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Departamento de BEM-ESTAR 
Área BRASIL  

PLANO DE EMERGÊNCIA DE ALA/RAMO 
 

 
Os profetas têm nos ensinado que as famílias devem armazenar alimentos básicos e outros gêneros de primeira 
necessidade. Os líderes da Igreja têm a responsabilidade de planejar e organizar como ajudar em caso de emergência. 
Este formulario é um modelo para que cada ala / ramo prepare o seu próprio plano de emergência – por escrito – e 
envie uma cópia à estaca.  
 
 
Ala/Ramo _______________________   Estaca/Distrito_________________________ 
 

� PLANEJE  CONTINUAR FUNCIONANDO DURANTE UMA EMERGÊNCIA 
Caso o local de reuniões não esteja acessível, 
funcionaremos no seguinte local: 

 
___________________________________  ____________________________________ 
Endereço do centro de reuniões atual    Endereço do local alternativo de reuniões 
___________________________________  ____________________________________ 
Cidade       Cidade 
___________________________________  ____________________________________ 
Telefone                               Telefone 
 
A seguinte pessoa será o líder e porta-voz             Se a pessoa designada não estiver disponível 
em caso de emergência:                                      contate a seguinte pessoa:   
    
___________________________________  ____________________________________ 
Primeiro Contato de Emergência    Segundo Contato de Emergência 
___________________________________  ____________________________________ 
Telefone       Telefone 
___________________________________  ____________________________________ 
Número alternativo (trabalho, celular, etc.)   Número alternativo (trabalho, celular, etc.) 
___________________________________  ____________________________________ 
E-mail       E-mail 

 
� MANTENHA-SE INFORMADO SOBRE OS POSSÍVEIS RISCOS 

Os seguintes desastres naturais e/ou causados pelo homem, poderiam afetar a nossa comunidade, 
famílias e membros: 
 
Enchente ___ Desmoronamento ___ Vendaval ____ Incêndio ____ 
Outros: _________________________________ 

 
� IDENTIFIQUE AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM ÁREAS DE RISCO 

(Que poderiam ser afetadas por morar em áreas de inundação, barrancos, próximo à morros, etc.) 

o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
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� IDENTIFIQUE OS RECURSOS DA ALA / RAMO  

(Membros ou famílias que poderiam ajudar com alimentos, transporte, abrigo temporário, etc.) 

o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
 
� IDENTIFIQUE OS RECURSOS DA COMUNIDADE  

(Nome, endereço e telefone de hospitais, abrigos e outras organizações de ajuda local)  

o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
o ________________________________________________________ 
 
� NÚMEROS TELEFÔNICOS DE CONTATOS DE EMERGÊNCIA 
 

_______________________________________  _______________________________________ 
Presidente do Quórum de Élderes    Presidente da Sociedade de Socorro 
_______________________________________  _______________________________________ 
Líder dos Sumos-Sacerdotes    Médico/ Enfermeiro(a)   

________________________________  ________________________________ 
Polícia       Bombeiros 
_______________________________________  _______________________________________ 
Presidente de Estaca/ Distrito/ Missão   Especialista de Bem-Estar da Ala 
_______________________________________  _______________________________________ 
Escritórios da Igreja     Defesa Civil 
_______________________________________  _______________________________________ 
Outros       Outros 
_______________________________________  _______________________________________ 
Outros       Outros 
 

� COMO NOS COMUNICAREMOS SE FALHAR O SISTEMA TELEFÔNICO: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

� RESPONDER, AVALIAR E INFORMAR 
Caso aconteça uma emergência, daremos prioridade para  ajudar os membros da Igreja afetados, com 
abrigo, alimentos e artigos básicos, por um curto período de tempo, para sustento da vida. Avaliaremos 
rapidamente a situação dos membros, missionários e edifícios da Igreja e daremos um relatório ao 
presidente da estaca, que por sua vez informará ao Escritório de Área. 


