February 3, 2020
While January through March typically bring heavy rainfall to Brazil, the Southeast
region of the country is experiencing the heaviest rainfall density in the last 110 years.
The greatest rain concentration is taking place in Belo Horizonte and neighboring
cities along with Zona da Mata Mineira in the state of Minas Gerais.
Resulting floods and landslides have caused thousands to evacuate, led to more than
50 reported fatalities and several injuries. Reports also include damage to roads,
public buildings, private homes and businesses. More damage is likely with rain in the
forecast over the next few days. Sedgwick would like to ensure that our clients know
we are here to help and are ready to provide emergency assistance in the region. If
you have questions or need assistance, please contact:
Catastrophe contact
Martin E. Faller, Director
+55 11 3060 2202 | cell: +55 11 98280-2947 | martin.faller@br.sedgwick.com

Chuvas históricas devastam o Brazil
Enquanto os meses de janeiro a março normalmente trazem fortes chuvas para o
Brasil, a região Sudeste do país está sendo atingida pela maior densidade
pluviométrica dos últimos 110 anos. A maior concentração de chuvas está ocorrendo
em Belo Horizonte e suas cidades vizinhas, juntamente com a Zona da Mata Mineira,
no estado de Minas Gerais.
As inundações e deslizamentos de terra causaram a evacuação de milhares de
pessoas, levando a mais de 50 mortes e diversos feridos. As chuvas causaram também
danos a estradas, prédios públicos, residências e empresas. É provável que ocorram
mais danos considerando a previsão de mais chuvas para os próximos dias. A
Sedgwick Brasil gostaria de reforçar aos nossos clientes que estamos prontos para
ajudar e fornecer a assistência emergencial necessária na região. Se você tiver dúvidas
ou precisar de assistência, entre em contato com:

Contato em Catástrofes
Martin E. Faller, Director
+55 11 3060 2202 |ou +55 11 98280-2947 | martin.faller@br.sedgwick.com

