ESTADO DO PARANÁ
PREVINA
42° Reunião: Coordenação PREVINA
Data:

06 de outubro de 2021

Horário

Previsto

Pauta:

 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
Ten.-Cel. QOBM Rafael Lorenzetto, Corpo de Bombeiros; Major QOBM
Nascimento, CEDEC; 1º Sgt Hammes, CEDEC; 1° Ten. Maikon Venancio Correa,
BPMOA; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN;
Joaquim, IBAMA; Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM; Cap. QOBM Giovani,
Corpo de Bombeiros;
ASSUNTOS ABORDADOS

Participantes:

Representante

9h30min

Início

09h31min

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 vinculados a metas do
Plano de Ação 2021 e deliberações da reunião anterior. Solicitou a participação do
Sr. Rodrigo pelo IAT para atualização quanto a meta 16.

Rodrigo

Informa que está sendo elaborado Termo de Doação para entrega dos materiais
ao COSMO e FEPAM, com previsão de entrega na próxima semana (11 à 15
outubro 2021). Na sequência os materiais restantes serão destinados as Unidades
de Conservação que possuem os Planos de Contingência (prioritárias).

Sgt. Hammes

Afirma que em relação a deliberação de disponibilização dos 22 Planos de
Contingência, foram inseridos no GeDC/SISDC, e que foi elaborado vídeo tutorial
em relação ao acesso dos Planos, cumprindo a meta 21 do Plano de Ação 2021;

Gava

Sugeriu que o vídeo tutorial seja disponibilizado pelo youtube para facilitar o
acesso.

Sgt. Hammes

Informou que irá verificar a viabilidade.

Sgt. Hammes

Perguntou em relação ao cronograma das capacitações pelo Corpo de Bombeiros
(meta 22).

Ana Cristina

Informou que tem ciência de que o Tenente Picolotto e Tenente Hain
providenciaram a preparação da área (aceiros) na área do Parque das nascentes
(complexo Newton Freire Maia – Pinhais), que já ocorreu a informação do
emprego da área para o treinamento a Gerência da SANEPAR e ao IAT,
dependendo agora das condições climáticas pois ocorreu grande volume de
chuva.

TC Lorenzetto

Agradeceu a participação dos demais integrantes e a sinergia entre os órgãos,

informou que estão ocorrendo as gestões de capacitação nas Unidades do Corpo
de Bombeiros e que realmente as condições de chuva tem tornado necessário o
aguardo de condições climáticas propícias. Acredita que para o próximo ano
devido a essa proximidade dos órgãos a atuação com antecedência deve
proporcionar melhores resultados.
Sgt. Hammes

Destaca que a integração entre os órgãos é fundamental para o atingimento das
metas propostas.

Sgt. Hammes

Em relação a meta 23, retomou destacando a importância da melhoria e
aprimoramento do fluxo de acionamento adotado para acionamento de
voluntários.

Cap. Giovanni

Posicionou que teve contato com COBOM e teve posicionamento favorável, e que
está sendo ajustado para participação de representante do COBOM nas reuniões
do PREVINA.

Sgt. Hammes

Relatou a importância de participação de representante do COBOM, sobretudo
em relação ao fluxo de acionamento de voluntários e acesso aos Planos de
Contingência das Unidades de Conservação, que juntamente com o registro do
nome dos voluntários em RGO do Corpo de Bombeiros e a carteirinha de
identificação (objetivos discutidos a serem implementados).

Sgt. Hammes

Solicitou a confirmação do recebimento do protocolo de encaminhamento do
PTA-2022 ao BPMOA. Cap Guilherme confirmou o recebimento.

Sgt Hammes

Abordando as deliberações da última reunião, retomou que em relação aos
equipamentos o Sr. Rodrigo já informou que está sendo elaborado os Termos de
Doação (COSCO/FEPAM) e posterior destinação dos demais materiais as UC´s com
Planos de Contingência, em paralelo as capacitações dos voluntários.

Sgt. Hammes

Questionou acerca das publicações que tem sido realizada acerca das medidas
preventivas sobre incêndios florestais.

