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Boletim Defesa Civil 09 de janeiro de 2019 – 
 
Boletim referente ao evento no dia 09/01/19 (chuva intensa e vento forte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tabela de danos: 

 Município Data Dano 

1 Alegrete 09.01.19 

Enxurrada rio Ibirapuitã. Residências alagadas 

(contabilizando). Queda de árvores sobre a RS 377, que liga 

Alegrete a Manoel Viana. 03 pessoas desalojadas. 17 pessoas 

desabrigadas (Ginásio Osvaldo aranha). Enxurrada do rio 

Ibirapuitã. Decretou Situação de Emergência. 

2 Bagé 09.01.19 

Alagamento. Residências destelhadas (contabilizando). Queda 

de postes (falta de energia elétrica). Queda de árvores. 03 

pessoas desalojadas. 

3 Dom Pedrito 09.01.19 
 08 pessoas desabrigadas.  Rio Santa Maria 
 

4 
São Francisco de 
Assis 

 
09.01.19 

Residências alagadas (contabilizando). Estradas bloqueadas  e 
interior sem acesso. 
 

5 
Uruguaiana 

 
09.01.19 

Chuvas intensas e vento forte. Residências destelhadas 
(contabilizando). Queda de postes (falta de energia elétrica), 
interior do município sem luz. BR 472 em meia pista. 
A prefeitura esta providenciando o corte das arvores e a 
desobstrução das vias 

6 São Borja 09.01.19 
Chuvas intensas. Estradas bloqueadas. Residências alagadas 
(contabilizando). Interior sem acesso. 

 
 
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). 
 

Municípios atingidos 06 

Residências atingidas  

Outros prédios atingidos  

Pessoas desalojadas 06 

Pessoas desabrigadas 25 

Feridos  

Óbitos  


