BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Nº 24 de 24 de janeiro de 2017 / |Terça-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Quarta-feira de sol e chuva rápida pela
manhã em alguns trechos do litoral norte,
que conta com a circulação de brisa.
Da área de Iúna/Ibatiba até as cidades do
extremo sul da Região Noroeste, incluindo
grande parte da Serrana, o dia começa
nublado e até com neblina nos pontos
mais elevados, mas ela se dissipa ainda
pela manhã e não há previsão de chuva.
As demais áreas capixabas têm um dia de
sol e poucas nuvens, também sem
condições
para
chuva.
O vento sopra com até moderada
intensidade no litoral norte. No litoral da
Grande Vitória e no litoral sul, vento
moderado com algumas rajadas fortes.
Fonte: INCAPER

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Até o fechamento desta edição, não há informações de municípios ou de órgãos componentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil referente a desastres ou eventos adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.

3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas:
Até o fechamento desta edição, não houve novo registro de evento adverso ou desastres nas ultimas 24h.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Até o fechamento desta edição, não houve emissão de nenhum alerta.
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Em casos de chuvas fortes o mais importante é proteger a sua vida e de seus
familiares. Encaminhe-se imediatamente para um lugar seguro;
Fique atento a movimentações de terra. Trincas no chão, inclinação de cercas,
postes e árvores podem indicar o início de um deslizamento. Abandone imediatamente sua casa e procure um local seguro;
Se houver muita infiltração na casa e acontecer rachaduras nas paredes ou escutar algum barulho estranho, abandone sua residência;
Tenha sempre em mãos os telefones da Defesa Civil de seu município;
Em caso de emergências, ligue para o Corpo de Bombeiros. O telefone é o 193;
Evite as áreas alagadas. Terrenos acidentados, buracos e bueiros abertos, assim como fiação elétrica exposta, podem causar acidentes graves;
Ao término da enchente, busque orientação da Defesa Civil sobre o retorno para
sua residência. É necessário limpar os locais atingidos por água e lama;
Se a sua residência foi destruída durante a enchente, não retorne a construir no
mesmo lugar, porque cedo ou tarde ocorrerá um novo desastre.

Outras informações sobre andamento de processos de situação anormal, além de
danos e perdas causados por desastres estão disponíveis no site da Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil (www.defesacivil.es.gov.br).
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