ESTADO DO PARANÁ
PREVINA
39° Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

11 de agosto de 2021

Horário

Previsto

Pauta:







9h30min

Início

09h32min

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 (finalizar/aprovar).

Participantes:

1º Ten. Joyce, CEDEC; Cap. Giovanni Raphael Ferreira, BM/8; Cap. Guilherme,
BPMOA; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo
Neratika, IAT/DIPAN; Thais Michele Fernandes, IBAMA, Rafael Hartmann Gava Brigada FEPAM; Lineu Filho – COSMO.
ASSUNTOS ABORDADOS

Representante

Assunto

Sgt. Hammes

Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo
a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada
especialmente ao Plano de Ação 2021 e também tratativas quanto ao PTA 2022;

Sgt. Hammes

Abordou a respeito do PTA 2021 e questiona o Sr. Rodrigo sobre a inserção dos
Planos de Contingência finalizados no SISDC;

Rodrigo

Afirmou que os Planos estão minimamente em condições de serem utilizados;

Sgt. Hammes

Afirma que as metas 3, 4 e 11 foram cumpridas e aborda sobre a meta 16,
indicando que o Sr. Rodrigo afirmou que já é possível fazer a distribuição dos
materiais que o IAT já recebeu;

Rodrigo

Ratifica que receberam alguns materiais, ainda não recebido na totalidade e que
na segunda-feira entrará em contato com as instituições envolvidas para proceder
com a destinação dos equipamentos;

Sgt. Hammes

Trata a respeito da meta 21 e afirma que será possível atingir o objetivo
estabelecido e afirma que a intenção é de que os Planos de Contingência estejam
disponíveis para os membros do PREVINA. Indica que, caso haja alteração no
referido documento, a CEDEC deve ser informada para proceder com a
atualização necessária;

Sgt. Hammes

Trata sobre a meta 22 e questiona se o Sr. Cap. Giovani tem algo a complementar
quanto a capacitação de brigadistas voluntários;

Cap. Giovani

Afirma que essa capacitação está sendo acompanhada pelo Sr. Ten.-Cel.
Lorenzetto e/ou Cap. Franciane;

Rafael Gava

Agradece a oportunidade de realização das capacitações e informa que em Ponta
Grossa com o exercício no Parque Vila Velha foram capacitados 10 voluntários;

Sgt. Hammes

Reitera a importância da capacitação dos voluntários e afirma que a meta 22 está
em andamento com a capacitação de brigadistas voluntários sendo realizada pelo
Corpo de Bombeiros;

Sgt. Hammes

Trata sobre a meta 23, a qual ainda deve ser trabalhada. Que foi estabelecido
como protocolo inicial o acionamento pelo 193 e que esse acionamento deve
ocorrer via 193 e não por demais meios paralelos. Trata sobre a proposta
apresentada a respeito do fluxo de acionamento e a importância de o tema ser
melhor trabalhado. Questiona o Sr. Gava se foi estabelecido algo a respeito do
emprego dos voluntários;

Rafael Gava

Afirma que, de fato, existe uma movimentação grande em meios paralelos e
ratifica a necessidade de identificar quem está colocando fogo na área da
barragem do Iraí. Que não existe uma pessoa ali naquela região que possa efetuar
o acionamento via 193. E que os voluntários não possuem autorização para
acionar o 193 se não possuírem informações fidedignas (com mais detalhes da
ocorrência). Salienta a necessidade de definir fluxo de acionamento para regiões
de áreas naturais. E que, muitas vezes, não se tem a localização exata do incêndio.
Quanto ao acionamento dos voluntários, afirma que existem voluntários de
diversas áreas e que os moradores próximos da região não são voluntários nem
brigadistas em sua maioria, mas que ainda sim são os primeiros a chegar no
incêndio. E que, embora esses moradores tenham experiência, não estão
formalmente capacitados e demonstra preocupação caso ocorra algum acidente
com esses moradores. Sugere, para esse caso, a realização de campanha para
incentivo dessas pessoas para participarem do PREVINA a fim de que atuem de
forma organizada. Afirma que essas pessoas precisam entender que os recursos
são escassos;

