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COMISSÃO DE APOIO AS FILIAIS E COORDENAÇÕES 

Atividades da Comissão:  

 Conclusão do material para a Revista; 

 Correção da Ata da Reunião do Conselho Diretor da Filial de São João da Barra e 
solicitação da Ata da Assembleia Geral que ocorreu no dia 23/12/2014; 

 Solicitamos documentação dos candidatos à Coordenadores da Cruz Vermelha Brasileira 
nos municípios de: Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Miguel Pereira, Paraty, São 
Francisco de Itabapoana e Santa Maria Madalena. Obtivemos o retorno de São Francisco 
e Miguel Pereira. 

 Convite as Coordenações e Filiais para participarem do II Fórum Estadual de Psicologia, 
que ocorrerá em Maio; 

 Convite as Coordenações e Filiais para participarem do curso de Resgate em Situações 
Adversas; 

 Solicitamos a Coordenação de Pinheiral o envio do relatório pendente. A mesma justificou 
o não envio. 

 Participamos da Palestra de Sensibilização a respeito da Tuberculose; 

 Reunião a respeito da proposta de Coordenação para Miguel Pereira; 

 Recebemos a documentação de São João de Meriti justificando a não baixa no CNPJ; 

 Recebemos a documentação com a proposta de Coordenação para São Francisco do 
Itabapoana; 

 Preparamos a documentação para as Reestruturações das Filiais de Magé e São Pedro da 
Aldeia; 

 Separamos o material para a Renovação de terço da Filial de Seropédica; Por não ter 
obtido quórum mínimo, será reagendada. 

 Participamos da Reestruturação de São Pedro da Aldeia onde foram eleitos os seguintes 
conselheiros: 

NOME INICIO TÉRMINO CARGO/FUNÇÃO 

Victor Marcelo da Silva Santos 21/03/2015 01/03/2018 PRESIDENTE 

Marcus Vinicius da Silva Marinho 21/03/2015 01/03/2018 VICE-PRESIDENTE 

Karine Azevedo Trindade da Silva 21/03/2015 01/03/2018 DIRETORA TESOUREIRA 

Jamilhe Machado da Silveira 21/03/2015 01/03/2018 DIRETORA TESOUREIRA ADJUNTA 

Luiz Antonio Alves de Lima 21/03/2015 01/03/2018 DIRETOR SUPLENTE 

André Luiz da Silva 21/03/2015 01/03/2017 COMISSÃO DE FINANÇAS 

Antonina Lima Vasconcelos 21/03/2015 01/03/2017 CONSELHEIRA 
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Andréa Almeida 21/03/2015 01/03/2017 CONSELHEIRA 

Luciano de Oliveira dos Santos 21/03/2015 01/03/2017 CONSELHEIRO 

Silvânia Kellyn Ferreira dos Santos 21/03/2015 01/03/2017 CONSELHEIRA 

Marcos Paulo Melo de Arruda 21/03/2015 01/03/2016 COMISSÃO DE FINANÇAS 

Patrícia Cardoso do Amaral 21/03/2015 01/03/2016 CONSELHEIRA 

Leonardo José Maçol Silva 21/03/2015 01/03/2016 CONSELHEIRO 

José Tadeu Dias 21/03/2015 01/03/2016 CONSELHEIRO 

Carla Mesquita Gonçalves 21/03/2015 01/03/2016 CONSELHEIRA 

SECRETÁRIA GERAL Edinanda Schaider Nunes 

 

 Fizemos e enviamos as atas de São Pedro da Aldeia (Assembleia e Reunião de Conselho) 
e Magé (Assembleia e Reunião de Conselho) 

 Recebemos o relatório da Coordenação de Itaboraí referente a Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2014; 

 Enviamos para as Coordenações e Filiais os novos e-mails institucionais criados pelo 
Departamento de Comunicação; 

 Preparamos o material a referente às municipais para a Assembleia Geral da Filial do 
Estado; 

 Reunião de Planejamento Estratégico; 

 Reunião do GT de Segurança; 

 Envio de e-mail lembrando as Filiais da necessidade da Renovação dos terços vencidos; 

 Organização e atualização do cadastro das Filiais e Coordenações no Estado do RJ; 

