
Município já está organizado para atendimento devido as fortes chuvas 

que certamente causarão enchente 

 

 

A Prefeita Zilase Rossignollo realizou na tarde de ontem uma reunião com o 

responsável pela Defesa Civil Municipal Iran Najar, Sandro Paz do Gabinete de 

Segurança Integrada e demais membros da equipe de governo para tratar 

sobre a preparação e atendimento a população, especialmente os ribeirinhos. 

Na mesma oportunidade Zilase entrou em contato com o responsável pela 

Defesa Civil do 4º RCC Tenente Acosta e ainda com as demais autoridades 

locais no sentido de já estar em alerta para possíveis atendimentos em função 

do alto volume de chuvas e possibilidade real de enchente. Segundo Iran Najar 

da Defesa Civil, até o primeira hora da manhã de hoje já havia chovido no 

município 310 milímetros. O nível do rio nesta manhã estava cinco metros 

acima do normal o que já permite prever que famílias deverão ser retiradas 

inclusive do bairro Carmelo no máximo até amanhã. " Já conversei com o 

Tenente Acosta do 4º RCC, ele e sua equipe estão em prontidão já para se 

possível retirarmos estas famílias no máximo amanhã porque o nível do rio vai 

subir ainda mais. Já mantive contato com a Assistência Social, Obras e demais 

secretarias e autoridades que nos ajudam nestas situações e estamos 

preparados para atender a demanda. Até o momento não retiramos nenhuma 

família e não registramos nenhum pedido de ajuda, o que deverá acontecer 

pois segue a chuva e certamente teremos enchente", informou Iran Najar. No 

interior a chuva já causou muitos estragos como rompimento de pontes, 

bueiros e até estradas. As previsões dos institutos meteorológicos apontam 

mais chuvas ao longo do dia de hoje e ainda amanhã porém sem temporal. 

Devido ao grande volume de chuvas acumulado até o momento e mais o 

previsto para hoje, amanhã e talvez sábado, mesmo estas sejam sem ventos e 

incidência de raios, causam preocupação em função da quantidade já 

registrada e do nível do rio Santa Maria que deve subir ainda mais 

especialmente pelas chuvas registradas em municípios como Dom Pedrito. 


