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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 038 de 07 de fevereiro de 2017 / Terça-feira 
 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

 

Quarta-feira de poucas aberturas de sol e 

previsão de chuva em alguns momentos 

do dia por todo o território capixaba.  O 

abafamento começa a diminuir em todas 

as regiões. Maiores chances de pancadas 

de chuva entre a tarde e a noite por todo o 

oeste do estado. Os ventos sopram com  

moderada intensidade por todo o litoral do 

Espírito Santo. 

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:  
 
 
O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto n°110-s de 
06/02/2017, o decreto municipal nº 004/2017 de 17/01/2017 do município de Mimoso 
do Sul/ES, que decretou Situação de Emergência, na área do Município afetada por 
Quedas, Tombamentos e Rolamentos - Lascas. 
 
O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto n°111-s de 
06/02/2017, o decreto municipal nº 17/2017 de 17/01/2017 do município de Ibatiba/ES, 
que declarou Situação de Emergência, na área do Município afetada por Doenças In-
fecciosas Virais. 
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O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto n°105-s de 
06/02/2017, o decreto municipal nº 3.092/2016 de 15/12/2016 do município de Inco-
nha/ES, que declarou Situação de Emergência, na área do Município afetada por En-
xurradas. 
 
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:  
 
Comunica-se: Aviso de Atenção do INPE reportando risco de Tempestade de Raios, 
Vendaval, Chuvas Intensas e Acumulado de Chuva em toda área do Espírito Santo 
para hoje (07/02/2017). 
 
Comunica-se: Aviso de Atenção do INPE para risco de Tempestade de Raios, 
Vendaval, Chuvas Intensas e acumulado de Chuva em todo Espírito Santo. Para (08-
02-17). 
 
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). 

http://www.defesacivil.es.gov.br/