 Orientação as Filiais e Coordenações que as solicitam; 

 Resposta ás mensagens enviadas para o e-mail: cafc@cruzvermelharj.org.br 

 Envio de ofícios e correspondências para as Filiais e Coordenações; 

 Equipe da Comissão de Apoio as Filiais e Coordenações:  

 

José Jorge de Souza 

Jennifer Fernandes 

 

 

 

mailto:cafc@cruzvermelharj.org.br
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VOLUNTARIADO 

Entrevistas Iniciais e Reuniões com Voluntários 

No período de 01 a 31/03/2015 foram realizadas 32 entrevistas iniciais com voluntários e feitos 
alguns contatos para recadastramento de colaboradores que estariam interessados em retornar à 
Instituição. Durante esse primeiro momento, procurou-se enfatizar as questões relacionadas ao 
perfil, habilidades e interesses do candidato. Além disto, alguns esclarecimentos foram dados no 
que se refere aos departamentos operacionais e seus projetos, bem como sobre atividades que 
poderiam ser desenvolvidas a nível interno, na Filial.  Quatro reuniões aconteceram, durante este 
período, com pequenos grupos de voluntários, com o objetivo de planejar atividades a serem 
desenvolvidas de acordo com ideias e propostas apresentadas.        

Convocação de Voluntários  

Atendendo à solicitações dos departamentos, voluntários foram captados para atividades internas 
e externas segundo demanda de seus Gestores.  Voluntários foram, ainda, convocados e 
direcionados para as atividades desenvolvidas no Projeto CVB nas Praias. 

Atualização de contatos com Voluntários 

Por e-mail e telefone, voluntários foram agendados para recadastramento e inserção em escalas 
de trabalho onde a participação de recursos humanos se fazia necessário.  

Formação Básica Institucional 

No dia 28/3/2015 foi realizado o Curso de Formação Básica Institucional, contando com a 
presença de noventa e nove pessoas interessadas em participar do Voluntariado da Cruz 
Vermelha, através de seus Departamentos.   

Ações Sociais 

Comemoração do Dia da Filial Estadual do Rio de Janeiro 

Comemoração do Dia Mundial de Combate à Tuberculose 
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SOCORROS E DESASTRES 

No dia 28 de Fevereiro de 2015 e 01 de Março de 2015, foi realizada a sétima semana com o 
plantão nas praias da Zona Sul e Zona Oeste; 

No dia 03 de Março de 2015, foi realizada uma reunião dos voluntários atuantes do Departamento 
Estadual de Socorros e Desastres; 

No dia 07 e 08 de Março de 2015, foi realizada a oitava semana com o plantão nas praias da 
Zona Sul e Zona Oeste; 

No dia 09 à 13 de Março de 2015, está sendo realizada a comemoração do Nono Aniversário e a  
semana da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro; 

No dia 10 de Março de 2015, foi o Departamento foi solicitado para resolver assunto 
administrativo; 

No dia 14 e 15 de Março de 2015, foi realizada a nona semana com o plantão nas praias na Zona 
Sul e Zona Oeste e foi realizada a parte teórica do Curso de Resgate em Situações Adversas 
2015/1; 

No dia 17 de Março de 2015, foi realizada uma reunião dos voluntários atuantes no Departamento 
Estadual de Socorros e Desastres; 

No dia 19 de Março de 2015, foi realizada uma instrução de Manobra de Heilmich no 
Departamento Estadual de Primeiros Socorros para alguns alunos da turma 45 do Técnico de 
Enfermagem; 

No dia 21 e 22 de Março de 2015, foi realizada a décima semana com o plantão nas praias na 
Zona Sul e Zona Oeste e foi realizada a parte prática em campo do Curso de Resgate em 
Situações Adversas 2015/1 em Itaguaí; 

No dia 25 de Março de 2015, foi realizada uma instrução de Lesões Musculoesquelética ou 
Traumato Ortopédico na sala 2 para alguns alunos para turma 45 no Técnico de Enfermagem; 

No dia 26 de Março de 2015, teve reunião de Departamento com a Secretária Geral Lilian Bastos,  
Fernando Santos teve participação na Feira de Estágio e Oportunidade no FEUC (Fundação 
Educacional Unificada Campograndense) e teve uma reunião do CICV de Planejamento 
Estratégico; 

