BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 040 de 09 de fevereiro de 2017 / quinta-feira

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Não há previsão para as próximas 24 horas, pois o site do INCAPER encontrar-se
fora do ar.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Os dados a seguir expressam a situação nos municípios afetados pelas chuvas nos
últimos dias.
Atílio Vivacqua
Houve ocorrência de enxurrada durante a madrugada. Foi montado o Sistema de
comando de operações para integrar as ações entre Defesa Civil municipal, Regional
da Defesa Civil, corpo de bombeiros, dentre outros. Os bairros mais atingidos foram
Beira-Rio e Ilha. Informações preliminares dão conta de que cerca de 100 famílias
encontram-se desalojadas. No momento, a cidade encontra-se sem disponibilidade de
água encanada potável, pois a turbidez da água impossibilita o tratamento e a reserva
de água tratada já se esgotou, mas há previsão do retorno de captação e tratamento da
água até o final da tarde. O nível do rio já retornou ao nível normal e está sendo feito a
limpeza das áreas afetadas para que a população possa retornar as suas residências.
Água Doce do Norte
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Registrado enxurrada no município. Informações preliminares são de 60 famílias
desalojadas. Expectativa é que as famílias retornem às suas casas até o final da tarde
de hoje.
Ecoporanga
Registrado enxurrada no município. Segundo o coordenador municipal, foram afetadas
algumas lojas e casas próximas aos rios e a situação já estava normalizada.
3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas:
O município de Colatina decreta situação de emergência, devido à estiagem, por meio
do decreto 19780/2017 de 06/02/2017.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Alerta reportando risco de movimento de massa – alto, emitido pelo CEMADEN, para o
município de Água Doce do Norte.
Alerta reportando risco de movimento de massa – moderado, emitido pelo CEMADEN,
para o município de Cachoeiro de Itapemirim.
Alerta reportando risco de tempestade de raios, vendaval, chuvas intensas e
acumulado de chuva, emitido pelo INPE, para os municípios de Montanha e Pedro
Canário.

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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