BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Nº 339, de 05 de dezembro de 2017.

1 – PREVISÃO METEOROLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS 24H

Nesta terça-feira, o tempo continua instável
em grande parte do Sudeste do Brasil, devido a atuação de áreas de instabilidade atmosférica, ocasionadas pela Zona de Convergência de Atlântico Sul ZCAS.
Em todas as regiões de Minas Gerais, o dia
será de tempo nublado com chuvas a qualquer hora.
Existe possibilidade de chuvas significativas e volumosas, especialmente no centro-leste mineiro. As
temperaturas permaneceram estáveis no Estado.
Devido ao grande volume de chuva nos últimos dias diversas regiões do Estado estão sob estado
de atenção para ocorrência de deslizamentos e/ou
alagamentos, devido a água acumulada no solo e
transbordamento de córregos/rios.
Fonte: INMET

2 – OCORRÊNCIAS DE DESTAQUE DE DEFESA CIVIL REGISTRADAS NO ESTADO
► Rio Casca – (03 e 04/Dez/17) Inundação e alagamentos. – A Equipe de resposta da CEDEC, informou
que não há desabrigados e desalojados na área urbana, o fornecimento de água potável está interrompido e
90% do fornecimento de energia elétrica foi estabelecido. Na zona rural, a comunidade de Vista Alegre, está
isolada e Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais do CBMMG deslocaram até a comunidade com
embarcações levando água e materiais de ajuda humanitária. O nível do rio está abaixando. A administração
municipal está contabilizando os danos e prejuízos. Aeronave do Batalhão de Operações aéreas deslocará até
a região para auxiliar nos trabalhos de resgate. O município está localizado na região da Zona da Mata, possui
Compdec, telefone de contato: (31) 3871 1545. Atualizado às 07:00 05/12.
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► Urucânia (03 e 04/Dez/17) Deslizamentos. – Devido à incidência das chuvas no município, ocorreram
diversos deslizamentos de terra em muitas áreas de encostas. Em decorrência do evento há 04 pessoas
desaparecidas. Na zona rural, Sítio Parada Paulista uma senhora e duas crianças teriam sido arrastadas pela
força das águas. Ainda, na localidade denominada Usina de Jatiboca testemunhas informaram que o outro
desaparecido seria um trabalhador rural. O CBMMG está realizando buscas no local. A Administração
Municipal está contabilizando os danos e prejuízos. O município está localizado na região da Zona da Mata,
não possui Compdec. Telefone de contato prefeitura: (31) 3876-1540. Atualizado 09:00 05/12
► Equipes resposta a desastres da CEDEC estão em deslocamento para as cidades de
Urucânia, Piedade de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e outros municípios da região.

2.1 – Óbitos registrados durante o Período Chuvoso 2017/2018:

MUNICÍPIO
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DESCRIÇÃO DO FATO

Durante uma forte chuva uma árvore
caiu sobre um veículo (táxi) que estava
estacionado. O taxista não resistiu aos
ferimentos e morreu na hora. Outros três
veículos também foram danificados.

Fábio Teixeira Magestes

M

37

02/Out/17

Queda de
arvore

Laurinete Ribeiro da Silva

F

41

02/Out/17

Descarga
atmosférica

José Everaldo Da Silva

M

36

02/Out/17

Descarga
atmosférica

Perdizes

F. L. S. P

M

06

01/Dez/17

Asfixia por
afogamento

Ribeirão das
Neves

Não identificada

F

_

01/Dez/17

Asfixia por
afogamento

Uberaba

Durante uma forte chuva que atingiu a
zona rural de Uberaba, região do
triângulo mineiro, 14 pessoas que
trabalhavam numa
plantação de
cenouras foram atingidas por uma
descarga atmosférica.
Testemunhas informaram que a vitima
brincava às margens da rodovia MGC462
em uma vala por onde corria água de
chuva, quando foi arrastada pela
enxurrada para o interior do bueiro.
Testemunhas informaram que a vitima,
ainda não identificada conhecida pelo
nome de “Joanita”, de aproximadamente
80 anos, teve sua casa alagada durante a
madrugada, foi encontrada por equipes
do Bombeiros e SAMU sem vida no
interior do imóvel.
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3 – RESUMO DA SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
3.1 – PERÍODO CHUVOSO 2017/2018:
SITUAÇÃO
O Município decretou Estado de Calamidade Pública (ECP)

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS
00

O Município decretou Situação de Emergência (SE)

07*

Obs.: os decretos têm validade de até 180 (cento e oitenta) dias

*Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Tombos, Congonhas, Novo Cruzeiro, Ribeirão das Neves.

3.2 – ESTIAGEM / SECA - PERÍODO 2017:
SITUAÇÃO
O Estado decretou Situação de Emergência (SE)

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS
266

O Município decretou Situação de Emergência (SE)

34

O Município decretou Estado de Calamidade Pública (ECP)

00

Obs.: os decretos têm validade de até 180 (cento e oitenta) dias

Os dados completos a respeito dos decretos de SE ou ECP (municípios decretados, vigência do
decreto, etc.) podem ser consultados no link abaixo:
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14

Plantão de Controle de Emergência
Plantão: 07h00min às 19h00min – 2° Sgt BM Gilmar
19h00min às 07h00min – 3° Sgt BM Nascimento
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