BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 213 de 01 de agosto de 2018 / Quarta-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Quinta-feira ainda com muitas nuvens e
chuva ocasional ao longo do dia em todo o
estado. A temperatura segue bem amena.

Fonte: INCAPER.

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

Anchieta

Ocorrências
Diversas comunidades foram atingidas pela chuva de
granizo, que além de derrubar árvores e postes, destelhou
casas.
As comunidades de Baixo Pongal, Itapeúna, São Mateus,
Belo Horizonte e Goêmbe foram as mais atingidas pela
tempestade. Cerca de 60 árvores caíram, bloqueando
algumas vias. Dezenas de casas foram atingidas,
destelhando parcialmente algumas. Na sede do município
houve falta de energia em alguns bairros devido a queda de
um poste.
Não há ocorrência de vítimas e não temos desabrigados e
nem desalojados.

Guarapari

Uma forte chuva, acompanhada de raios e ventos, foi
registrada na noite de ontem (31), em Guarapari. De acordo
com as primeiras informações da Defesa Civil Municipal,
árvores foram derrubadas, inclusive, uma delas caiu sobre o
telhado de uma casa, fiações ficaram expostas, houve queda
de muro e placas publicitárias foram arrancadas com a força
do vento e do temporal que atingiu a cidade, principalmente
na região de Nova Guarapari e Meaípe.
Não há ocorrência de vítimas e não temos desabrigados e
nem desalojados.

Cachoeiro de
Itapemirim

Registro de chuva de granizo rápida na noite do dia 31/07,
sem causar danos.

Vargem Alta

Registro de chuva de granizo rápida na noite do dia 31/07,
sem causar danos.

Alfredo Chaves

Registro de chuva de granizo rápida na noite do dia 31/07,
sem causar danos.

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24
horas:
Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou
desastres no Estado nas ultimas 24 horas.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Até o fechamento desta edição, não há alertas vigentes.
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).

