
Boletim Defesa Civil – 04 de outubro – 11h

Boletim referente aos eventos nos dias 29 e 30/09/18 e 01 a 03/10/2018 (chuva/granizo/ventos fortes).

* Novos municípios atingidos que entraram neste Boletim.

 Tabela de danos:

Município Data Dano

01
Alecrim

Regional (Stº Ângelo)

03/10/18  15 residências com telhado parcialmente danificado, estão 
sendo atendidas pelo município.

02
Camargo

Regional (P. Fundo)
01/10/18

 Chuva e ventos fortes, granizo, quedas de árvores e postes 
da rede elétrica parcialmente afetada.

03
Capão do Leão

Regional (Pelotas)
29/09/18

 40 residências e 01 escola parcialmente destelhadas, 
queda de árvores e postes da rede elétrica.

04
Crissiumal

Regional (Stº Ângelo)
03/10/18

 Aproximadamente 2500 residências parcialmente atingidas 
por granizo, além de 04 escolas municipais, 03 escolas 
estaduais, 01 parque de máquinas, 05 unidades de Saúde, 
01 APAE, 01 lar do Idoso e 01 Associação do Bem Estar do 
Menor.
 15 pessoas feridas com pequenas escoriações e 01 com 
fratura por queda de telhado, todas já atendidas e 
medicadas.
 40 pessoas do Lar do Idoso abrigadas no Seminário São 
Miguel
 15 pessoas alojadas em casa de parentes.
Defesa Civil Estadual e municípios vizinhos estão dando 
apoio material e mão de obra ao município
Decretado Situação de Emergência

05
Cruzaltense

Regional (Pelotas)
01/10/18  Chuva com granizo.

06
Frederico Westphalen

Regional (F. Westphalen)
01/10/18

 Chuva intensa sem vento e pouco granizo sem relatos de 
danos significativos. 

07
Lagoão *
Regional (S.Maria)

03/10/18
50 residências parcialmente danificadas. Estão sendo 
atendidas pelo município, com distribuição de lonas.

08
Novo Machado
Regional (Stº Ângelo)

03/10/18
11 residências, com telhado parcialmente danificado, estão 
sendo atendidas pelo município.

09 Passo Fundo 01/10/18  Chuva e vento com queda de árvores.

Municípios atingidos 22

Residências atingidas 2818

Outros prédios atingidos 17

Pessoas desalojadas 24

Pessoas desabrigadas 40

Feridos 16

Óbitos 00



Regional (P. Fundo)

10
Pedro Osório

Regional (Pelotas)
29/09/18

 Residências parcialmente destelhadas (levantamento), 
queda de árvores. 06 pessoas desalojadas, sendo 04 
adultos e 02 crianças, que foram alojados na casa de 
familiares.

11
Pelotas

Regional (Pelotas)

29/09/18 a 
30/09/18

 12 residências parcialmente destelhadas, queda de árvores,
bloqueio de vias, queda de postes da rede elétrica e falta de 
água, afetando alguns bairros da cidade.

12
Piratini

Regional (Pelotas)
29/09/18

 Interdição de 01 residência por risco de desabamento. A 
família composta de 03 pessoas (2 crianças e 1 adulto) 
foram alojadas na casa de familiares.

13
Porto Alegre

Regional (Metropolitana)
29/09/18  Queda de árvores sem registro de danos decorrentes.

14
Porto Mauá

Regional (Stº Ângelo)
03/10/18

 35 residências com telhado parcialmente danificado, estão 
sendo atendidas pelo município.

Será aberto FIDE princípio para registro

15
Santa Cruz do Sul

Regional (Lajeado)

02/10/18  01 residência parcialmente destelhada.

16
Santana Da Boa Vista

Regional (Pelotas)
29/09/18

 Chuva intensa, vento forte, granizo e danificação em 
estradas, sem maior gravidade.

17
Santo Antonio do Planalto

 Regional (P. Fundo)
01/10/18  Chuva com vento forte sem registro de danos.

18
São Lourenço Do Sul

Regional (Pelotas)
29/09/18  Queda de árvores sem registro de danos decorrentes.

19
Soledade

Regional (P. Fundo)
01/10/18  Chuva com vento e granizo sem registro de danos.

20
Três Passos

Regional (F. Westphalen)
03/10/18  60 residências, com telhado parcialmente danificado.

21
Vacaria,
Regional (Caxias do Sul)

01/10/18
 94 residências parcialmente destelhadas, queda de árvores,
rede elétrica parcialmente afetada. Houve a distribuição 
lonas e telhas.

22
Vila Maria,
Regional (P. Fundo)

01/10/18  Chuva intensa, vento forte e granizo sem registro de danos.

 
 
*Muitos municípios registraram falta de energia elétrica em decorrência dos ventos fortes da
noite de sábado (29),  domingo (30) e manhã desta Segunda-feira (01).  As Concessionárias já
estão trabalhando para o restabelecimento da energia elétrica.

A Defesa Civil  segue com o acompanhamento  das Coordenadorias  Regionais  em conjunto com os
municípios, oferecendo toda ajuda necessária às localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido
de auxilio pode ser encaminhado através do telefone 199.

Alerta por SMS
Por  meio  de  mensagens  de  texto  a  Defesa  Civil  Estadual  consegue  comunicar  aos  gaúchos  a
possibilidade de eventos adversos. Para receber esses alertas envie do seu celular um SMS para o
número 40199  (sem ponto/  sem traço)  com o  CEP desejado.  Podem ser  cadastrados  os CEP de
diferentes localidades. O serviço é gratuito e de fácil utilização.
Cadastre-se!

(Solicita-se à imprensa a divulgação deste serviço, que é totalmente gratuito, para a população do RS).


