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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  e  Campo 
 Alegre  emi�ram  decretos  de  Situação  de  Emergência.  Os  Municípios  de  Timbó  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 

 INFORME DAS COORDENADORIAS REGIONAIS 

 -  COREDEC XANXERÊ 

 Xanxerê:  Tempestade com chuva intensa e ventos na  tarde de ontem. 

 -  COREDEC JOINVILLE 

 Serra Dona Francisca está fechada. 
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 Campo  Alegre:  Bairros  Afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  SC  418  Km  31,900  e 
 Alagamentos  Bairro  Salto  do  Engenho,  Lajeado,  Sal�nho,  Queimados,  Bateias  de  Baixo,  Santana, 
 Papanduva, São Miguel e Fragosos. Desabrigados: 15 pessoas 

 Joinville:  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos  :  Jardim  Sofia,  Morro  do  Meio, 
 Ja�voca,  Centro,  Paranaguamirim,  Boa  Vista,  Anita  Garibaldi,  Santa  Catarina  e  Boemerwaldt. 
 Desabrigados: 145 pessoas 

 -  COREDEC BLUMENAU 

 Brusque:  28  Ocorrências.  Alagamentos,  deslizamento,  queda  de  muro,  queda  de  árvore, 
 rompimento de tubulação. Sem desalojados ou desabrigados. 

 Rio  dos  Cedros:  Foi  realizado  o  fechamento  da  serra  de  Alto  Cedro  devido  a  deslizamentos  de  terra 
 pontuais. 

 -  COREDEC ITAJAÍ 

 Luiz  Alves:  16  ruas  danificadas  desde  domingo.  Pontos  menores  de  deslizamento,  2  pontes 
 destruídas  (Nair  e  Adolpho)  e  3  danificadas  (que  passou  água  por  cima  e  precisa  ser  verificado  se 
 necessita algum �po de manutenção). 
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 -  COREDEC FLORIANÓPOLIS 

 Sto  Amaro  da  Imperatriz:  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  Fabrício,  Sertão,  Braço 
 São  João,  Centro  e  Ventura.  Permanece  estável  os  alagamentos  e  deslizamentos  relatados.  A 
 prefeitura está em análise de possível decretação SE nesse momento. 

 Palhoça  :  Bairros  afetados  por  alagamento  e  deslizamentos:  Aririú,  Sertão  do  Campo,  Praia  de  Fora, 
 Praia  do  Pontal,  Enseada  de  Brito.  Abertura  de  sala  de  situação  na  prefeitura  informando  os 
 munícipes das ações preven�vas no Rio Passa Vinte. Possivelmente irá decretar SE. 
 Abertura  de  1  abrigo  até  o  momento  no  ginásio  Caranguejão  que  fica  na  área  central  de  Palhoça, 
 porém  sem  interessados  até  o  momento.  Contorno  Viário  apresenta  várias  áreas  de  alagamentos 
 por conta das obras inacabadas, prejudicando a trafegabilidade local inclusive. 
 Desalojados:  10 pessoas em casas de parentes 

 -  COREDEC CRICIÚMA 

 Nova  Veneza:  COMPDEC  informou  que  a  Barragem  do  Rio  São  Bento,  em  Siderópolis,  nesta  tarde, 
 extravasou. Estão monitorando a situação. Rio São Bento com alto volume. 

 Lauro  Muller:  Serra  do  Rio  do  Rastro,  registra-se  a  ocorrência  de  deslizamento  sobre  a  Rodovia  SC 
 390.  Não  houve  ví�mas.  Polícia  Militar  Rodoviária  monitorando  o  local,  que  se  encontra  o  tráfego 
 em meia pista. Solicita-se bastante aos usuários desta rodovia. 
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 SERRA DO RIO DO RASTRO QUEDA DE BARREIRA 

 Devido  às  chuvas  que  estão  ocorrendo  na  região  houve  uma  queda  de  barreira  sobre  parte  da  pista 
 de  rolamento  no  sen�do  Bom  Jardim  -  Lauro  Müiller,  na  altura  do  KM  409,  a  Guarnição  esteve  no 
 local  fez  a  limpeza  de  parte  das  pistas  e  sinalizou  o  local,  segue  com  o  fluxo  de  veículos  em  meia 
 pista a equipe de limpeza já foi acionada para desobstrução do material! 

