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Nº 071 de 11 de maio de 2016 / Quarta-feira

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:
Parte do setor sul capixaba tem mudança
de tempo nesta quinta-feira. Uma frente
fria começa a avançar para esta área do
estado, podendo provocar um pouco de
chuva a partir da tarde na Região Sul e
Serrana (exceto no oeste serrano). No fim
da noite, pode chuviscar ou até chover
fraco no litoral sul, Grande Vitória e
extremo sul da Região Nordeste. As
demais áreas do Espírito Santo continuam
com tempo aberto. Ainda faz calor na
metade norte, mas o abafamento diminui
na Região Sul e no setor sudeste
capixaba.
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 registrados nas últimas 24 horas no
S2ID:
DECRETO Nº 632-S, DE 10 DE MAIO DE 2016.
Homologa o decreto Municipal nº149, de 19/04/2016, retificado pelo decreto nº 158, de
28/04/2016, do prefeito Municipal de Santa Teresa/ES, que declarou situação de.
Emergência, na área do Município afetada por desastre.
DECRETO Nº 6.212 DE 10 DE MAIO DE 2016.
Declara situação de Emergência nas áreas do Município afetadas por estiagem - cobrade - 1.4.1.1.0, conforme in/mi 01/2012. Agmair Araújo Nascimento, Prefeito Municipal de Pancas - ES.
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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