Prefeitura Municipal de Guarujá
Secretaria de Defesa e Convivência Social
Diretoria de Defesa Civil

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 2013:

1. ATIVIDADES DE JANEIRO 2012 à DEZEMBRO 2013
1.1

Cerimônia de deflagração do Plano Preventivo de Defesa Civil,
específico para escorregamentos na Serra do Mar, 2012/2013
(Santos);

1.2

Coordenação e operação do Plano Preventivo de Defesa Civil no
período de 01 de dezembro de 2012 a 31 de março de 2013;

1.3

Vistorias preventivas diárias em áreas de risco, seguindo um
itinerário pré-estabelecido;

1.4

Controle e atualização do arquivo histórico de ocorrências
escorregamentos do Município de Guarujá, a partir de 1991;

1.5

Participação nas reuniões mensais do CONDEMA;

1.6

Participação nas reuniões mensais do PAM (Guarujá);

1.7

Participação nas reuniões mensais da agenda 21 (Guarujá);

1.8

Coleta diária do índice pluviométrico do Município de Guarujá
(coleta diária em 05 postos pluviométricos);

1.9

Fornecimento do índice pluviométrico a sociedade civil;

1.10

Controle e atualização do arquivo histórico de chuvas do
Município de Guarujá;

1.11

Elaboração de Laudos Técnicos de
atendimento a outros órgãos públicos;

1.12

Apoio a operações realizadas pelo Corpo de Bombeiros
(incêndios em edificações, incêndios em mata, etc.);
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2

ATIVIDADES PREVENTIVAS( PALESTRAS E EVENTOS)

2.1

Colocação das faixas de preventivas nas praias, com alusão aos
raios como fator de risco de morte no litoral (campanha Raios no
litoral 2012/2013) ;

2.2

Palestra na “Escola Municipal Maria Regina T. dos S. Claro ” ,
atendendo 400 crianças do Infantil IV e V. Presença da U.O.A
(Unidade de Orientação e Apoio da Defesa Civil),foi apresentada
palestra sobre prevenção e distribuída cartilha de Defesa Civil na
Escola,( 14 de março de 2013);

2.3

Distribuição de material sobre prevenção e distribuição da
cartilha de Defesa Civil na Escola com temática preventiva, na
“Escola Municipal Guilherme Furlani Junior ” , atendendo 322
crianças do Infantil IV e V.,( 14 de março de 2013);

2.4

Palestra na “Escola Municipal Professor João de Oliveira ” ,
atendendo 350 crianças do Infantil IV e V. Presença da U.O.A
(Unidade de Orientação e Apoio da Defesa Civil),foi apresentada
palestra sobre prevenção e distribuída cartilha de Defesa Civil na
Escola,( 18 de março de 2013);

2.5

Participação na “Eco São Pedro - 2013 ”, presença da U.O.A
(Unidade de Orientação e Apoio da Defesa Civil) foi montada a
barraca de orientação e distribuído material educativo, além da
projeção de filmes educativos com temática prevencionista ,
Sitio Sam Pedro/ Serra do Guararu – Núcleo de Educação
Ambiental ( 30 de março de 2013);

2.6

Participação no evento “Festa de aniversário do Moto Clube
Piratas da Ilha”, desenvolvido em parceria com o NUDEC,
presença da U.O.A (Unidade de orientação e Apoio da Defesa
Civil) foi montada a barraca de orientação e distribuído material
educativo como parte das atividades de prevenção, Bairro do
Jardim Las Palmas(14 a 16 de junho de 2013);
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2.7

Participação na reunião de HTPC, visando o treinamento,
aperfeiçoamento e troca de experiências entre a equipe técnica
da Defesa Civil ( Geólogo e estagiárias) e a Direção, Orientadoras
e Professores da Escola Municipal Guilherme Furlani, 16 de
agosto de 2013 ;

2.8

Palestra na “Escola Municipal Guilherme Furlani”, dentro do
projeto “Defesa Civil na Escola” , atendendo 322 crianças do
infantil IV e V .Presença da U.O.A (Unidade de Orientação e Apoio
da Defesa Civil),foi apresentada palestra sobre prevenção e
distribuída cartilha de Defesa Civil na Escola,( 20 de agosto de

2013);
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3

ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO
3.1

Participação no curso de “Segurança Química”, realizado no
período de 10 a 14 de dezembro de 2012, em São Paulo na sede
da Fundacentro;

3.2

Participação em simulado na empresa “ Dow Brasil”, incêndio em
caminhão tanque- local Dow Brasil, 27 de dezembro de 2012);

