BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 272 de 28 de Setembro de 2017 / Sexta-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Sábado com variação de nuvens na maior
parte do estado. Pode chover à noite em
alguns trechos da Região Sul e do sul da
Região Serrana. O vento volta a acelerar no
litoral, com rajadas fortes em alguns
momentos. Rajadas moderadas podem
ocorrer também nas demais áreas da Região
Sul e em alguns trechos da Serrana. A
temperatura diurna volta a aumentar.

Fonte: INCAPER.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Um vendaval atingiu os distritos de Ponto Alto, Rapadura, São Bento do Chapéu e
Paraju, em Domingos Martins, na tarde de quinta-feira (27/09). A Defesa Civil do
município foi acionada para atender as ocorrências. Ninguém ficou ferido. A Defesa
Civil do município informou que o vento forte derrubou postes, árvores e também
receberam acionamento de casas destelhadas. A equipe não conseguiu chegar em
algumas localidades, mas afirma que vai continuar os trabalhos na manhã desta sextafeira. O Centro de Domingos Martins não foi atingido.

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas:
Até o fechamento desta edição, não há informações de desastres ou eventos adversos
ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Alerta ativo para o dia 30/09/2017 emitido pelo INCAPER com previsão de rajadas de
ventos de (65 km/h), para a região Sul do estado.
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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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