1BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 005 de 05 de Janeiro de 2018 / Sexta-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Sábado com sol e chuva esparsa nas
regiões Norte, Nordeste (metade norte) e
Noroeste (metade norte). No litoral da
região Nordeste, chove apenas no período
da manhã. As demais áreas têm sol e
poucas nuvens, sem chuva. O vento sopra
com moderada intensidade em todo o
litoral, mas ocorrem algumas rajadas entre
o litoral sul e o metropolitano.
Fonte: INCAPER.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24
horas:
Até o fechamento desta edição, não há registros de ocorrências de
destaque no Estado nas últimas 24 horas.
3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24
horas no S2ID:
Até o fechamento desta edição, não há registros de ocorrências de
destaque no Estado nas últimas 24 horas.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Alerta
17
20

Descrição
Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município
de Nova Venécia,
Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município

Fonte
CEMADEN
CEMADEN

1533

de São Roque do Canaã.
Aviso gerado CPTEC/CENAD Rep. Risco(s) de
Tempestade de Raios, Vendaval, Acumulado de Chuva e
Chuva intensa, de nível Atenção. Para as regiões Alegre
CPTEC/CENAD
Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço,
Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, São José do
Calçado.
Aviso iniciando em: 04/01/2018 14h30minmin. Chuva
entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de
alagamentos,
deslizamentos
de
encostas,
INMET
transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de
risco. Termino no dia 05/01/18

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).

