
BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 079 de 20 de março de 2017 / Segunda-feira

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Terça-feira com alívio do calor em todo o
estado. Entre o Caparaó e o sul serrano,
poucas aberturas de sol e chuva fraca a
qualquer  hora.  Ainda chove  em alguns
momentos  nas  áreas  situadas  entre  o
vale do Rio Doce a Bahia. No sudeste
do estado (incluindo a Grande Vitória) e
no sul da Região Serrana, chuva passa-
geira à noite. As demais áreas capixabas
têm sol entre nuvens, sem chuva. O ven-
to sopra moderado por todo o litoral, po-
dendo  ocorrer  algumas  rajadas  fortes
em alguns momentos.Vento moderado no
litoral, com algumas rajadas fortes.

Fonte: INCAPER.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:

Cachoeiro de Itapemirim

Foram registrados 06 desabamentos de muros, 03 deslizamentos de taludes, 07
taludes  com  risco  de  deslizamento,  aparecimento  de  crateras  (02  ruas),  postes  com
ameaça de queda (02) e alagamentos.

Foram interditadas as ruas Samuel Levy, na altura do bairro Ferroviários, e Albano
Custódio,  bairro  Gilberto  Machado.  Também  foram  interditadas  parcialmente  as  ruas
Etelvina Vivacqua, Bairro Nova Brasília, e Av. Mauro Miranda Madureira.

Foram registradas  05  famílias  desalojadas,  totalizando  11  pessoas  em casa  de
parentes ou vizinhos.

Vila Velha

Registro de deslizamento de uma rocha de 2 toneladas atingindo um edifício de 3
pavimentos e obstruindo a via-férrea. O edifício foi interditado pelo COMPDEC deixando 6
famílias desalojadas.
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3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas: 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil  por meio da portaria numero 32 de 16 de
Março  de  2017,  reconhece  o  decreto  de  situação  de  emergência  número  19.780  de
06/02/2017 do município de Colatina.

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

Emitido  alerta  do  CENAD  reportando  risco  de  Movimento  de  Massa  -  Moderado  no
município de Afonso Claudio.

Emitido  alerta  do  CENAD  reportando  risco  de  Movimento  de  Massa  -  Moderado  no
município de Cachoeiro de Itapemirim.

Emitido  alerta  do  CENAD  reportando  risco  de  Movimento  de  Massa  -  Moderado  no
município de Bom Jesus do Norte.

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 (http://site.defesacivil.es.gov.br).
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