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Vendaval deixa um rastro de destruição em Guarantã do Norte
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Na
noite da quinta-feira (18), por volta das 19h00min moradores de
Guarantã do Norte/MT foi surpreendido com fortes ventos
acompanhado de
intensa chuva, deixando a população apreensiva devida o
vendaval. Parte
da cidade ficou sem energia elétrica.
A
chuva durou pouco mais de 30 minutos mais foi o suficiente para
causar
grandes prejuízos materiais, um dos bairros que teve mais casas
danificadas foi o Santa Marta, a maioria das casas tiveram o telhado
danificado e algumas com paredes destruídas.
Varias
fachada de comercio foram destruídas e outras tiveram um prejuízo ainda
maior. Uma loja de telefonia rural foi totalmente destruída, teve o
telhado metálico arrancado e parte das paredes destruídas. No momento da
chuva havia uma mulher e crianças na residência que fica nos fundo do
estabelecimento comercial, todos se trancaram no interior de um carro.
Uma olaria foi toda destruída, os barracões caíram, um carro semi novo
que estava estacionado foi atingido. Um posto de combustível desativado
teve parte da cobertura danificada.
Não
se tem noticias de vitimas, apenas danos materiais e muito susto por
parte da população que tiveram suas residências atingidas.
A
escola de ensino fundamental Albert Einstein havia preparado e
enfeitado toda a quadra para a apresentação da noite cultural e com o
vento e a chuva tudo foi danificado, impossibilitando as apresentações
culturas dos alunos. Devido a isso a noite cultural foi transferida para
a noite de hoje sexta-feira (19).
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Governo da Bolívia autoriza voo entre Cuiabá e Santa Cruz de La Sierra
Índia recém-nascida é resgatada após ser enterrada viva em MT; veja vídeo
MAUS TRATOS Rodeios podem ser barrados em Mato Grosso
Festival Internacional de Pesca promete recordes em Cáceres (MT)
FIM DOS BLOQUEIOS Rodovias são totalmente liberadas em MT
Anac marca audiência pública sobre concessão de aeroportos
Sejudh monitora fornecimento de alimentação nos Sistemas Penitenciário e
Socioeducativo
Mercados devem demorar ao menos uma semana para normalizar oferta de produtos após
fim de greve
Comércio poderá abrir as portas na próxima quinta-feira
Sem combustível e alimentos, 25 municípios de MT podem decretar situação de
emergência
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