Plano de Emergência do Estado
do Rio de Janeiro

“Não basta dizer ao homem o que fazer. Mas, também, o como
fazer.” (SOMBRA1, 1937)
O presente documento constitui a Primeira Versão do
PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PEM/RJ).
O PEM/RJ é um Plano de Contingência que objetiva a integração, a
articulação, o controle e o desenvolvimento de um protocolo oficial para a
governança; com vistas à otimização das ações de resposta às emergências e
desastres ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de mitigar os
seus efeitos, superar os obstáculos e suportar a pressão das situações
emergenciais.

O Plano de Contingência é o documento que registra o estudo de um
ou mais cenários de risco de desastre e estabelece procedimentos para: a)
mobilização preventiva, a partir dos sinais de alerta e alarme; b) mobilização de
emergência, para as ações de resposta à resultante de eventos adversos
(desastres); tudo para a otimização das ações de socorro, de assistência à
população vitimada e, também, às ações de reabilitação dos cenários atingidos
e/ou afetados, objetivando a mitigação2 e/ou a minimização de danos e

prejuízos

Este Plano está alicerçado nas competências institucionais para a
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade aplicadas, estrategicamente, por
medidas não-estruturais; por vezes, regida por Matrizes de Articulação
Institucional (Matriz Atividade x Responsabilidade), que padronizam
procedimentos a serem adotados pelos órgãos que compõem o Sistema de
Proteção e Defesa Civil, em nível Nacional, Estadual e Municipal, tudo para
orientar, organizar, facilitar, agilizar e ordenar as ações de resposta às
ocorrências no período de pré-impacto, impacto e pós-impacto.
- A atual versão do PEM/RJ promove o que há de mais novo em tecnologia
gerencial para: a redução do risco de desastre; a gestão de crises; e a
aplicação de estratégias que principiam ações de recuperação e/ou de
reconstrução de cidades, conduzindo-as ao retorno à situação de normalidade.
“Mitigação, em ambiente consiste numa intervenção humana com o intuito de
reduzir ou remediar um determinado impacto ambiental, nocivo.”

Planejamento Estratégico

O PLANO VERÃO 2018
O Plano Verão de Defesa Civil Estadual traduz-se num mais moderno
planejamento estratégico para a conjunção de múltiplos saberes técnicos na área
de Proteção Comunitária, em nível Estadual, que atende ao propósito de
estabelecer critérios eficazes para a redução do risco de desastres e nas situações
emergenciais.
O Plano estabelece ações finalísticas de apoio às Agências Municipais, de
segurança global da população vitimada e da proteção dos agentes públicos;
buscando organizar de maneira clara, objetiva e andragógica8, todas as atividades
e atribuições das diversas agências envolvidas no processo.

O Plano Verão terá a sua vigência compreendida no período de 01 de
dezembro de 2017 a 31 de março de 2018; podendo ser prorrogado mediante
critérios de excepcionalidade.
Este documento faz parte do protocolo oficial do Estado do Rio de Janeiro
(PEM/RJ) para organizar os sistemas de funcionamento, difusão de diretrizes e
procedimentos gerais, com vistas a enfrentar de maneira eficiente e eficaz as
situações de anormalidade, com todos os seus desdobramentos.

Norma de Ativação e Execução dos Serviço da Rede
Nacional de Emergência de Radioamadores - RENER
2- OBJETIVO
2.1 - A RENER consiste em uma rede formada por radioamadores voluntários, devidamente
autorizados que, com seus equipamentos, se colocam à disposição do interesse público quando
acontecem os desastres.
2.2 - A RENER tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicações em território brasileiro,
quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para operação nas ações
de prevenção, ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública.
6- SUBORDINAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE
6.1 - Subordinação
A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores - RENER é parte integrante do Sistema
Nacional de Defesa Civil - SINDEC, e estará subordinada operacionalmente à Secretaria Nacional
de Defesa Civil - SEDEC.

6.2 - Ativação
A RENER poderá ser ativada nos estados e municípios afetados por desastres, através dos
Órgãos Estaduais de Defesa Civil e das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC,
apoiadas pela LABRE.

Lei Federal nº 9.608, de 18/02/1998 - Dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.

Para que possamos emitir uma CREDENCIAL provisória de identificação, solicitamos enviar até o
dia 29/11/2017 , nome completo, Indicativo, E-mail e telefone. Você pode enviar pelo site da
LABRE-RJ, http://labre-rj.org.br/contatos.asp ou pelo E-mail, py1aa@labre-rj.org.br

Associação Fluminense de Radoamadorismo - AFRR
Niterói - RJ - Repetidora:146.870
Rede de Operados de Emergência de Radioamadores - ROER
Petrópolis - RJ - Repetidora: 145.490
Grupo de Radioamadores de Teresópolis - GRATE
Teresópolis - RJ - Repetidora: 147.360
Grupo de Radioamadores de Nova Friburgo - GRANF
Nova Friburgo - RJ – Repetidora: 145.350
Grupo de Radioamador de Barra do Piraí - GRABP
Barra do Piraí - RJ. Repetidoras: 145.470
Grupo de Radioamadores de Angra dos Reis - GRAAR
Angra Dos Reis - Repetidoras: 146.650 - 146.710

Grupo de Radioamadores da Zona Oeste – GRAZZO
Campo Grande – Rio de Janeiro – RJ – Repetidora: 146.890 Subton 100
IMPORTANTE:
Os demais grupos de radioamadores que desejarem se colocar a disposição para atuarem em
situação de emergência, por favor nos informar o nome e a SIGLA, se tem repetidora, para que
possamos incluir no Plano de Emergência da Defesa Civil Municipal 2018

PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO - PY1PM
Presidente da LABRE-RJ
GETÚLIO FRANCISCO GOMES - PU1KCT
Estação Coordenadora da RENER no Estado do Rio de Janeiro
FRANCISCO JACSON DOS SANTOS - PY1PDF
Assessor de Comunicação da RENER