No dia 28 de Março de 2015, foi administrada uma palestra de Suporte Básico de Vida o 
Departamento foi representado pelo instrutor  Fernando Santos no auditório do 3º Andar; 

No dia 28 e 29 de Março de 2015, foi realizada a décima primeira semana com o plantão nas 
praias na Zona Sul e Zona Oeste; 

No dia 29 de Março de 2015, foi realizada uma cerimônia de encerramento do Projeto Cruz 
Vermelha nas Praias 2015 na Orla de Copacabana. 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL  

Durante o mês de março, o Departamento Estadual de Comunicação Social esteve focado na 
produção da nova revista da CVB-RJ e na produção do novo site.  

Recebemos neste mês um voluntário da área de jornalismo que tem nos ajudado com os textos e 
revisão de matérias tanto para a revista quanto para o site e facebook. 

Os novos alunos da Escola Técnica Estadual receberam a visita do Dpto com o intuito de serem 
fotografados para posteriormente ser produzido à carteirinha. 

Foi realizado o contato com a equipe de marketing que administra os sites Riocap, Vitóriacap e 
Kariri da Sorte para que trocassem a logo da instituição. 

  

Reuniões: 

 12/03, 24/03 Dpto de Juventude. 

 18/03 Plano Estratégico 

 18/03, 23/03 CVB nas Praias. 

 24/03 Dpto de Primeiros Socorros 

 25/03 Reunião Interna 

 26/03 Reunião com a Secretária Geral 

 26/03 Reunião de AMS 

 

Cobertura de Evento 

 01/03 a 29/03 Projeto CVB nas Praias  

 07/03 Feijoada da Amizade do Órgão Central 

 10/03 Aniversário da CVB – RJ 

 28/03 Workshop para produção de ovos de páscoa 

 28/03 FBI 

 28/03 Assembleia Ordinária 

Demanda Constante 

 Resposta e encaminhamentos de e-mails 

 Atualização, possibilitando ao usuário, o melhor alcance de informação. 

 Atualização de mídias sociais 

 Manutenção de domínios, hospedagens e e-mails 

 Produção de um novo Boletim Interno 

 MKT para o curso de Shiatsu 

 Atualização de conteúdo (RSA/ MKT dos cursos livres) 

 Confecção de certificados e diplomas 

 Arte sobra a Campanha de Valorização da mulher 

 Reedição do Projeto EOM 

 Confecção de crachás / credenciais 

 Confecção dos crachá para as Upas 24H 

 Produção e reedição de vídeos para a solenidade de 9 anos da CVB-RJ 
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 Cartão de agradecimento 

 Criação do cartaz “Operação Páscoa” 

 Criação de chamada em vídeo sobre a Operação Páscoa.  

 

Artigos publicados no site  

 02/03 O que vai nas Filiais Municipais - CVB São Pedro da Aldeia 

 04/03 Prefeitura Municipal de Lagoa Grande busca parceria com a CVB-RJ para 

melhorar a saúde do município 

 06/03 A Cruz Vermelha Brasileira no Estado do Rio de Janeiro 

  08/03 CVB - RJ Homenageia Funcionárias e Colaboradoras no Dia Internacional da 

Mulher 

 09/03 CVB - RJ Comemora seu 9º Aniversário de Fundação 

 14/03 CVB-RJ Agradece a todos que honraram com sua presença. 

 26/03 CVB-RJ na Luta Contra a Tuberculose 

 30/03 Secretária Geral da CVB-RJ Recebe I Prêmio "Mulher Melhor".  
 

 

Demanda Gráfica 

 Crachá para as Upas 24h 

   

 

 MKT para o curso de Shiatsu 
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 Atualização de peças gráficas já finalizadas anteriormente  

 

 Campanha de Valorização da mulher 

 

 Cartão de Agradecimento 

      



 

 

Março 

 
 Operação Páscoa 

 

 Boletim Interno 

 

  



 

 

Março 

 
PRIMEIROS SOCORROS 

ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO 2015:  

Preparação do curso de formação contínua para instrutores da Rede Estadual de PS 

A capacitação “A arte de ensinar crianças” foi confirmada para o mês de Abril, se limitando a um projeto 

piloto com os alunos da nova turma de formação de instrutores de primeiros socorros. De acordo com a 

avaliação de reação realizada por estes alunos, a capacitação retornará para capacitar durante a formação 

contínua de Junho todos os instrutores da CVB-RJ. 

