MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL

CHUVAS DIMINUEM E EQUIPES DA PREFEITURA
INTENSIFICAM TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO
NENHUMA OCORRÊNCIA GRAVE FOI REGISTRADA. NO INICIO DA TARDE, EQUIPES FIZERAM A RETIRADA E PODA
DE ÁRVORES, PRÓXIMO AO RIO PARDO, EFETIVANDO UM TRABALHO PREVENTIVO.
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Após a trégua das chuvas, nesta terça-feira (11), equipes da Prefeitura Municipal de Iúna
seguem trabalhando na recuperação das vias e limpeza da cidade. O prefeito Romário Batista
Veiria acompanhou o trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que efetivou a poda e
retirada de árvores, próximo ao Rio Pardo, na altura do Posto Ventura. A retirada foi uma
recomendação da Defesa Civil desobstruindo a área e facilitando o escoamento da água.
Nos últimos dias, as intensas chuvas causaram vários estragos nas ruas, deslizamentos e
alagamentos. Nenhuma ocorrência grave foi registrada e as principais vias de acesso interditadas
já foram liberadas. Conforme informações da Defesa Civil e equipes da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, o Rio Pardo segue sendo monitorado.
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Na madrugada de ontem, um deslizamento de terra no bairro Vila Nova foi registrado. A estrada que
dá acesso à comunidade de São João do Príncipe e estradas do córrego Laranja da Terra
também já foram liberadas, além de diversas desobstruções já foram executadas.
Conforme Boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, no fim de semana, Iúna registrou o
acumulado de chuvas de 107 mm se encontrando no nível de alerta alto. "Nossa preocupação
é com o Rio Pardo devido às inundações, mas nenhuma ocorrência grave envolvendo
moradores foi registrada, todas as precauções necessárias já foram tomadas e seguimos
monitorando e auxiliando a todos nestes períodos", esclareceu o secretário de Meio Ambiente,
Limpeza Pública e Turismo, Manoel Arcangelo.
O prefeito de Iúna Romário Batista Vieira também acompanha, desde a madrugada de domingo,
as ocorrências registradas, e falou sobre o momento. "Estamos acompanhando de perto toda a
situação, colocamos toda a equipe disponível para ajudar moradores, comerciantes, e
seguimos monitorando o Rio Pardo. Hoje acompanhamos um trabalho intenso de desobstrução
com poda e retirada de árvores, nas margens do Rio Pardo, já prevenindo possíveis danos.
Graças a Deus as ocorrências registradas não causaram nenhuma vítima ou dano grave e
seguimos à disposição da população", destacou o prefeito.

iuna #prefeituradeiuna #iunacapitaldocaparao #iunatemtudo #chuvas #defesacivil #recuperação

David P. Florenço
Assessoria de Comunicação
Email.: comunicacao@iuna.es.gov.br
Tel.: (28) 3545-4750 Ramal 2001

AUTENTICAÇÃO
f660bc475fe461338aab3cfe17584429
https://iuna.es.gov.br/noticia/2022/01/chuvas-diminuem-e-equipes-da-prefeitura-intensificam-trabalhos-de-recuperacao.html

Rua Des. Epaminondas do Amaral, n.58, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
iuna.es.gov.br | contato@iuna.es.gov.br | (28) 3545-4750 | |

Página 2

