ESTADO DO PARANÁ
PREVINA
34° Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

18 de maio de 2021

Horário

Previsto

Pauta:






15h

Início

15h03min

Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
Acompanhamento do cadastro de voluntários;
Acompanhamento da capacitação de pilotos BPMOA.

Participantes:

Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Franciane Siqueira, CBMPR; Cap. QOBM Guilherme
Sachser Tondo, BPMOA; Leticia Salomão, IAT; Beatriz de Bem Irano, IAT; 2º Sgt.
Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar e Eduardo Alvin, SIMEPAR.
ASSUNTOS ABORDADOS

Representante

Assunto

Sgt. Hammes

Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os
integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano
de Ação 2021. Solicitou informação referente a Meta 02 – cadastro de
voluntários.

Beatriz

Informou quanto a meta 2: se cadastraram 142 (cento e quarenta e dois)
voluntários inscritos, e que será realizado filtro/verificação para examinar se não
há informação duplicada. Cadastro dos voluntários continuará ativo no site
(http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza).

Maj. Nascimento

Informou em nome do Cap. Giovanni que as Unidades operacionais do Corpo de
Bombeiros estão realizando atualização dos 10 Planos Contingencia, no drive.
Repassa ainda que seria importante se os Gerentes das UC´s realizassem contato
com as Unidades do Corpo de Bombeiros, com vistas a estabelecer contato e
atualização/elaboração dos Planos contingência (itens 3 e 4)

Sgt. Hammes

Questionou item 08 e 09, referente a solicitação treinamento pelo IAT e
autorização do Comandante do Corpo de Bombeiros.

Leticia

Informou que foi protocolado pelo IAT junto ao Corpo de Bombeiros - 17.637.4330.
Informou que já a solicitação de treinamento do IAT já está tramitando
internamento ao Corpo de Bombeiros, que tem autorização do Comando do CB e
está atualmente no 1° Comando Regional Bombeiro Militar para atendimento.

Cap. Franciane

Sgt. Hammes

Quanto a meta 11: através da informação do Cap. Giovanni, a atualização está
ocorrendo por parte das Unidades Operacionais, com atualização no drive.
Solicitou informação referente a Meta 12 – capacitação de voluntários.

Cap. Franciane

Informou que o Sr. Ten.-Cel. Lorenzetto já sinalizou positivamente em relação as
ações definidas pelo CB no PREVINA. As capacitações deverão ser iniciadas em
junho (após a capacitação dos instrutores), Adequação e atualização do

material/conteúdo (Meta 12).
Sgt. Hammes

Informou quanto a meta 13: destacando a importância do contato prévio que será
realizado pelos Gerentes das Unidades de Conservação e as Unidades
operacionais do Corpo de Bombeiros. Solicitou apoio quanto a esta solicitação à
Sra. Beatriz do IAT.

Sgt. Hammes

Destacou a importância de adequada e equilibrada divisão dos equipamentos
entre as UC´s, com necessidade de informação única com a disponibilidade dos
materiais e locais de guarda. (Meta 16).

Maj. Nascimento

Sugeriu a retomada na próxima reunião da abordagem da distribuição dos
materiais/equipamentos, com base na relação globais de equipamentos
(existentes e em aquisição), se possível disponibilizando na pasta no drive.

Beatriz

Informou que a licitação de materiais e equipamentos está em fase final, e na
próxima reunião será oportuno retomar o item materiais e equipamentos. (Meta
16).

Cap. Guilherme

Informou que foi realizado treinamento com os integrantes / pilotos do BPMOA
nos mananciais da serra, para operação dos helibaldes. Que o BPMOA tem
convênio com IAT que está aguardando recebimento de uma viatura tipo
caminhonete e um tanque de abastecimento combustíveis. (Meta 18).

Beatriz

Irá verificar o convênio IAT / BPMOA, a situação (Meta 18).

Sgt. Hammes

Solicitou informação acerca da Meta 19 – locais de pouso em UC´s.

Cap Guilherme

Informou que está sendo iniciado, sobretudo pelo Tenente Maikon, A PARTIR DAS
25 Unidades de Conservação definidas (prioritárias). Complementou ainda que
com possibilidade de abastecimento móvel, essa capacidade fica potencializada.

Alvin

Informou que foi assinado cooperação entre IAT e SIMEPAR, por meio do projeto
SIGABIO – VÊ FOGO. Já existem produtos disponíveis imediatos e outros em
desenvolvimento. Acrescentou que esses produtos deverão ficar à disposição do
IAT e da Defesa Civil, em especial ao CEGERD. Informou ainda que há 2 produtos
principais: o risco de incêndio (com 1 mapa por dia), informando o FMA; 2 – a
vigilância dos incêndios através de satélites ambientais (focos de calor).

Ana Cristina

Informou que a SANEPAR passou ao IAT os materiais elaborados de divulgação
para finalização e tramite referente ao direito de uso e divulgação junto a agência
de comunicações do Estado. (Meta 24).

Maj. Nascimento

Solicitou o compartilhamento no drive (relação brigadistas já capacitados;
articulação CEDEC; articulação Corpo de Bombeiros; Relação Materiais e
equipamentos).

Maj. Nascimento

Apresentou a demanda de participação nas reuniões de entidades com relevante
atuação em relação aos incêndios florestais, como por exemplo a FEPAM, com
vistas a participação da sociedade civil organizada. Houve a concordância das
representantes do IAT e dos demais participantes.