Outros temas estão sendo preparados, sobretudo para que os instrutores estejam aptos a entender e atuar 

nas capacitações a diferentes públicos, tais como no projeto de implantação de núcleos comunitários de 

defesa civil e primeiros socorros nas escolas, academias, casas de show e outros. 

Curso de aperfeiçoamento pedagógico dos treinadores 

O curso de aperfeiçoamento pedagógico ocorreu em 11 de Março de 2015 e contou com a presença de 

quase todos os treinadores do I Curso de Formação de Instrutores de Primeiros Socorros, exceto dois que 

estavam em locais fora da cidade e estado do Rio de Janeiro. O curso tem como objetivos, atender às 

necessidades de atualização pedagógica para compreensão da nova configuração curricular do ensino na 

formação de instrutores, do desenvolvimento científico, tecnológico e inovador e oferecer subsídios aos 

treinadores para reflexão e aprofundamento sobre o processo de planejamento da prática docente, da 

execução do ensino e da avaliação da aprendizagem dos estudantes, pautados na ética profissional e no 

compromisso social da instituição.  

Curso de Instrutores de Primeiros Socorros 

O curso teve início no dia 21 de Março de 2015, contando com a presença de 28 alunos. A abertura 

ocorreu em um dos auditórios da CVB-RJ, com a participação de quase todos os Treinadores, além da 

profissional pedagoga, Mônica Barros, que iniciou o curso com o Módulo Pedagógico. Ainda em Março 

houve o módulo de Anatomia, lecionado pela Voluntária e Enfermeira Rafaela Coutinho. 

Planejamento do Curso de Primeiros Socorros para Núcleos Comunitários 

Foi realizado no dia 11 de Março um Fórum de Primeiros Socorros com os Núcleos Comunitários. Com a 

supervisão técnica do Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, os instrutores de 

Parada de Lucas deram uma aula discutida e avaliada por representante de outros núcleos. O objetivo 

desta atividade foi o aprimoramento técnico dos cursos ministrados nas comunidades. Todos os módulos 

do curso de 20 horas foram avaliados pelo coordenador que, em consenso e cooperação com os núcleos, 

fará atualização conforme últimos protocolos internacionais. 

Curso Básico de Primeiros Socorros de 20 horas para novos voluntários 

Durante as terças e quartas-feiras foi realizado um curso de primeiros socorros para novos voluntários da 

CVB-RJ, sobretudo os que foram captados através das palestras de suporte básico de vida, realizadas na 

semana de aniversário da CVB-RJ. Os alunos deste curso participaram de atividades externas como na 

disseminação de PS no Largo da Carioca; a V Feira de Estágios e Oportunidades da FEUC (Fundação 

Educacional Unificada Campograndense) e Projeto CVB nas Praias. 
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ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO 2015: 

Apoio ao Curso de Formação de Monitores Auxiliares de PS em Filiais Municipais 

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, apoiou presencialmente os cursos 

realizados nas Filiais de Duque de Caxias e Queimados, ambas atuantes na Rede Estadual de Primeiros 

Socorros. Os cursos aconteceram em fins de semana. 

Cooperação entre Departamentos de Primeiros Socorros | CVB-RJ e CVB-SP 

Do dia 6 ao dia 9 de Março, o Departamento de Primeiros Socorros da CVB-RJ esteve presente na 

capacitação em primeiros socorros de novos voluntários da CVB-SP, através do Coordenador e Instrutor 

de Primeiros Socorros Israel El Suffi e também um dos Instrutores da Filial Estadual, Marcos Rosa. 

Módulos foram aplicados na sede da CVB-SP e em outros municípios de São Paulo. 

Palestras gratuitas para público externo 

O Departamento de Primeiros Socorros promoveu, na semana do aniversário da CVB-RJ, palestras 

gratuitas ensinando sobre reanimação cardiopulmonar conforme atuais protocolos internacionais. 