Sgt. Hammes

Concorda com a fala do Sr. Gava e questiona se mais alguém tem alguma
contribuição;

Lineu

Afirma que esses moradores, na maioria das vezes, possuem associação de
moradores e que talvez esse seja o caminho para contato e realização dessas
campanhas;

Ana

Ratifica a importância de constante revisão dos procedimentos e que seja
estimulado que a pessoa que tenha contato direto com o incêndio efetue o
acionamento via 193. Ressalta a respeito da instrução normativa sobre as áreas
de mananciais e que as áreas dos mananciais de Curitiba e região metropolitana
está vinculada a essa instrução. Afirma a importância dos grupos via whatsapp,
mas que tais grupos não atendem ainda as áreas dos mananciais. Outra
observação realizada é quanto a questão dos grupos de atores, cita o grupo de
comunicação e educação ambiental e sugere que novamente esse grupo seja
retomado, mesmo que em um estágio embrionário, e que seja providenciado um
release do programa para realização de mobilização imediata com o setor de
comunicação das instituições envolvidas, destacando seus objetivos e
particularidades dessa época de incêndio. Principalmente quanto aos aspectos de
comunicação e mobilização desses atores;

Sgt. Hammes

Afirma que a CEDEC tem acompanhado as ocorrências e que especialmente a

região do Iraí é bastante atingida e sugere a criação de grupo de whatsapp para
essas áreas de mananciais;
Ana

Afirma que, de fato, a região do Irai tem uma vulnerabilidade grande. Afirma que
o processo deve ser iniciado com a busca dos atores locais;

Sgt. Hammes

Cita como deliberação para que a Sra. Ana identifique os atores e posterior
criação do grupo de whatsapp sugerido, inicialmente para o Iraí, e posterior
avaliação da necessidade de inclusão de demais áreas. Deixa a CEDEC à disposição
para apoio. Cita a importância do BPMOA quanto a identificação dos pontos de
calor, deixando nítido o local de atuação para o Corpo de Bombeiros.;

Ana

Questiona se é de concordância iniciar com uma conversa com esses atores
juntamente com as demais instituições envolvidas, para contextualização do que
é o PREVINA, APA, dentre outros e a necessidade de união dos esforços para
prevenção desses incêndios;

Sgt. Hammes

Expôs que a sugestão pode ser avaliada e acredita ser possível realizar da forma
citada pela Sra. Ana;

Sgt. Hammes

Trata sobre a meta 23 e que foi apresentada proposta e questiona se algum dos
membros tem mais alguma sugestão. E que compreende que existem demais
fatores que prejudicam o acionamento;

Cap. Giovani

Sugere que, quanto ao acionamento, não consegue visualizar outra forma que
não seja via 193, mas que existe a possibilidade de municiar melhor o COBOM e
que isso deve ser realizado via defesa civil municipal com relação aos dados dos
moradores próximos para contato. Sobre o emprego dos voluntários no período
de “Operação Quati João”, cita a possibilidade de inclusão de voluntários no
regime de escala para atuação nesse período e faz um comparativo com a
operação verão, que já traz a figura de voluntários para os atendimentos. Cita a
possibilidade de brigadistas comunitários, que já existe em âmbito de Corpo de
bombeiros. Afirma quanto a necessidade de realização de campanhas, indicando
que é uma questão cultural;

Cap. Guilherme

Corrobora com a fala do Sr. Cap. Giovani, sobre o acionamento via 193 e afirma
que o acionamento das aeronaves já ocorre via 193. Afirmando que o BPMOA
possui recursos que são propriamente acionados via 193;

Sgt. Hammes

Afirma que fica claro quanto ao acionamento via 193. Afirma que não se pretende
esgotar nesse momento as discussões a respeito do fluxo de acionamento a fim
de se obter um produto melhor lapidado;

Sgt. Hammes

Trata sobre a meta 24, de campanha preventiva, cujo material já está disponível e
questiona o Sr. Rodrigo sobre o link;

