
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória, ES 

(27) 31374440/999752075 - defesacivil.plantao@bombeiros.es.gov.br -  www.defesacivil.es.gov.br                 1 

 
BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
 

Nº 144 de 24 de Maio de 2017 / Quarta-feira 
 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas: 

Vitória: 

Foi registrado no bairro Vila Rubim, um pequeno deslizamento de terra, por volta das 5 

horas, culminando na queda parcial do muro de uma residência. Não houve vítimas e 

não houve necessidade de interdição do imóvel e retirada da família de sua residência. 

Cariacica: 

Foram registradas duas quedas de árvores sobre residência no município, uma no 

bairro Vila Isabel e outra no bairro Sotema. Em ambos os casos foram efetuados os 

cortes das árvores por equipes do corpo de bombeiros e a situação foi normalizada. 

Também foi registrada à queda de um muro, no bairro Rosa da Penha. Não houve 

registro de vítimas, desalojados ou desabrigados. 

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas: 

Até o fechamento desta edição, não há informações de desastres ou eventos adversos 

ocorridos no Estado nas últimas 24 horas. 

 

Quinta-feira de sol entre muitas nuvens e 
chuva em alguns momentos no estado.  

A agitação marítima perde força. 

Fonte: INCAPER. 
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4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

ALERTA N.º 1075 do dia 21/05/2017 17:34:05 Atualização 0, enviado pelo CEMADEN a este CENAD, 

reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de  ES – Serra 

ALERTA N.º 1079 do dia 22/05/2017 07:09:05 Atualização 0, enviado pelo CEMADEN a este CENAD, 

reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de  ES – Vitória 

ALERTA N.º 1080 do dia 22/05/2017 07:17:03 Atualização 0, enviado pelo CEMADEN a este CENAD, 

reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de  ES - Viana. 

 ALERTA N.º 1081 do dia 22/05/2017 07:18:37 Atualização 0, enviado pelo CEMADEN a este CENAD, 

reportando Risco de Movimento de Massa - Moderado no Município de  ES – Cariacica 

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). 

http://www.defesacivil.es.gov.br/

