina Questiona sobre o andamento das capacitações práticas dos brigadistas 

voluntários. 

Maj. Nascimento Informa que nas áreas abrangidas pela SANEPAR as capacitações já estão em 

andamento, de acordo com a informação do Cap. Giovanni, e que na região 

litorânea teve pouca adesão tendo sido optado por cancelar neste momento, 

conforme exposto em momento anterior da reunião pelo Cap. Giovani. 

Ana Cristina Questiona quanto ao uso das áreas da SANEPAR para realização das capacitações. 

Destaca que se for utilizado a área da SANEPAR é necessário a tramitação do 

Plano de Treinamento, junto à Diretoria da Sanepar, para ciência e aprovação da 

intervenção.   

Cap. Giovani  Indica que vai verificar e que dará retorno para a Sra. Ana. 

Maj. Nascimento Define a nova agenda do PREVINA no dia 6 de outubro, as 9h30min; 

Maj. Nascimento Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h33min. 

    
                                                                   
                                              
 
 
                           
 
 
 
 

 



                                                                     PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA 

     

 

  ATIVIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO 
          SITUAÇÃO / 
  ACOMPANHAMENTO 

1 Definição do Plano de Ação 2021 PREVINA março abril 
 
Acompanhamento (Ata nº 31) 

2 Chamamento de voluntários IAT março abril 

(142 inscritos até 18/05).  
Disponível em:  
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-
incendios-na-natureza 

3 
Atualização dos 10 Planos de 
Contingência Existentes 

IAT e CBM/PR março abril 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 
Contato: Gerentes UC´s e  
Unidades do CB. 

4 
Elaboração de 15 Planos de 
Contingência das UC´s prioritárias 

IAT e CBM/PR abril maio/junho 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 
Contato: Gerentes UC´s e  
Unidades do CB 

5 

Reunir informações (Planos de 
Contingência; voluntários; 
voluntários capacitados;  
equipamentos) 

IAT março abril 

 
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) 

6 
Levantamento recursos humanos 
possíveis de apoio (com e sem 
curso) 

BPAMB março abril 
 
180/60 – 27 bases /18 com UC 

7 Definir UC´s que participarão PREVINA março abril 
 
IAT e demais órgãos (Ata nº 33) 

8 
Envio de solicitação treinamento ao 
Corpo de Bombeiros – instruído 

IAT março abril 
17.637.433-0 
Enviado (Ata nº 34) 

9 
Autorização do Comando do Corpo 
de Bombeiros 

CBM/PR abril abril 
 
Autorizado (Ata nº 34) 

10 
Registro das equipes responsáveis 
pelo treinamento  em cada OBM 

BM/8 março abril 
17.552.884-9 
 (Ata nº 32 e 33) 

11 
Atualização dos Planos de 
Contingência pelas UC´s, com apoio 
do CBMPR 

IAT e BM/8 março abril 

Necessidade informações do CB. 
(Ata nº 33) - (área de circunscrição) 
Iniciado CB – atualizando no Drive 
17.609.735-3 

12 Capacitação aos BM´s instrututores CBM/PR março abril 
Iniciado tratativas 17.529.187-3 
Será realizado antes da capacitação 
dos Brigadistas (junho). 

13 
Estabelecimento de contato entre 
UC´s e OBM 

Gerente das UC´s abril abril 
Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – 
contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 
34)  contatar CB. 

14 
Verificação de materiais e 
equipamentos das UC´s 

Gerente da UC e 
B/8 da OBM 

maio maio 
 

Acompanhamento (Ata nº 33) 

15 
Manutenção dos materiais e 
equipamentos 

Gerente da UC e 
B/8 da OBM 

maio maio 
Acompanhamento (Ata nº 33) 

16 

Definição dos Kit´s de materiais e 
equipamentos a ser disponibilizado 
em cada UC´s (conf. levantamento  
aquisição do IAT) 

PREVINA maio junho 

Previsao de finalização na semana de 
20 a 24 e setembro. 

17 
Levantamento da capacitação dos 
pilotos BPMOA 

BPMOA abril abril 
Realizado levantamento e treina- 
mento em 10 maio 2021 (Ata nº 34) 

18 
Levantamento dos materiais e 
equipamentos para combate e 
apoio aéreo – BPMOA 

BPMOA abril abril 
 
Acompanhamento (Ata nº 33) 
 

19 
Levantamento dos locais possíveis 
de pouso junto as UC´s 

BPMOA abril maio 
Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e  
35). 

 

20 
Busca de ferramentas de 
monitoramento do risco de 
incêndio nas UC´s 

CEDEC e IAT abril maio 

Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata 
nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar 
o grupo – Convenio IAT 

21 
Disponibilizar os Planos 
Contingência em ferramenta Geo – 
passível de consulta 

CEDEC e IAT abril maio 
Previsao de finalização na semana de 
20 a 24 e setembro 

22 
Capacitação de Brigadistas 
voluntários 

OBM  abril junho 
Em andamento pelo CB. 



23 
Definição de protocolo/fluxo 
acionamento e atendimento 

PREVINA junho junho 
Fluxo definido em regime preliminar. 
Pendente formato de solicitação de 
voluntários (CB e FEPAM) 

24 Campanha preventiva PREVINA maio outubro 

Rodrigo (IAT), aprovação final do 
material de divulgação/conscientização 
junto a Secretaria de Comunicação do 
Estado. Corpo de Bombeiros 
(divulgação 18.024.174-4). 

25 Operação Quati João CBM/PR junho outubro 
Iniciada as fases de estruturação/ 
Operacionalização. 

 

 

 

Legenda:  

 Cumprido 

 Andamento 

 Atraso 

 Não iniciado 

 

DELIBERAÇÕES 

 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para 

proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, previsão de finalização 

na semana de 20 a 24 e setembro; 

 TODOS OS ÓRGÃOS, enviar para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) 

os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-

mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de 

Contingência; 

 TODOS OS MEMBROS, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa 

replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais 

órgãos sigam o mesmo modelo; 

 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as 

datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários; 

 IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e 

combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o 

entendimento deles quanto aos retardantes; 

 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Cap. Giovani, verificar o andamento das capacitações 

no 6º e 7ºGB, informando a SANEPAR (eventual necessidade de local para a prática); 

 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Cap. Giovani, verificar internamente ao CB a 

viabilidade do acionamento dos voluntários a ser realizado pelo COBOM. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; 

  Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; 

  Acesso aos Planos Contingência no GeoDC e verificação de materiais/equipamentos nas 

UC´s. 

 Fluxo de acionamento. 
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DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 6 de Outubro de 2021 / quarta-feira 

Horário: 9h30min 

Local: web 

Endereço: A definir 

 
            
 
 

1º Tenente Joyce Andressa de Oliveira, 
CEDEC. 

Cap. Giovani,  
Corpo de Bombeiros. 

Major Nascimento, 
CEDEC. 

Ana Cristina do Rego Barros, 
SANEPAR. 

Rodrigo Neratika, 
IAT/DIPAN. 

Cap. Álvaro,  
Batalhão de Polícia Ambiental e Força Verde. 

Thais Michele Fernandes, 
IBAMA. 

Rafael Hartmann Gava,  
Brigada FEPAM. 

Juçara Garcia Ribeiro, 
IAT. 

Gabriel Pereira,  
SIMEPAR. 

 