Houveram 3 palestras com quantidade de público variado. Alguns participantes se interessaram pelo 

trabalho voluntário na CVB-RJ, foram captados para cursos com duração de 20 horas e participaram de 

diversas atividades externas ao longo do mês de Março. 

Disseminação de práticas de Primeiros Socorros no Largo do Machado 

O Largo da Carioca é uma das áreas mais movimentadas do centro do Rio, possuindo uma estação de 

Metrô e muito comércio ao redor. Situa-se entre várias das principais vias do centro da cidade, e continua 

como um coração pulsante de tráfego de pedestres. Com o intuito de cumprir a Estratégia do 

Departamento de Primeiros Socorros, que inclui a formação e prevenção da população, para minimizar o 

impacto de desastres, acidentes diários, doenças e emergências, foi definido uma atividade de 

disseminação de práticas básicas de primeiros socorros. Cerca de 10 voluntários foram capacitados e 

mobilizados para realizar a demonstração de práticas em ambiente de rua. 

Departamento de Primeiros Socorros na V Feira de Estágios e Oportunidades da FEUC 

A “V Feira de Estágios e Oportunidades da FEUC” aconteceu nos dias 25 e 26 e março e teve como tema 

“Você em um mundo de oportunidades”. O evento organizado pela Coordenação de Estágios e Mercado 

de Trabalho (CEMT) ocupou a quadra de esportes da Fundação Educacional Unificada Campograndense 

com 20 estandes de empresas e instituições que trouxeram vagas em diferentes níveis de escolaridade, 

além de uma série de palestras. Foi possível encontrar representantes do Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE), da Fundação Mudes, da Marinha do Brasil, da Cruz Vermelha Brasileira – Rio de Janeiro, 

entre outros. 

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel Habib R. El Suffi, solicitou o apoio de outros 

Departamentos quanto à participação da CVB-RJ na Feira, sendo a única instituição humanitária entre 

todas as empresas e instituições presentes. Culturalmente o voluntariado pode não ser visto como 

oportunidade por uma parcela da população brasileira, mas ainda assim acreditamos que vale a pena 

proporcionar aos que se interessam a chance de também se tornarem Cruz Vermelha. Neste contexto, 

nosso estande foi visitado por diversas pessoas que procuravam compreender o que realmente é a Cruz 

Vermelha e sua atuação no Brasil e no Mundo. 
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COORDENAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

Reunião Mensal para acompanhamento das atividades em PS e desenvolvimento dos núcleos 

Foram realizadas reuniões com todos os núcleos. Entre os temas discutidos nestas reuniões destaca-se a 

organização das eleições para diretoria nos núcleos da Maré, Parada de Lucas e Vila Vintém e a reunião 

para averiguação de pendências administrativas existentes no núcleo de Vigário Geral. 

Reunião trimestral com os quatro núcleos.  

Embora não tenha sido realizada uma reunião com objetivo exclusivo de promover a integração e diálogo 

entre os núcleos, foram realizadas oficinas de formação em que se observou grande troca de experiência 

entre eles. Assim sendo, considera-se que tal objetivo foi alcançado.  

Apresentação de relatório de atividades 

O núcleo de Parada de Lucas enviou relatório das atividades desenvolvidas no Dia Mundial de Combate a 

Tuberculose. Além disso, os coordenadores do núcleo de Vila Vintém também apresentaram registros de 

atividades, ambos seguindo modelo transmitido no mês precedente. O NUSOMAR não apresentou 

relatório, embora tenha sido solicitado.  

Curso de Primeiros socorros em Vila Vintém 

Mais uma turma de PS foi iniciada no NUSOVIVE com o apoio de instrutores voluntários da CVB-RJ.  

Atividades Complementares 

 O NUSOLUZ realizou palestras de prevenção em tuberculose em escolas da comunidade e na 
Clínica da Família do Jardim América, seguindo formação prévia dada pela CVB-RJ e com apoio 
material com folders contendo informações sobre esta doença. Também participaram de uma ação 
social na comunidade, fazendo demonstração de primeiros socorros.  

 O NUSOVIVE participou de atividades realizadas pela Clínica da Família, além de também ter 
aderido a campanha de prevenção a tuberculose com o apoio da CVB-RJ.  

