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Temporal de granizo causa prejuízos na região
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São Miguel do Oeste
o município as linhas
de Canela Gaúcha e
Bela Vista das Flores são
as mais atingidas. Na
comunidade Liso Baixo
também foram distribuídas lonas e auxiliado os

N

moradores na cobertura
de casas e móveis no interior das residências. Nas
duas ocorrências da tempestade foram distribuídos mais três mil metros
quadrados de lonas pelo
Corpo de Bombeiros. Os

trabalhos dos bombeiros
foram com quatro equipes
e com quatro viaturas, que
se deslocaram nas comunidades atingidas.
Guaraciaba
O Corpo de Bombeiros
atendeu em torno de 60

propriedades rurais, atingidas pela chuva de granizo, ocorrido na noite de
sexta-feira (20), por volta
das 23h. As comunidades
atendidas foram as linhas
Sanga Bonita, Santo Antônio, Pelegrin, Guataparema e Ferreira, todas do
interior de Guaraciaba.
Outras propriedades em
outras comunidades também foram atingidas.
Conforme os bombeiros, as pedras de gelo
eram de aproximadamente do tamanho de um ovo
de galinha ou até de uma
laranja, conﬁrmando os
alertas da Defesa Civil
sobre a possibilidade de
intempéries na região.

São José do Cedro
O município teve cerca
de 300 casas atingidas e os
prejuízos ultrapassam um
milhão de reais. No início
desta semana, a Administração Cedrense e a Defesa
Civil Municipal continuaram visitando as comunidades atingidas pelo temporal de granizo, que aconteceu na madrugada de
sexta-feira, dia 20, no interior de São José do Cedro.
Cinco equipes foram enviadas nesta segunda-feira
para continuar a avaliação, que teve início poucas
horas após o temporal.
Os prejuízos afetaram,
sobretudo, a área rural do
município. As áreas afetadas foram as comunida-

des das Linhas Jataí, Santo Isidoro, Alvorada,
Esquina Derrubada,
Esquina Mariﬂor, Mariﬂor, Irineu Bornhausen,
Padre Réus, Pelegrin,
Danielli e Miola. De acordo com os moradores destas localidades, algumas
das pedras de granizo possuíam um diâmetro de até
10 cm. Segundo dados da
Defesa Civil Municipal,
cada propriedade possui
pelo menos dois galpões
atingidos com, em média,
70% de perda.
Após o temporal, cerca
de 80 pessoas ﬁcaram
desabrigadas. 900 pessoas foram afetadas e quase
200 casas foram daniﬁcadas pelo granizo.

