
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 310 de 06 de novembro de 2018 / Terça-Feira 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

Durante a quarta-feira são 
esperadas algumas aberturas de sol 
principalmente nas regiões Sul, 
Serrana e Grande Vitória, por isso, a 
temperatura aumenta um pouco. As 
regiões Sul e Serrana têm maior 
expectativa de chuva a partir da 
tarde enquanto as demais áreas do 
estado podem ter chuva ocasional 
em alguns momentos do dia.  

Fonte: INCAPER. 

 

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

Mantenópolis – A Defesa Civil do Município realizou vistoria onde foi 
constatado um comprometimento de um muro de arrimo próximo a duas 
residências. Uma Família Desalojada e Uma família Desabrigada e 
encaminhada a assistência social. 

Nova Venécia - Queda de barreira em estrada que liga Patrimônio Boa 
Vista e Comunidade São João – Zona Rural, próximo a divisa de Barra de 
S. Francisco. 

 

Vitória - Bairro Jaburu: desabamento de muro entre imóveis particulares. 

Interdição Parcial - 03 imóveis; Interdição Total - 02 imóveis; 05 

desalojados. Bairro Conquista - Rua São Lázaro.  Afundamento da rua. 

Obs: Interdição da via para recuperação. 

 



 
 
 
 
 

Colatina - A ponte sobre o Rio Pancas, localizada entre os bairros Santa 

Helena e Mario Giurizatto, em Colatina, foi totalmente interditada nesta 

segunda-feira pela Defesa Civil. 

Enxurrada de lama atinge 5 casas na comunidade de Reta Grande. Não 

tiveram feridos nem desalojados e os próprios moradores estavam limpando 

suas casas.  

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 últimas 24 horas. 

4. Alertas e/ou Avisos de Defesa Civil ativo para o Estado: 

ALERTA N.º 1548 do dia 05/11/2018, reportando Risco de Movimento de 
Massa - Moderado no Município de Rio Novo do Sul. 

ALERTA N.º 1549 do dia 06/11/2018, reportando Risco de Movimento de 
Massa - Moderado no Município de Viana. 

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). 

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