 Oficina de PS – Com a supervisão técnica do Coord. Técnico de PS, os instrutores de Parada de 
Lucas deram uma aula discutida e avaliada por representante de outros núcleos. O objetivo desta 
atividade foi o aprimoramento técnico do curso ministrado na comunidade.  

 Teve início, no dia 21/03, o curso de instrutores. Não houve indicação de participantes de Vigário 
Geral e os indicados pelo NUSOLUZ não compareceram.   
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PSICOLOGIA 

Planejamento e organização do II Fórum Estadual de Psicologia da Filial Estadual em apoio às 

representações municipais. Elaboração de documentos e reenvio de convites do evento para 

filiais municipais; contato e confirmações junto aos convidados. Apoio do Conselheiro Estadual 

Fabiano Alves, contribuindo com informações e orientações nesse planejamento. 

Participação em reuniões realizadas no mês:  

 Reunião mensal de departamentos com a Secretaria Geral; 

 Reunião com psicólogos que atendem no consultório clínico para avaliação de um ano de 

trabalho; 

 Reunião de Planejamento Estratégico; 

 

Coordenação, elaboração de escalas de plantões e supervisão técnica das atividades da 

Psicologia no Projeto Cruz Vermelha nas Praias e, recebimento e análise qualitativa dos relatórios 

por plantões. 

Representando a CVB-RJ, participei da reunião com o Cel BM Hess, da SUOP – 

Superintendência Operacional, Cel BM Paulo Renato, diretor do DGPDEC – Departamento Geral 

de Proteção e Defesa Civil, entre outros oficiais BM da Defesa Civil Estadual sobre a implantação 

das UPCs e a orientação através do Plano de Contingência da Família na Região Serrana (20 

unidades em Nova Friburgo, 10 unidades em Teresópolis, 10 em Petrópolis e 2 em Bom Jardim) 

através de uma rede integrada de Proteção e Defesa Civil. 

Recebi e entrevistei novos voluntários para o departamento de Psicologia. 

Encontro da equipe de voluntários psicólogos e estudantes da área – FESPsi – Segundo 

encontro de capacitação: 

 Tema: A PSICOLOGIA NA GESTÃO DOS RISCOS – saber transdisciplinar; conceitos de 

comunidades; histórico social; responsabilidades e contextos institucionais. 

 Assunto abordado por mim, com a participação de uma voluntária e muita participação dos 
voluntários de equipe e, abrilhantado por um convidado externo: 

 A psicóloga voluntária Flavia Sena, estudante da UNIABEU, estudiosa das questões 
sociais comunitária abordou conceitos de teóricos na área. 

 O encontro teve a participação do Assessor de Prevenção e Preparação da Subsecretaria 
de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, o engenheiro Ricardo Correa. Além de sua vasta 
experiência trabalhando diretamente na gestão dos riscos em comunidades, em março de 
2013 foi vítima da imprudência da mesma por não ter atendido ao sistema de alerta para 
fortes chuvas. Ricardo ficou soterrado por 8h e passou cinco meses no CTI sendo 
considerado terminal pelos médicos e colegas. Na ocasião, nós da FESPsi trabalhamos no 
local e prestamos os primeiros suportes psicológicos aos afetados em abrigos e no IML, as 
equipes de Defesa Civil que muita mobilizada por duas mortes de colegas e as condições 
de saúde do terceiro, o Ricardo se encontrava num momento muito delicado; além dos 
familiares dos mesmos. Ninguém melhor do que ele, exemplo de resiliência para nos 
ensinar. 
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Participei da primeira reunião em Brasília no CFP – Conselho Federal de Psicologia para a 
estruturação da Comissão de Trabalho na Psicologia das Emergências e Desastres. Esta 
Comissão tem como missão desenvolver e implementar um projeto político no âmbito do 
Conselho Federal de Psicologia de modo a atender às necessidades dos psicólogos quanto a 
legitimação, reconhecimento, condições de trabalho, formação e inserção nas políticas públicas. 
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Cujo objetivo principal é a construção de teorias e práticas na área da Psicologia das 
Emergências e Desastres.  
 

