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status Óbitos Desabrigados Desalojados

1 Iraí Vendaval 30.06.2020 300 Destelhamento parcial de 300 residências. Afetados: aprox. 1000 pessoas (250 famílias)

2 Cacique Doble Vendaval 30.06.2020 84 150

Ocorrências de destelhamento em torno de 150 casas e queda de estrutura em três empresas, 

localizadas nos bairros Nossa Senhora da Saúde, Planalto, Portal, Nova Esperança, Centro e no interior 

na área indígena, sendo que 20 famílias foram removidas para casas de parentes devido ao alagamento 

dentro de suas casas, e também queda de árvores em diversas estradas vicinais.

3 Tapejara Chuvas intensas 30.06.2020 Alagamento em pontos da cidade

4 Itatiba do Sul Vendaval/Chuvas intensas 30.06.2020
Destelhamento parcial de residências e alagamento em

 pontos da cidade 

5 Carlos Gomes Vendaval 30.06.2020 Destelhamento parcial de residências 

6 Barracão Vendaval 30.06.2020 101
Destelhamento parcial de 100 

residências e 1 hospital municipal

7 Cambará do Sul ARS Vendaval 30.06.2020 8 Casas destelhadas,  árvores e postes de energia caídos.

8 Lagoa Vermelha Vendaval 30.06.2020 4 55  55 residências atingidas, árvores, postes e fios de energia elétrica rompidos

9 Vacaria Vendaval 30.06.2020 520 130
130 residências atingidas (telhas arrancadas e casas parcialmente destruídas) até o presente momento, 

árvores, postes e fios de energia elétrica rompidos

10 Ibiaça Vendaval/Chuvas intensas 30.06.2020 49
na cidade foram 48 residências parcialmente destelhadas e 1 totalmente destelhada. No interior, casas 

destelhadas e estradas obstruídas por árvores que cairam. 

11 Capão Bonito do Sul Tempestade/Vendaval 30.06.2020 400 100 Destelhamentos, árvores caídas e danificação na Rede Elétrica.

12 Muitos Capões Vendaval 30.06.2020 30 7 Destelhamento de residências, queda de árvores, queda de postes e destruição de prédios públicos

13 Paim Filho Vendaval 30.06.2020 Casas destelhadas, galpões destruídos totalmente, estradas destruídas  e plantações

14 São Sebastião do Caí Enchente 01.07.2020 73 18
Remoção das famílias para o Ginásio Centro Integrado Navegantes ( medida a temperatura de todos e 

afastamento de 3 metros) entrega de EPIs.

15 Morro Redondo Vendaval 01.07.2020
Árvore caída no acesso a cidade além de dois postes caídos impedindo a passagem de carros, próximo a 

fábrica de conservas do Albino Neumann

16 Santa Vitória do Palmar Vendaval 01.07.2020 10 Até o momento 10 casas destelhadas

17 Canela Vendaval 01.07.2020 1 Uma casa parcialmente destelhada.

18 Áurea Vendaval 01.07.2020 Muitos estragos na área urbana e rural, afetando comércio, casas e estruturas de granjas (silos, aviários)

19 Pelotas Vendaval 01.07.2020 Algumas árvores caídas no perímetro urbano. Cidade sem luz, desde a madrugada, em alguns bairros.
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  A Defesa Civil Estadual possui nove coordenadoria s regionais mobilizadas para prestar suporte as com unidades atingidas.

Eventos Adversos em Andamento (dados referentes ás últimas 48h, atualizados às 11h do dia 01/07/2020)

Ord Municipio Tipo de Evento (COBRADE) Data do Evento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CASA MILITAR

DEFESA CIVIL DO ESTADO

Boletim  01/07/20 - Manhã

Nota de esclarecimento

Em relação morte registrada ontem em Nova Prata, a Defesa Civil Estadual informa que:

"não podemos afirmar que o deslizamento se deu em decorrência da chuva, mas sabemos que essa condição climática favorece a instabilidade do solo." 

"Agora teremos de aguardar a perícia para confirmar a influência da condição climática no momento da ocorrência, que acabou tragicamente levando a óbito um trabalhador da construção civil".

NH: Com Decreto de SE, Não Homologado

SR:  Sem Registro no S2ID

Iraí: A Defesa Civil Estadual está no município auxiliando as autoridades locais no suporte a comunidade. A Defesa Civil RS já distribuiu 3 mil metros quadrados de lonas. Em decorrência do destelhamento, 4 pessoas ficaram feridas reparando os danos nas 
residências. 

Atuação da Defesa Civil do Estado do RS

ARS:Apenas com Registro no S2ID

H: Com Decreto de SE Homologado

Cacique Doble: A Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Obras distruibuiu lonas para os atingidos e removeu árvores de vias públicas.

Paim Filho:  O município está acomodando as famílias com a doação de lonas e regularizando da situação das estradas para possível acesso. Mais de 50 famílias foram prejudicadas em razão do forte vendaval. A administração municipal está fornecendo lonas.

Ibiaçá:  Na cidade 10 casas de baixa renda foram danificadas e a Prefeitura entregou lonas. Em outras 38 casas, foram distribuídas lonas para quem solicitou. 

TOTAL

SE: Situação de Emergência Decretada

Cambará do Sul: Distribuição de lonas, cortes de árvores e a assistência social distribuiu roupa de cama e agasalhos.

Lagoa Vermelha e Vacaria: D istribuição de lonas, desobstrução das vias pela Prefeitura.

1119
921

R: Com Decreto de SE Reconhecido

Capão Bonito do Sul:  Distribuição de lonas, telhas e remoção de árvores em vias públicas. 

Danos Humanos (nº em pessoas)
Danos

Edificações
Descrição dos danos

SD: Sem Decreto de SE