Rodrigo

Afirma sobre as dificuldades de aprovação pela Secretaria de Comunicação do
Estado e afirma que o material está pronto restando adequar alguns detalhes de
formatação, ficando a critério de cada instituição a realização dessas publicações;

Sgt. Hammes

Propõe como deliberação para todos os membros a replicação das publicações
em suas redes sociais e afirma que é interessante realizar essa primeira
divulgação através do IAT para que os demais órgãos sigam o mesmo modelo;

Ana

Solicita um release estruturado para a divulgação dessas informações;

Rodrigo

Afirma que é possível elaborar o release;

Sgt. Hammes

Fica como deliberação para que o Sr. Rodrigo elabore release e repasse as
publicações para divulgação;

Rafael Gava

Ratifica a importância de se ter um plano de divulgação, para que sejam definidos
datas e horários de divulgação, a fim de obter maior amplitude de divulgação e
sugestiona que seja divulgado no “É fogo” no período noturno. Afirma que
geralmente a pessoa que risca o fosforo não possui redes sociais e afirma a
necessidade de divulgação nas mídias mais tradicionais para atingir essas pessoas;

Ana

Cita a necessidade de se retomar reuniões em paralelo para discussão de difusão
dessas informações;

Sgt. Hammes

Trata sobre a necessidade de debate para divulgação dessas informações, a fim de
que atinjam as pessoas necessárias. Solicita para que o material a ser divulgado
seja divulgado também via e-mail expresso;

Rodrigo

Afirma que é possível enviar para divulgação via e-mail expresso;

Sgt. Hammes

Solicita para que o Sr. Rodrigo juntamente com a Sra. Ana, formem uma equipe
para tratar de assuntos atinentes à comunicação, em conjunto com a CEDEC;

Thais

Se coloca à disposição para auxiliar;

Rodrigo

Cita sobre a necessidade de trazer as assessorias para uma discussão conjunta;

Sgt. Hammes

Informa que o Sr. Ernesto já possui acesso ao SISDC e reafirma a necessidade de
recebimento via email (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) com os dados
(nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, email pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos
de Contingência. Questiona de que forma esse acesso será dado para o COBOM;

Sgt. Hammes

Expôs da importância da interação do BPMOA (Ten. Maycon) com IAT (Sra.
Suelen), bem como da necessidade de brevidade da chegada desses
equipamentos;

Sgt. Hammes

Questiona a Sra. Thais quanto ao uso de retardante químico no combate aos
incêndios florestais, conexão da Sra. Thais caiu, mantendo a deliberação para
próxima reunião;

Rafael Gava

Informa que irá compartilhar uma série de materiais que teve acesso a respeito
do tema, inclusive pontos focais no PREVFOGO;

Sgt. Hammes

Relembra sobre a permanência de deliberação dos materiais, quanto a
distribuição dos mesmos;

Sgt. Hammes

Mantem deliberação sobre agendamento de treinamento do SIMEPAR, IAT e
CEGERD;

Sgt. Hammes

Trata sobre a minuta do PTA 2022, com 22 metas. Solicita manifestação das
instituições envolvidas. Destaca sobre a necessidade de informações de
estimativa de orçamentos, diante das metas traçadas. Destaca a meta 3 e que já
obteve parecer positivo. Questiona se a meta 1 e 2 estão corretas;

Rodrigo

Afirma que as metas 1 e 2 estão corretas com a possibilidade de atualização de 21
Planos de Contingência existentes de UC´s e a elaboração de 15 novos planos,
bem como a elaboração de três Planos de Contingência para APA´s (Piraquara, Iraí

e Passaúna);
Ana

Solicita como órgão apoiador da meta 3 o Corpo de bombeiros;

Sgt. Hammes

Afirma que algumas metas já estão sendo debatidas;

Ana

Questiona de onde virá o recurso para cumprimento da meta 7 e questiona se
não é possível inserir na “Operação Quati João”;

Cap. Giovani

Afirma que irá verificar;

Sgt. Hammes

Afirma que a proposta é finalizar o PTA 2022 e enviar via e protocolo e ratifica a
necessidade de retorno quanto às sugestões dos membros;

