
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 362 de 28 de dezembro de 2018 / Sexta-feira 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

O sábado segue com tempo instável. 

Pode chover em alguns trechos pela 

manhã e ocorrem pancadas de 

chuva na maioria das áreas do 

estado, a partir da tarde.  

 

FONTE: INCAPER 

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

 

São Domingos do 

Norte 

1. Alagamentos no bairro Centro, acarretando prejuízos aos 

moradores e comércio local. O COMPDEC do município 

atendeu a ocorrência e está normalizando a situação. 

 

Fonte: CEPDEC Data: 28/12/18. 

Jaguaré 

1. Devido às fortes chuvas 3 famílias ficaram desabrigadas 

no bairro SEAC, a Assistência Social do Município 

juntamente com a Defesa Civil prestou o devido apoio as 

famílias e os levaram a um Projeto Social. As 3 famílias já 

estão sendo encaminhadas para o aluguel social. 



 
 
 
 
 

 

Fonte: COMPDEC Data: 28/12/18. 

Santa Maria de Jetibá 

1. Queda de Barranco em cima de residência, no bairro Vila 

Jetibá, Rodovia Kurt Carl Ludwig Kerckoff, sem vítimas e 

não houve necessidade de retirada da família. 

2. Queda de barranco em cima de um veículo dentro de 

residência, bairro Alta Santa Maria, não houve 

necessidade de retirada da família. 

3. Foram registrados pontos de alagamento pela cidade, 

sem maiores danos. 

4. O poço de peixe de uma propriedade rompeu, mas a 

situação já está normalizando. 

 

Fonte: COMPDEC. Data: 28/12/2018. 

Montanha 

1. 06 pessoas ficaram desalojadas por conta das fortes 

chuvas e foram abrigadas no Asilo Vovó Tita. 

 

Fonte: COMPDEC Data: 27/12/2018. 

Nova Venécia 

1. Alguns pontos de alagamento pelo município sem 

maiores danos.  

 

 

Fonte: COMPDEC Data: 28/12/2018 

Ibitirama 

1. Queda de parte de uma estrada que liga Ibitirama à Santa 

Marta 

 

Fonte: COMPDEC Data: 27/12/2018 

 

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 1976 CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de Movimento de Massa - 
Moderado no Município de Ibitirama. 

ALERTA N.º 1978 CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de Inundação - Alto no Município 
de Santa Maria de Jetibá. 

ALERTA N.º 1980 CEMADEN a este CENAD, reportando Risco de Movimento de Massa - Alto 
no Município de Santa Maria de Jetibá. 

AVISO METEOROLÓGICO 2276 gerado pelo CPTEC reportando Risco(s) de Tempestade de 
Raios, Granizo, Vendaval, Chuva intensa e Acumulado de chuva, de nível Atenção. Para o 
dia 29/12/2018. 

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/

