ESTADO DO PARANÁ
PREVINA
36° Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

16 de junho de 2021

Horário

Previsto

Pauta:







9h30min

Início

09h34min

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;
PTA 2022 (início).

Participantes:

Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto, CB; Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Giovanni Ferreira,
BM/8; Cap. Franciane, CB; Ten. Maikon Correa, BPMOA; Beatriz de Bem Hirano,
IAT/DIPAN/GEAP; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar;
Flávio Deppe, SIMEPAR; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Juçara Garcia Ribeiro,
IAT/DIPAN; Suelen Fernanda Muller; IAT/DIPAN; Rafael Gava, Brigada Fepam.
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.

Cap. Giovanni

Informou quanto a meta 3 e 4: que as atualizações dos 10 Planos de
Contingência, bem como as informações quanto aos novos planos de contingência
estão sendo realizadas pelas Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros,
direto no drive e também através de downlond com envio de informações a
BM/8. Previsão de término no final do mês de junho. Informou que houve a
aproximação dos Gerentes das UC´s com as Unidades Operacionais do Corpo de
Bombeiros.

Cap. Giovanni

Quanto a meta 11: a atualização está ocorrendo também por parte das Unidades
Operacionais, direto no drive e também através de downlond com envio de
informações a BM/8, com prazo de término no final do mês de junho.

Cap. Franciane

Quanto a meta 12: informou que a capacitação (nivelamento) dos instrutores será
realizada antes da capacitação dos Brigadistas. As capacitações deverão ser
iniciadas em junho (após a capacitação dos instrutores).

Cap. Giovanni

Quanto a meta 13: informou que houve o contato de todos os Gerentes das UC
com as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.

Rodrigo

Informou novamente quanto a meta 16: que está no drive planilha separada dos
materiais e equipamentos por UC. Informou também que os materiais serão
distribuídos, conforme solicitado pelos Órgãos. Destacou também que além dos 2
(dois) lotes recebidos, receberam mais materiais como por exemplo mangueiras,
luvas. Estima que em 1 (um) mês será totalizado as entregas dos materiais.

Sgt. Hammes

Propôs quanto avaliação do quantitativo de materiais (existentes e em aquisição)
para atender as 25 UC´s prioritárias.

Cap. Giovanni

Propôs que o quantitativo de materiais a serem distribuídos devem levar em
conta o quantitativo de materiais existentes, ou seja, as UC´s que não tivessem
materiais seriam as primeiras a serem contempladas, levando em consideração os
materiais existentes nas UC´s com os materiais existentes no Corpo de Bombeiros
e os materiais a serem distribuídos, vindos do IAT.

Ten. Maikon

Informou quanto a meta 19: que algumas coordenadas, (quanto aos possíveis
locais de pouso nas UC´s) foram alteradas no drive, nos Planos de Contingência e
as demais foram validadas pelo BPMOA.

Sgt. Hammes

Informou quanto a meta 21 – aguardando a atualização e elaboração dos Planos
para disponibilizar na ferramenta Geodc.

Cap. Franciane

Informou quanto a meta 22: material finalizado para capacitação (nivelamento)
dos instrutores do Corpo de Bombeiros para realizar a capacitação dos Brigadistas
voluntários.

Sgt. Hammes

Informou quanto a meta 23: reforçou quanto a necessidade de reunião específica
para definição de protocolo/fluxo para acionamento e atendimento, porém
propôs que os acionamentos emergenciais sejam via 193 (contato de emergência
do Corpo de Bombeiros) e também via (41) 3281-2513, contato do plantão 24h do
CEGERD (Centro Estadual de Gerenciamento de Desastres).

Sgt. Hammes

Informou também ao integrantes que existe grupo É FOGO, aplicativo de
comunicação que pode ser utilizado para troca de informações, porém o
solicitação deve ser solicitada via 193 (contato de emergência do Corpo de
Bombeiros).

Rodrigo

Informou quanto a meta 24: que o material passou por alguns ajustes gráficos
finais e esta com o setor de comunicação da SEDEST.

Cap. Giovanni

Informou quanto a meta 25: iniciada as fases que envolvem a Operação Quati
João e a novidade é quanto possibilidade de adesão ou não dos Comandos
Regionais à referida Operação.

Deppe

Sugestionou atuação preventiva na Ilha Grande (jurisdição federal).

Ten.-Cel.
Lorenzetto

Corroborou quanto a importância da atuação preventiva, pois a Ilha Grande
oferece dificuldades extremas quanto ao combate de incêndios, como por
exemplo o acesso dificultado.

Sgt. Hammes

Abordou quanto a necessidade da discussão quanto as metas do Plano de
Trabalho Anual para o ano de 2022.

