BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Nº 004 de 05 de março de 2016 / Sábado
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

O domingo começa com chuva passageira em
toda metade Norte do Estado devido ao
transporte de umidade do oceano para o
continente e a chuva segue de maneira
esparsa ao longo do dia. As regiões Sul
(exceto litoral) e Serrana tem previsão de
pancadas de chuva a partir da tarde, já as
demais áreas seguem com sol sem chuva. Os
ventos sopram com até moderada intensidade
entre o litoral sul e o metropolitano.
Fonte: INCAPER.

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Devido as fortes chuvas de ontem, a região Sul registrou algumas ocorrências de
Defesa Civil, entre elas:
Em Cachoeiro de Itapemirim, muitas árvores caíram interditando ruas e causando
alguns transtornos.
- três carros foram danificados pela queda de árvores.
- duas famílias tiveram suas casas alagadas. Foi feita a interdição das residências pela
Defesa Civil Municipal e as famílias desalojadas foram para casa de parentes.
- Várias ruas do município ficaram alagadas.
Em Mimoso do Sul, no Distrito de São José das Torres, três casas foram destelhadas
devido as fortes chuvas e ventos que atingiram o distrito. Ninguém ficou ferido. As três
famílias desalojadas se encaminharam para casa de parentes e estão sendo assistidas
por uma Assistente Social do município.
- Várias árvores e postes foram arrancados no Distrito de São José das Torres. O
distrito ficou sem energia, água e telefone até às onze horas de hoje.
Em Alegre o destelhamento de uma casa atingiu outras duas residências. As três casas
foram vistoriadas por engenheiros da Prefeitura Municipal de Alegre não sendo
necessária a interdição das mesmas.
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3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas no
S2ID:
Até o fechamento desta edição, não há no S2ID registros de informações de desastres
ou eventos adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.
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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