     

 
 

 
Estiveram presentes nomes 
importantes na área, como:  

 Eliana Torga 

 Maria Helena Franco 

 Deborá Noal -  do MSF 

 Angela Coelho 

 Lucélia Paiva 

 Ney Bruck 

 Entre outros 
 
 
 
 

Reunião com o Coordenador Airton CETREIN responsável pela capacitação das comunidades no 

município do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento o um projeto aditivo ao Acordo de 

Cooperação Técnica da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Município do Rio.  
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Participação no evento junto a Escola Superior de Guerra, representado pelo Oficial Flaviano 

Alves, e o Batalhão de Forças Especiais, representado pela Oficial psicóloga e voluntária da CVB-

RJ, numa palestra sobre Desastre Social – análise e estudos do comportamento terrorista.  

 

 

 

CESTGEN – Participei junto a Secretária Geral da primeira reunião de trabalho em 2015 

coordenada pelo Maj. BM Montenegro, para organização do simulado de desastre nuclear que 

será realizado em setembro no município de Angra dos Reis. Nesta reunião entregamos o Plano 

de Emergência Complementar da CVB-RJ junto ao CESTGEN. 
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CECOM 

CVB nas Praias 

Durante o mês de março o CECOM monitorou as atividades do Projeto CVB nas  

Praias em seus 9 plantões. Além do monitoramento previsto, nos dias 21 e 22 de março foi 

feita a supervisão em campo, uma vez que os supervisores Douglas Oliveira e Fernando 

Santos se encontravam em Itaguaí em função do curso de Resgate em Situações Adversas.  

Monitoramento das atividades de Primeiros Socorros em Contexto de Violência 

Foi realizado o monitoramento das saídas da coordenadora de Primeiros Socorros em 

Contexto de Violência nas cinco ocasiões em que houve atividade com um dos Núcleos de 

Primeiros Socorros. 

Clipping de Notícias 

Como parte da rotina de trabalho do CECOM, foram produzidos 17 Clippings de Notícias, 

abordando temas que podem influenciar de alguma forma as atividades da CVB-RJ. 

Reuniões 

 02/03 CVB nas Praias; 

 03/03 Departamentos; 

 10/03 CECOM com o CICV e a Secretária Geral; 

 17/03 Reunião sobre Planejamento Estratégico; 

 24/03 CECOM com o CICV e a Secretária Geral. 
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SECRETARIA GERAL 

Administração Ordinária da Filial 

CVB nas praias (7,8,14,21,22,27,28) 

Formatura NUDEC -5/2  

Contatos HMI 

Audiências: Cantagalo – 04/03- 02 

                                        12/03 -02 

Apoio atividade Dia da Mulher – Filial Duque de Caxias 

Acompanhamento caso solicitante de refúgio 

Gesto vacinal 

Atendimentos dos pedidos de doação, transporte de doentes 

Acompanhamento ao programa Alimentação Diária (compras e organização)   

Acompanhamento administrativo, manutenção e de pessoal 

Liberação de veículos/Compra de materiais 

Suporte às atividades 

Acompanhamento do Curso Resgate em Situações Adversas 

Formatura NUDEC – 24/3 

Assembleia Geral Ordinária – 28/3 

Ida a Campos – Programa RIOCAP – 29/3 

Prêmio MULHER MELHOR - CEDIM  

 

Apoio às Filiais/Coordenações: 

Nova Friburgo 
Rio das Ostras 
Duque de Caxias 
Resende 
 

CONTATOS: 

HEMORIO 
Elevadores ALPHA 
Conferência Nacional do Comércio - CNC 
Funcionários contrato de Mesquita 
Marina Palace Hotel 



 

 

Março 

 
EMBRAPA 
Nextel 
Delegacia da Receita Federal 
 

REUNIÕES: 

06/03 – Bombeiros Civis 
12/03 – Juventude 
17/03 – PETROBRAS 
19/3 – CEIPARM 
23/3 – ETE 
24/3 – CICV – MAS 
25/3 – Departamentos 
           Primeiros Socorros 
27/3 - CESTGEN                                                                            

 

Lilian Lourenço Bastos 
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ESCOLA TÉCNICA  DE ENFERMAGEM 
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JUVENTUDE 
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 ALMOXARIFADO 
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T.I. 
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CURSOS LIVRES 
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ADMINISTRAÇÃO 
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FINANCEIRO 
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JURÍDICO 
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RECEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