Sgt. Hammes

Encerrou a reunião às 16h21min.

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:

3

Atualização dos 10 Planos de
Contingência Existentes

IAT e CBM/PR

março

abril

IAT e CBM/PR

abril

maio/junho

IAT

março

abril

BPAMB

março

abril

180/60 – 27 bases /18 com UC

PREVINA

março

abril

IAT e demais órgãos (Ata nº 33)

IAT

março

abril

17.637.433-0
Enviado (Ata nº 34)

CBM/PR

abril

abril

Autorizado (Ata nº 34)
17.552.884-9
(Ata nº 32 e 33)

4

5

6

Elaboração de 15 Planos de
Contingência das UC´s
prioritárias
Reunir informações (Planos
de Contingência;
voluntários; voluntários
capacitados; equipamentos)
Levantamento recursos
humanos possíveis de apoio
(com e sem curso)

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencaode-incendios-na-natureza

Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
Contato: Gerentes UC´s e
Unidades do CB.
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
Contato: Gerentes UC´s e
Unidades do CB
Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)

7

Definir UC´s que participarão

8

Envio de solicitação
treinamento ao Corpo de
Bombeiros – instruído

9

Autorização do Comando do
Corpo de Bombeiros

10

Registro das equipes
responsáveis pelo
treinamento em cada OBM

BM/8

março

abril

11

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

IAT e BM/8

março

abril

12

Capacitação aos BM´s
instrututores

CBM/PR

março

abril

13

Estabelecimento de contato
entre UC´s e OBM

Gerente das UC´s

abril

abril

14

Verificação de materiais e
equipamentos das UC´s

Gerente da UC e
B/8 da OBM

maio

maio

15

Manutenção dos materiais e
equipamentos

Gerente da UC e
B/8 da OBM

maio

maio

16

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

PREVINA

maio

junho

Apresentado
justificativa/necessidade
(Ata nº 34)

17

Levantamento da capacitação
dos pilotos BPMOA

BPMOA

abril

abril

Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)

BPMOA

abril

abril

BPMOA

abril

maio

CEDEC e IAT

abril

maio

CEDEC e IAT

abril

maio

18

19

20

21

Levantamento dos materiais
e equipamentos para
combate e apoio aéreo –
BPMOA
Levantamento dos locais
possíveis de pouso junto as
UC´s
Busca de ferramentas de
monitoramento do risco de
incêndio nas UC´s
Disponibilizar os Planos
Contingência em ferramenta
Geo – passível de consulta

Nessidade informações do CB.
(Ata nº 33) - (área de circunscrição)
Iniciado CB – atualizando no Drive
17.609.735-3
Iniciado tratativas 17.552.884-9
Será realizado antes da capacitação
dos Brigadistas (junho).
Disponibilizado pelo Cap. Giovanni
– contatos CORPDEC – IAT (Ata nº
32 e 34) contatar CB.
Acompanhamento (Ata nº 33)
Acompanhamento (Ata nº 33)

Acompanhamento (Ata nº 33)

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

Aguardando atualização para
disponibilizar no Geodc

22

Capacitação de Brigadistas
voluntários

OBM

abril

junho

23

Definição de protocolo/fluxo
acionamento e atendimento

PREVINA

junho

junho

24

Campanha preventiva

PREVINA

maio

outubro

25

Operação Quati João

CBM/PR

junho

outubro

Será realizado previsto para Junho

Ana Cristina (SANEPAR),
aprovação do material de
divulgação/conscientização
Iniciada as fases de estruturação/
Operacionalização.

Legenda:
Cumprido
Andamento
Atraso
Não iniciado
DELIBERAÇÕES
 O IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo ficou responsável por disponibilizar no drive cadastro de
voluntários capacitados anteriormente, relação materiais/equipamentos; articulação do
Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.
 O IAT, na pessoa da Sra. Beatriz, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA,
referente a disponibilização de uma caminhonete e um tanque móvel de abastecimento.
 O IAT, na pessoa da Sra. Beatriz - meta 13: destacando a importância do contato prévio que
será realizado pelos Gerentes das Unidades de Conservação e as Unidades operacionais do
Corpo de Bombeiros. Solicitou apoio quanto a esta solicitação à Sra. Beatriz do IAT.
 O IAT, na pessoa do Sra. Beatriz, disponibilizar no drive informação única da quantidade de
materiais que podem ser utilizados para combate nas UC´s – com identificação dos locais
de guarda.
 A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, irá contatar e convidar representante da FEPAM para
participação na próxima reunião;
 O SIMEPAR, na pessoa do Sr. Flavio, realizará na próxima reunião apresentação da
ferramenta e dos produtos do SIMEPAR, referente ao Convênio IAT-SIMEPAR de
monitoramento de incêndios ambientais;
 O CORPO DE BOMBEIROS, inserir informações nos Planos de Contingência das UC´s.
PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO






Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;
Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC´s;
Monitoramento SIMEPAR.
DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 01 de junho de 2021 / terça-feira
Horário: 15h
Local: web
Endereço: A definir

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento
Corpo de Bombeiros

Eduardo Alvin
SIMEPAR

Cap. Franciane Siqueira
Corpo de Bombeiros

Cap. QOBM Guilherme Sachser Tondo
BPMOA

Beatriz de Bem Irano
IAT

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes
CEDEC

Leticia Salomao
BPMOA

Ana Cristina do Rego Barros
SANEPAR