Cap. Guilherme

Afirma que entrou em contato com responsáveis de demais aeronaves para
combate a incêndio florestal chegando no valor já descrito na minuta do PTA
2022;

Sgt. Hammes

Ressalta a inclusão de condicionamento externo referente à avaliação do IAT
(meta 12);

Ana

Ressalta a importância da meta 19, que trata sobre as campanhas preventivas;

Sgt. Hammes

Questiona se há mais alguma sugestão;

Rafael Gava

Cita a importância da meta 21 e que é possível auxiliar para orientação e que
inicialmente deve-se provocar a Sec. De Justiça para verificar essa possibilidade.
Questiona possibilidade de inclusão de novos itens sem custo para o PTA 2022;

Sgt. Hammes

Solicita envio via e-mail para que seja avaliado novas metas;

Sgt. Hammes

Destaca sobre a data da próxima reunião e ratifica que as atas das reuniões se
encontram no site e que no mesmo local estará disponível o material enviado
pelo Sr. Rodrigo.

Sgt. Hammes

Encerrou a reunião às 11h15min.
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-Prevencaode-incendios-na-natureza

3

4

5

6

Atualização dos 10 Planos de
Contingência Existentes
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

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

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)

Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)

9

Autorização do Comando do
Corpo de Bombeiros

10

CBM/PR

abril

abril

Autorizado (Ata nº 34)

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

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

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

Legenda:
Cumprido
Andamento
Atraso
Não iniciado

Nessidade informações do CB.
(Ata nº 33) - (área de circunscrição)
Iniciado CB – atualizando no Drive
17.609.735-3
Iniciado tratativas 17.529.187-3
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, 34 e
35).
Compartilhado entre os Órgãos em 4/5
(Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou
a integrar o grupo – Convenio IAT

Aguardando atualização para
disponibilizar no Geodc
Será realizado previsto para Junho
Material sendo finalizado (17.529.
187-3).

Discussão interna quanto ao fluxo.

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.

DELIBERAÇÕES
 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, envio da versão final dos Planos de Contingência (atualizados
e elaborados) para inserção no SISDC ;
 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para
proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT;
 SANEPAR, na pessoa da Sra. Ana, identificação dos atores e posterior criação do grupo de
whatsapp sugerido, inicialmente para o Iraí, e posterior avaliação da necessidade de
inclusão de demais áreas;
 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, elaboração de release e repasse das publicações para
divulgação, bem como envio do material via divulgação do e-mail expresso.
 IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, SANEPAR, na pessoa da Sra.
Ana, com apoio da CEDEC, formação de uma equipe para tratar de assuntos atinentes à
Plano de Comunicação e Educação para a Prevenção com proposta de envolvimento da
comunicação social das instituições do PREVINA e da Secretaria de Comunicação do Estado;
 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Cap. Giovanni, verificação de que forma se dará o
acesso ao SISDC para o COBOM;
 IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, verificação quanto ao uso de retardante químico no
combate aos incêndios florestais;
 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa da Sra. Cap. Franciane irá verificar o calendário de
capacitação de brigadistas voluntários e BPAMB;
 CORPO DE BOMBEIROS, na pessoa do Sr. Cap. Giovani, verificação de possibilidade de uso
de recurso da “Operação Quati João” para cumprimento da meta 7 Da minuta do PTA
2022.
 O SIMEPAR, na pessoa do Sr. Flávio Deppe, avaliará a possibilidade de 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”.
 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, email 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.
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.
PTA 2022 (finalizar/aprovar).

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2021 / quarta-feira
Horário: 9h30min
Local: web
Endereço: A definir

1º Tenente Joyce Andressa de Oliveira,
CEDEC.

Cap. Guilherme Sachser Tondo,
BPMOA.

Cap. Giovanni Ferreira,
BM/8.

Ana Cristina do Rego Barros,
SANEPAR.

Rodrigo Neratika,
IAT/DIPAN.

2º Sgt. Rogério M. S. Hammes,
CEDEC.

Thais Michele Fernandes,
IBAMA.

Rafael Hartmann Gava,
Brigada FEPAM.

Lineu Filho,
COSMO.