3.3

Participação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil de Guarujá na reunião no Palácio dos Bandeirantes, que
tratou das orientações para atendimento à proposta de seleção
para doação de equipamentos e materiais ao órgão Municipal de
Proteção e Defesa Civil, em razão do Programa de Gestão de
Risco e Resposta a Desastres do Governo Federal;

3.4

Adesão da Defesa Civil de Guarujá ao projeto Pluviômetros
Automáticos
desenvolvido
pelo
CEMADEN
(Centro
de
Monitoramento de Desastres) com o objetivo de ampliar a rede de
monitoramento pluviométrico no Brasil, foram solicitados 7
estações meteorológicas para operacionalização do projeto de
alerta Municipal de Riscos Meteorológicos;

3.5

Participação na reunião preparatória para o simulado de
catástrofe, visando o treinamento, aperfeiçoamento e troca de
experiências entre estudantes de Enfermagem da Unaerp/Guarujá
e os profissionais envolvidos nas atividades de Socorrismo e
atendimento especializado no Município, 09 de abril de 2013 ;

3.6

Curso capacitação Básica em Defesa Civil, realizado pela
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, no período de
abril de 2013;

3.7

Participação na capacitação do método START, que consiste em
efetuar uma triagem ou seja classificar, selecionar e separar,
múltiplas vítimas com o objetivo de oferecer os melhores

cuidados ao maior número possível de vítimas, racionalizar o uso
de recursos humanos e materiais e evitar a “transferência” de
local do desastre para os hospitais. Capacitação efetuada pelo
corpo técnico da UNAERP em 08 de maio de 2013;
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3.8

Participação em simulado na “ UNAERP/GUARUJÁ”, acidente
rodoviário com múltiplas vítimas, 14 de maio de 2013;

3.9

Curso SAR 005- Básico de Busca e Salvamento, realizado no
DTCEA-ST(Base aérea de santos), no período de 20 a 24 de maio
de 2013;

3.10

Curso de capacitação dos Gestores da Defesa Civil para uso do
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres , teve o
objetivo de preparar os usuários do sistema sobre a utilização da
ferramenta para garantir a credibilidade e a qualidade dos
registros sobre desastres no país, realizado pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil, no período de 20 de maio a 5 de julho de
2013;

3.11

Adesão da Defesa Civil de Guarujá ao projeto “Pluviômetros nas
Comunidades”, desenvolvido pelo CEMADEN (Centro de
Monitoramento de Desastres) visa visa introduzir a cultura da
percepção de riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo
a população que vive em áreas de risco, fortalecendo as
capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos, foram
cedidos 5 pluviômetros semi-automáticos, 24 de maio de 2013;

3.12

Reunião de treinamento com o Geólogo Agostinho Ogura, Diretor
do Cemaden, para utilização/operação do pluviômetro semiautomático (Projeto pluviômetro nas comunidades) e a presença
de representante da ONU (Sr. David Stevens) para orientação a
respeito do reconhecimento/certificação do projeto cidades
resilientes, Campinas, 06 de junho de 2013.

3.13

Participação no Simulado do Plano de Emergência Individual- PEI
da empresa SAIPEM com o apoio da Hidroclean Serviços
Marítimos S.A. , trata-se de um exercício de resposta a incidentes
de poluição por óleo e produtos perigosos em água, realizado na
gaveta de atracação da Base Logística de Dutos da Saipem do
Brasil, situada na Av. Maria de Oliveira Cheme 2, Guarujá-SPCING, em 10 de julho de 2013.

3.14

Curso de treinamento de Brigadistas do Pam-Guarujá, visando o
aperfeiçoamento e estreitamento das equipes de emergência
com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e empresas participantes
do PAM, realizado no Posto de Bombeiros de Vicente de Carvalho,
11 de junho de 2013.

Prefeitura Municipal de Guarujá
Secretaria de Defesa e Convivência Social
Diretoria de Defesa Civil

3.15

Participação na reunião preparatória para o simulado de
catástrofe, visando o treinamento, aperfeiçoamento e troca de
experiências entre estudantes de Enfermagem da Unaerp/Guarujá
e os profissionais envolvidos nas atividades de Socorrismo e
atendimento especializado no Município, 09 de abril de 2013 ;

3.16

Participação na reunião de HTPC, visando o treinamento,
aperfeiçoamento e troca de experiências entre a equipe técnica
da Defesa Civil ( Geólogo e estagiárias) e a Direção, Orientadoras
e Professores da Escola Municipal Guilherme Furlani, 16 de
agosto de 2013 ;