Sgt. Hammes

Em contato com os demais participantes, acerca das possíveis metas a integrar o
PTA 2022, foram abordadas alternativas, ainda de maneira preliminar pelos
participantes: desenvolvimento de rede de monitoramento "olheiros" em áreas
críticas; implementação de Relatórios de Ocorrência de Incêndios com o
levantamento das áreas incendiadas; desenvolvimento e estudos para
implementação de MIF Manejo Integrado do FOGO como forma de prevenção.
ICMBIO e Prevfogo tem estudos muito robustos sobre o tema; integração do
Previna com UCs não estaduais. (federais e municipais); restabelecimento das

Maj. Nascimento

Sgt. Hammes

ROIFs - Relatório de Ocorrência de Incêndios florestais - há um modelo já
elaborado pelo PREVINA e IAT; ampliação quanto a elaboração de Planos de
Contingência para as APA`s e também para o Miringuava; elaborar Plancons; ;
atualizar os 25 Plancons existentes; aquisição de materiais e equipamentos paras
equipar as UC´s; implementar o SISDC, disponibilizando ferramenta automatizada
para construção de Plancon´s, integrado ao Plancon Municipal (R$ 50.000,00);
integrar a Operação Quati João, desde a fase de planejamento; acompanhar o
Termo de Cooperação com o IAT; acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT;
sugestionou atuação preventiva na Ilha Grande (jurisdição federal); sugestionou
quanto a integração do Programa Previna, Operação Quati João ao Programa
Parque Escola já existente, mas que está em etapa de redesenho e adequação
devido à pandemia.
Informou quanto a necessidade de consulta interna aos Órgãos (Chefia) quanto as
informações financeiras, tendo como vislumbre a indicação na LOA em outubro,
referente as metas que sejam definidas no PTA 2022.
Encerrou a reunião às 11h10min.

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)

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

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)

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).

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

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

Aguardando atualização para
disponibilizar no Geodc
Será realizado previsto para Junho
Material sendo finalizado.

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

22

Capacitação de Brigadistas
voluntários

OBM

abril

junho

23

Definição de protocolo/fluxo
acionamento e atendimento

PREVINA

junho

junho

Acompanhamento (Ata nº 33)

Acompanhamento (Ata nº 33)

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

Discussão interna quanto ao fluxo.

24

Campanha preventiva

PREVINA

maio

outubro

25

Operação Quati João

CBM/PR

junho

outubro

Rodrigo (IAT), aprovação final do
material de
divulgação/conscientização junto a
Secretaria de Comunicação do
Estado.
Iniciada as fases de estruturação/
Operacionalização com divulgação
de Nota de Serviço.

Legenda:
Cumprido
Andamento
Atraso
Não iniciado

DELIBERAÇÕES
 O TODOS OS ÓRGÃOS, verificação interna quanto ao fluxo de acionamento (meta 23).
 O IAT, na pessoa da Sr. Rodrigo, acompanhar o andamento do material de divulgação –
comunicação do Estado.
 O IAT, na pessoa da Sra. Suelen, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA
(agosto/2020), referente a disponibilização de uma caminhonete e um tanque móvel de
abastecimento, bem como fará levantamento de todos os equipamentos que serão
contemplados no referido convênio.
 O BPMOA, na pessoa do Ten. Maycon, irá verificar o andamento do Convênio do IAT /
BPMOA.

 O CORPO DE BOMBEIROS, inserir informações nos Planos de Contingência das UC´s.
 O IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, buscar informações quanto a possibilidade de locações
de aeronaves (asa fixa) via Pegão eletrônico nº 16/2021 (ICMBio/SENASP), especificamente
para as atividades de combate a incêndios florestais.
 O IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, buscará informações quanto ao alinhamento quando da
atuação operacional envolvendo Corpo de Bombeiros Militar e Prevfogo ICMBio, em
especial quanto ao uso de retardastes químicos no combate a incêndios florestais.
 A CEDEC, na pessoa do Sgt. Hammes, fará consulta ao BPAmb. quanto a possibilidade de
reforço frente a fiscalização ambiental.
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.
DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 30 de junho de 2021 / quarta-feira
Horário: 9h30min
Local: web
Endereço: A definir

Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto,
Corpo de Bombeiros

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento,
CEDEC

Cap. Giovanni Ferreira,
BM/8

Cap. Franciane Siqueira,
Corpo de Bombeiros

Ten. Maikon Correa
BPMOA

Rodrigo Neratika
IAT/DIPAN

Flávio Deppe
SIMEPAR

Beatriz de Bem Hirano
IAT/DIPAN/GEAP

Suelen Fernanda Muller
IAT/DIPAN

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério M. S. Hammes
CEDEC

Ana Cristina do Rego Barros
SANEPAR

Juçara Garcia Ribeiro
IAT/DIPAN

Rafael Gava,
Brigada Fepam

