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 INFORME DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS - Danos e Tipologia 

 Os  dados  da  planilha  a  seguir  são  ob�dos  através  de  informações  prestadas  pelos 
 responsáveis  das  Defesas  Civis  Municipais  e  podem  sofrer  alterações  de  acordo  com  as  inserções  e 
 atualizações que são realizadas constantemente pelo formulário de registro de ocorrências. 
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 DECRETAÇÕES 

 Segundo  informe  dos  Regionais  da  Defesa  Civil,  até  o  momento  os  municípios  de  Araquari, 
 Joinville,  São  Bento  do  Sul,  Joinville,  Luiz  Alves,  Corupá  ,  Guaramirim,  Rio  dos  Cedros,  Campo 
 Alegre,Santo  Amaro  da  Imperatriz  emi�ram  decretos  de  Situação  de  Emergência.  Os  Municípios 
 de  Timbó,  Palhoça,  Rancho  Queimado,  São  José  e  S  chroeder  estão  providenciando  documentos 
 para Decretos de Situação de Emergência. 

 ITENS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 

 MUNICÍPIO  ITENS  QUANTIDADES 

 São Bento do Sul 

 Cesta básica de alimentos para 7 dias  29 

 Kit para limpeza domés�ca  31 

 Kit de acomodação para solteiro  30 

 Colchão Casal  35 

 Kit complementar de acomodação para casal  34 

 Colchão Solteiro  30 

 Kit para higiene pessoal  29 

 Joinville 

 Kit para higiene pessoal  183 

 Cesta básica de alimentos para 7 dias  74 

 Kit para limpeza domés�ca  54 

 Kit para higiene pessoal  29 

 Colchão Casal  43 

 Colchão Solteiro  61 

 Kit complementar de acomodação para casal  45 

 Kit de acomodação para solteiro  65 
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 Re�rada de IAH do Celog de Rio do Sul com apoio do 
 CBMSC para o Município de Joinville. 

 Entrega de Cesta Básica para o Município de São Bento 
 do Sul. 

 INFORME DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE DEFESA CIVIL ESTADUAL 

 Essas  informações  são  repassadas  à  Diretoria  de  Gestão  de  Desastres  pelos  Coordenadores 
 Regionais  da  Defesa  Civil  de  Santa  Catarina  com  base  nos  contatos  realizados  com  os  municípios  de 
 sua circunscrição. 

 -  COREDEC FLORIANÓPOLIS 

 Os  municípios  de  Santo  Amaro  e  Palhoça  relatam  que  a  situação  tem  se  agravado  de  acordo  com 
 as chuvas até o momento. 

 Sto  Amaro  da  Imperatriz:  Rio  Cubatão  extravasou  a�ngindo  vários  bairros  do  centro.  Bombeiros 
 atuando junto com a Defesa Civil situação em andamento. 
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 Angelina:  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  Centro  da  Cidade  -  Beira-Rio.  Algumas 
 quedas  de  barreiras,  já  re�radas  e  nível  dos  rios  subindo  constantemente,  alagamentos  e 
 deslizamentos generalizados. Vários acessos bloqueados. 

 São  Pedro  de  Alcântara:  Vários  pontos  de  alagamento,  alguns  deslizamentos,  interdição  de  via, 
 comprome�mento  do  abastecimento  de  energia.  Incomunicável  com  o  interior,  e  sem  acesso 
 devido ao nível do Rio Maruim. 

 Águas  Mornas:  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  Centro  e  Localidade  do  Rio 
 Cubatão. A prefeitura está em análise de possível decretação SE nesse momento. 

 São  João  Ba�sta  :  Bairros  afetados  por  alagamentos  e  deslizamentos  :  Arataca,  Lua,  Centro, 
 Fernandes, Macaco branco. Danos em infra-estrutura e estradas vicinais 

 São  José:  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  Colônia  Santana,  Forquilhinhas, 
 Potecas,  Lisboa.  O  interior  do  município  apresenta  vários  deslizamentos  com  obstrução  de  via 
 pública. 

 -  COREDEC TUBARÃO 

 Treze de Maio:  Alagamentos pontuais no interior. 
 Jaguaruna  : Alagamentos pontuais no centro e bairro Camacho. 
 Tubarão  : Alagamentos pontuais na área central e diversas localidades. 
 Grão  Pará  :  Enxurrada.  Duas  pontes  provisórias  danificadas  e  interditadas,  no  Centro  e  Cohab.  Uma 
 comunidade  isolada,  sendo  que  o  acesso  somente  se  dá  por  Braço  do  Norte.  No  bairro  Cohab  o 
 tráfego é permi�do apenas para pedestres, ciclistas e motociclistas. 
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 -  COREDEC JOINVILLE 

 A Serra Dona Francisca permanece fechada. 

 -  COREDEC CRICIÚMA 

 Siderópolis:  Registra  alto  volume  no  Rio  São  Bento,  com  danos  em  cabeceira  de  ponte.  Interdição 
 da referida ponte na comunidade de São Pedro. Produção leiteira da comunidade sem transporte. 

 -  COREDEC XANXERÊ 

 Xanxerê:  No  final  da  tarde  de  ontem  ocorreram  fortes  chuvas  com  registro  de  queda  de  árvores  no 
 município; 
 Lajeado Grande:  queda de energia elétrica; 
 Marema:  queda de energia elétrica; 

 INFORME DAS AGÊNCIAS DO GRAC 

 -  PRF 

 Desde  as  19h  do  dia  28/11,  quando  �vemos  informações  acerca  do  desmoronamento  no  km  669 
 da BR 376, a PRF de Santa Catarina tomou as seguintes medidas: 

 1-  Encaminhou  imediatamente  equipes  para  o  local  para  auxiliar  no  socorro  de  ví�mas,  auxílio  na 
 sinalização  e  remoção  dos  veículos  imobilizados  na  via  entre  o  pedágio  de  Garuva  e  o  local  do 
 desmoronamento; 

 2-  Atualmente  estamos  um  dois  bloqueios  viários  sendo  um  no  km  1  (pedágio  de  Garuva)  e  outro 
 no acesso de Garuva, permi�ndo apenas o acesso de veículos de serviço e de emergência; 

 3-  Iniciamos  o  plano  de  con�ngência  para  as  situações  mapeadas  e  estabelecemos  as  rotas 
 alterna�vas de acesso ao estado do PR: 
 - para veículos leves - desvio em direção a Guaratuba para acessar a BR 277 em direção à Curi�ba 
 -  para  todos  os  veículos  -  BR  470  no  entroncamento  de  Navegantes  em  direção  à  BR  116  e  depois 
 sen�do norte para Curi�ba; 
 para  todos  os  veículos  -  BR  282  em  Palhoça  sen�do  oeste  até  Lages  e  depois  BR  116  em  direção  a 
 Curi�ba. 
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 4-Bloqueios em rodovia razão de desmoronamentos: 
 - BR 376, km 669 no PR - total (previsão de liberação segunda-feira, se o tempo ajudar) 
 - BR 280, km 77 e km 89 em Corupá - total (sem previsão) 
 -  BR  282,  km  77  em  Rancho  Queimado  -  total  (equipes  deslocando  para  o  local  para  desobstrução  - 
 previsão até início da noite) 

 Realizado bloqueio no km 84 para mi�gar subida de veículos que furam bloqueio; 

 -  ABVESC 

 Realizados diversos atendimentos de ocorrências pontuais sem danos significa�vos; 

 DIRETORIA DE GESTÃO DE DESASTRES 
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