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Quinta-feira (16), a Coordenadoria Regional
de Proteção de Defesa Civil, esteve em
Tupanciretã
agentes

e

Jacuizinho

municipais

auxiliando
em

os

assuntos

administrativos de Defesa Civil.

Terça-feira (14), em Cachoeira do Sul, a
Coordenadoria

Regional

de

Proteção

e

Defesa Civil participou da audiência pública
promovida pelo município para apresentar
os resultados de 2021 e a revisão dos planos
de contingência.

Quarta-feira (08), a Coordenadoria Regional
de Proteção e Defesa Civil realizou uma
reunião online junto aos municípios de sua
área de atuação com o propósito de auxiliar
os gestores em assuntos de Defesa Civil.
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Projeto Capacitar destaca o prognóstico
meteorológico para o verão
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do
Rio Grande do Sul promoveu mais uma edição do Projeto
Capacitar 2021, na quarta-feira (15/12). Por meio de uma
live ao vivo no canal do Youtube, o encontro reuniu
representantes de 120 cidades gaúchas.
Na ocasião, a meteorologista da Sala de Situação, Cátia
Valente, apresentou o prognóstico do clima para o verão no
Rio Grande do Sul e esclareceu dúvidas dos participantes
sobre o La Niña mais uma vez atua sobre o Estado.
De acordo com Cátia, "a expectativa é de um fenômeno
La Niña entre fraco e moderado, que prosseguirá até
meados do outono de no Hemisfério Sul”, ressaltou.
“A previsão para o verão será de chuvas abaixo da média
em boa parte das regiões norte e nordeste do Rio Grande
do Sul”, explicou Cátia. Outro efeito do La Niña no Estado
são as temperatura acima da média em muitas regiões.
O Projeto Capacitar tem como objetivo preparar os agentes
municipais para as ações de prevenção, mitigação e
resposta
aos
eventos
adversos.
Saiba
mais:
https://tinyurl.com/2p8vu53f
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Ações de prevenção e segurança em barragens

Defesa Civil Estadual realiza visita técnica em Usina Hidrelétrica
No dia 15/12, a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil realizou uma visita
técnica na Usina Hidrelétrica de Dona Francisca, também participou de uma reunião
para alinhar as ações de trabalho em 2022 , visando a revisão do Plano de Ação de
Emergência (PAE), a prevenção e a integração dos órgãos envolvidos no plano de
segurança de barragens.
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Defesa Civil participa de operação
no Sul do Estado

Entre os dias 1 e 2 de dezembro, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do
Rio Grande do Sul participou da operação integrada de fiscalização de transporte com
produtos perigosos realizados na BR-116, Km 508, em Pelotas e na BR-392, Km 47, em Rio
Grande
No decorrer da fiscalização, foram efetuadas ações de abordagem e orientações para os
motoristas dos veículos. Mais de 50 veículos foram autuados em função do transporte
irregular de produtos perigosos. Além disso, veículos também foram autuados em razão
de pneus em mau estado de conservação, alimentos apreendidos para descarte, uma
pessoa detida por uso de documento falso e uma pessoa detida por crime das relações de
consumo.
Para o representante da Defesa Civil Estadual na Comissão Estadual de Prevenção,
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais Envolvendo Produtos Químicos
Perigosos (P2R2), tenente- coronel Everton Souza Dias, “operações como estas são
extremamente importantes para realizar um trabalho integrado junto aos outros órgãos e
também levar aos condutores dos veículos orientações de prevenção para evitar futuros
acidentes ambientais com produtos perigosos”.
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.
A ação contou com a presença dos servidores da Defesa Civil Estadual, Fundação
Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), Brigada Militar (BM), Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) Corpo
de Bombeiros Militar (CBRS), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAERRS), Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ) e O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).
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Defesa Civil Estadual acompanha simulado
com

desastres

de

grandes

proporções

realizado no Paraná

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
acompanhou o exercício simulado de desastre natural
organizado pelo Ministério da Defesa, por meio do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)
realizado entre os dias 22 a 26 de novembro, no 27º
Batalhão Logístico, em Curitiba, Paraná.
O exercício baseava-se em criar estratégias rápidas para
deslocamentos de meios e equipes de socorro, por redes
de computadores, reunida com ações das Forças
Armadas, agências e demais instituições envolvidas na
resposta a acidentes de grandes proporções. A intenção
do simulado é a capacitação mais eficiente dos meios
disponíveis e o aperfeiçoamento das medidas e dos
processos
para
socorro
à
população
afetada.
Possibilitando o conhecimento das capacidades de cada
órgão envolvido nesse tipo de atendimento.
Para o representante da Defesa Civil do Rio Grande do
Sul, tenente-coronel Everton Souza Dias, “atividades
como estas são extremamente importantes para que
ocorrências reais de emergências tenham o menor
impacto possível”. O Coordenador Regional, tenentecoronel Jacob Pinton, também acompanhou o simulado.
A comissão formada por oficiais do RS, também visitou
a sede da Defesa Civil Estadual do Paraná para conhecer
a sua estrutura, equipes e realizar a troca de experiências
nas boas práticas, para usar como exemplo em
aperfeiçoamento no trabalho das equipes gaúchas.
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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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