Rodrigo

Destacou que tem ocorrido nas redes do IAT, e que pode compartilhar também
no grupo do PREVINA.

TC Lorenzetto

Informou que referente ao cronograma das capacitações nas Unidades está
solicitando ao Cap. Alexandre para que possa informar posteriormente, pois o
Oficial encontra-se em capacitação pela Corporação.

Sgt. Hammes

Questionou se pelo IBAMA há posição em relação a demanda de uso de
retardantes nas Unidades de Conservação Federais (ICMBio).

Joaquim

Informou que o IBAMA licencia os produtos que podem ser utilizados e na
sequência o ICMBio define/delibera em relação ao emprego, mas não tem a
informação em relação a posição do ICMBio, mas que irá juntamente com Sra.
Thais em busca da informação.

TC Lorenzetto

Destacou que a dúvida surgiu a partir de evento ocorrido na Ilha Grande em torno
de 2 anos atrás, oportunidade em que o agente retardante não foi autorizado a
ser empregado no combate pelo Gerente do Parque da Ilha Grande.

Sgt. Hammes

Solicitou informação em relação ao andamento das capacitações nas áreas do 6° e
7° Grupamento de Bombeiros na área da SANEPAR.

Cap. Giovanni

Informou que de acordo com a informação da Sra. Ana Cristina, os trabalhos estão

em fase de preparação, aguardando condições climáticas adequadas.
Gava

Sugere que no próximo ano seja inserido na capacitação dos voluntários a
informação e/ou visita em relação as estruturas do COBOM, para melhor
compreensão do processo. Sugere ainda que atividades de retenção e valorização
do voluntário podem ter bom resultado. Destaca que as ações do PREVINA tem
avançado e que podem ser melhoradas.

Sgt. Hammes

Destaca ao Cap. Giovanni se for possível a indicação pelo COBOM para
participação da próxima reunião.

Gava

Compartilhou que no centro de São Paulo está sendo pintado painel em
homenagem aos brigadistas florestais.

Sgt. Hammes

Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h20min.
PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA
ATIVIDADE

SITUAÇÃO /
ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL

INÍCIO

TÉRMINO

PREVINA

março

abril

Acompanhamento (Ata nº 31)
(142 inscritos até 18/05).
Disponível em:

1

Definição do Plano de Ação 2021

2

Chamamento de voluntários

IAT

março

abril

3

Atualização dos 10 Planos de
Contingência Existentes

IAT e CBM/PR

março

abril

4

Elaboração de 15 Planos de
Contingência das UC´s prioritárias

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)

5

6

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-Prevencao-deincendios-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

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

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

PREVINA

maio

junho

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

aquisição do IAT)

17

Levantamento da capacitação dos
pilotos BPMOA

BPMOA

abril

abril

Realizado levantamento e treinamento 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).

CEDEC e IAT

abril

maio

CEDEC e IAT

abril

maio

Previsao de finalização na semana de
20 a 24 e setembro

OBM

abril

junho

Em andamento pelo CB.

20

21

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

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

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

Fluxo definido em regime preliminar.
Pendente formato de solicitação de
voluntários (CB e FEPAM)
Rodrigo (IAT), aprovação final do
material de divulgação/conscientização
junto a Secretaria de Comunicação do
Estado. Corpo de Bombeiros
(divulgação 18.024.174-4).
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 11 a 15 de outubro;
 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;
 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.

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.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 20 de Outubro de 2021 / quarta-feira
Horário: 9h30min
Local: web
Endereço: A definir

TC QOBM Rafael Lorenzetto,
Corpo de Bombeiros.

Major Nascimento,
CEDEC.

Cap. Giovani,
Corpo de Bombeiros.

1° Ten. Maikon Venâncio Correa,
BPMOA.

1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes,
CEDEC.

Ana Cristina do Rego Barros,
SANEPAR.

Rodrigo Neratika,
IAT/DIPAN.

Rafael Hartmann Gava,
Brigada FEPAM.

Joaquim,
IBAMA.