 Fonte:  21º Grupo PMRv - Bom Jardim da Serra 

 -  COREDEC JARAGUÁ DO SUL 

 Rodovia  BR  280,  Km  77  -  Serra  entre  Corupá  e  São  Bento  do  Sul  totalmente  interditada,  com  isso 
 a nossa Região não tem acesso a Região Norte. 
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 INFORME DAS AGÊNCIAS DO GRAC 

 -  CBMSC 

 Bole�m do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - 29/11 23h30min 
 Apoio ao CBMPR na Serra de Guaratuba, BR 376 

 O  CBMSC  con�nua  atuando  na  ocorrência  de  deslizamento  de  terra  entre  SC  e  PR,  que  já  conta 
 com mais de 28 horas, com as equipes das FTs e os binômios (bombeiro militar + cães de busca). 
 No  local  da  ocorrência  a  chuva  é  constante,  momentos  sem  chuva  foram  poucos  durante  todo  o 
 dia,  assim  o  atendimento  da  ocorrência  torna-se  cada  vez  mais  complexo,  devido  o  perigo 
 iminente de novos deslizamentos. 
 Para  a  segurança  das  equipes  que  atuam  no  local,  geólogos  foram  acionados  para  apoiar  no 
 monitoramento e orientação. 
 Devido  a  toda  complexidade  e  risco  da  ocorrência,  maquinários  foram  priorizados,  na  remoção  do 
 material  deslizado  na  pista  de  rolamento,  visto  que  no  dia  de  hoje,  não  será  seguro  trabalhar  na 
 área deslizada abaixo da pista. 
 Durante  a  tarde,  em  um  período  de  trégua  da  chuva  no  local,  foi  realizada  uma  verificação  nos 
 veículos que se encontravam na super�cie, sendo descartado ví�mas no interior desses veículos. 
 Ainda  não  se  sabe  a  quan�dade  de  veículos  envolvidos  na  ocorrência,  devido  a  possibilidade  de 
 veículos soterrados. 
 As equipes do CBMSC permanecem em Garuva para a con�nuidade da operação. 
 Destaca-se  ainda  que  há  previsão  para  mais  chuvas  nos  próximos  dias  e  em  caso  de  emergência 
 ligue 193, Corpo de Bombeiros Militar. 
 As informações de ví�mas são fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. 

 FTs do CBMSC 

 As  Forças-Tarefas  do  CBMSC  são  compostas  por  Bombeiros  Militares,  treinados  e  equipados  para  o 
 atendimento  imediato  de  ocorrências  complexas  e  especializadas.  Esses  Bombeiros  Militares 
 possuem  cursos  como:  deslizamento,  resgate  veicular,  inundações  e  enxurradas,  salvamento  em 
 altura,  estruturas  colapsadas,  entre  outros  cursos.  O  CBMSC  conta  com  15  FTs  distribuídas  no 
 estado,  que  no  caso  de  ocorrências  de  longo  período  realizam  revezamento,  bem  como  podem  ser 
 acionadas para o atendimento em mais de uma região do estado. 

 Equipes envolvidas no atendimento 

 CBMSC 
 40 bombeiros, 12 viaturas 
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 Cães farejadores 
 Drones 

 CBMPR, PMPR, PRF, ARTERIS e bombeiros voluntários. 

 A ocorrência segue em andamento, assim que possível traremos novidades. 

 Centro de Comunicação Social 
 Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

 DIRETORIA DE GESTÃO DE DESASTRES 
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