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DEFESA CIVIL
NAS REDES SOCIAIS:
Sexta-feira (12/11), a Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil participou de
mais uma edição do simulado de evacuação
de área em caso de rompimento

de

barragem na Bacia dos Finos na unidade
Mina do Recreio, em Butiá.

Sexta-feira (05/11), a Coordenadoria Regional
de Proteção e Defesa Civil esteve na cidade
de Sede Nova auxiliando o coordenador
municipal sobre a inserção do Plano de
Contingência no sistema.

Quarta-feira

(03/11),

a

Coordenadoria

Regional de Proteção e Defesa Civil esteve
nos municípios de Barra Funda e Sarandi
realizando vistas técnicas para orientar e
auxiliar os gestores de cada cidade.

REDES SOCIAIS:
fb.com/defesacivildors
@defesacivildors
@defesacivilrs

Defesa Civil participa de reunião com
gestores estaduais em Brasília
O Governo Federal realizou, na quarta (17) e quinta-feira (18),
em Brasília, uma reunião presencial do Conselho Nacional dos
Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil (Congepdec).
Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
o evento contou com a participação de representantes de defesas
civis de vários estados do País e do Distrito Federal.
A programação contou com palestras sobre temas diversos,
como direitos em casos de desastres naturais, prestação de contas
e transparência de recursos recebidos para ações de defesa civil e
a Lei de Improbidade Administrativa. O evento teve, ainda, um
espaço para apresentação de sugestões, esclarecimento de dúvidas
e compartilhamento de boas práticas.
Durante a reunião, também foram citadas as alterações no
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD),
ferramenta usada por estados e municípios na solicitação de
reconhecimento de situação de emergência ou estado de
calamidade pública e de recursos para atendimento à população
afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de
infraestrutura pública danificada.

Yt.com/defesacivilrs
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Defesa Civil RS acompanha operação de
fiscalização de transporte com produtos
perigosos em Montenegro

Entre os dias 09 e 10 de novembro, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do
Rio Grande do Sul acompanhou o exercício prático de fiscalização de transporte com produtos
perigosos realizado nas imediações do posto de Comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
na BR 386 - Km 423, em Montenegro.
Durante a fiscalização, foram efetuadas ações de abordagem e orientações para os motoristas
dos veículos. No total, 153 caminhões foram fiscalizados não sendo constatado crimes
ambientais.
Para o coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Adriano Zanini,
“operações como estas fazem parte da cultura de prevenção referente aos acidentes que possam
vir trazer riscos ao meio ambiente e a para população em decorrência de produtos perigosos,
esse tipo de ação também visa integrar diferentes agências para o atendimento de futuras
emergências ambientais”.
A operação teve como objetivo promover as ações integradas ao programa o Plano Nacional
de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos
Químicos Perigosos (P2R2), além de praticar a prevenção, orientando os motoristas sobre a
importância dos cuidados na condução segura dos veículos e os riscos presentes em cada
produto, também ressaltando a necessidade de conservação e manutenção dos equipamentos
de proteção individual e da emergência do próprio veículo.

Defesa Civil Estadual promove 4ª edição
do Projeto Capacitar 2021
Nesta quarta-feira (17/11), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul
promoveu mais uma edição do Projeto Capacitar 2021, por meio de uma live ao vivo no canal do Youtube. O
evento reuniu representantes de diversas cidades gaúchas.
O coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Jacob Pinton, transmitiu orientações
sobre os procedimentos necessários para o saque calamidade (FGTS), em situação de emergência por desastres
naturais.
Na ocasião, o adjunto da coordenadoria regional de Uruguaiana, tenente Alex Sandro Ribas, também falou
sobre as atividades de auxílio aos municípios e os requisitos para que a comunidade possa realizar o saque
calamidade.
O coordenador municipal de Uruguaiana, Paulo Rosa Woutheres, também participou como convidado do
evento e compartilhou sua experiência, explicando aos participantes o trabalho realizado pelo município para
orientar a população afetada após os eventos meteorológicos e o processo que é feito para a solicitação do
saque calamidade.
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Agendas no interior

Subchefe de Proteção e Defesa Civil participa
de agendas no interior do Estado
Entre os dias 8 e 9/11, o subchefe de Proteção e Defesa Civil do RS, coronel Marcus
Vinícius Oliveira, esteve em Santo Ângelo, Ijuí e Frederico Westphalen, reunido com
autoridades locais e veículos de imprensa para tratar sobre o apoio às comunidades
atingidas por eventos adversos.
Na oportunidade, também participou de reuniões com os comandantes da Brigada
Militar para estreitar o planejamento de ações conjuntas entre as instituições.

Projeto Envolver

O Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha
Lopes, juntamente com o subchefe coronel Marcus Vinicius Oliveira, e os servidores receberam na terçafeira (16/11), um display de mesa com os Direcionadores da Cultura do RS.
A peça elenca os comportamentos individuais e coletivos que precisam ser incorporados à cultura
organizacional no serviço público estadual. Os direcionadores foram identificados através de um trabalho
colaborativo realizado em diversas etapas e que precisam ser reforçados ou enfrentados nas ações dos
agentes públicos.
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SMS 40199

SMS

Como se cadastrar para receber
os alertas da Defesa Civil no celular
A população gaúcha pode receber gratuitamente os avisos e alertas da Defesa Civil Estadual direto no
celular. O serviço de SMS 40199 tem como intuito enviar alertas sobre a possibilidade de desastres como
temporais, deslizamentos e inundações. O serviço é disponibilizado de forma gratuita.
Confira o passo a passo:
1) Você deve identificar no seu celular a opção SMS.
2) No destinatário digite o número 40199
3) Digite o CEP do seu endereço. Pode ser de casa, do seu trabalho ou do seu trajeto.
4) Você pode cadastrar quantos CEPs você quiser.
5) Pronto! Você já está cadastrado.
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