
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 294 de 21 de outubro de 2018 / Domingo 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

A segunda-feira deve ter mais 
aberturas de sol em todo o estado. 
Não há expectativa de chuva. 

Fonte: INCAPER. 

 

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

3.  

Município Ocorrências 

Serra 

 

1. Ocorrência no bairro José de Anchieta, onde o telhado de 

uma residência colapsou, mas não houve vítimas. 

2. Ocorrência em Serra, Bairro Central Carapina, onde um 

Telhado Metálico cedeu ocasionando risco às residências 

vizinhas, a Defesa Civil de Serra tomou as devidas 

providências. 

3. Ocorrência no bairro José de Anchieta, Av Coronel Manoel 

Nunes, Queda de árvore em cima de um muro e obstrução 

de via. 

 

 



 
 
 
 
 

Vila Velha 

1. Ocorrência no bairro Nossa Sra. da Penha, queda de parte 

da estrutura do telhado de uma residência, a Defesa Civil 

Municipal compareceu ao local e tomou as devidas 

providências. 

2. Ocorrência no bairro Aribiri. Destelhamento atingindo 

residências vizinhas. 

Vitória 
1. Ocorrência de queda de 01 árvore no quintal de uma 

residência e 02 árvores em risco iminente de queda. 

Cariacica 

1. Ocorrência no bairro Itapemirim. Um telhado metálico se 

soltou e caiu em uma residência e atingiu a rede elétrica. 

2. Ocorrência no bairro Campina Grande. Telhado de alumínio 

se desprendeu da residência. 

 

4. 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 últimas 24 horas. 

5. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

ALERTA Nº 1488 do dia 19/10/2018, enviado pelo CEMADEN reportando 
Riscos de Enxurrada – Moderado, inundação – Moderada no Município de 
Nova Venécia. 
 

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/

