BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 065 de 06 de março de 2017 / Segunda-Feira

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:
Na terça-feira, uma frente semiestacionária atua na altura do sul
capixaba. A Região Sul e a maior parte
da Serrana têm pancadas de chuva com
trovoadas entre a tarde e noite, mas o
sol aparece. Não se descarta alguma
chuva mais forte no centro-oeste da
Região Sul e no sul da Serrana. As
áreas da Grande Vitória e do Noroeste
mais próximas da Região Serrana e Sul
podem ter pancada isolada e rápida de
chuva, a partir da tarde. Nas demais
áreas do Espírito Santo, o sol aparece
entre poucas nuvens durante a maior
parte do dia e não há previsão de chuva.
O vento sopra com até moderada
intensidade no litoral norte e litoral da
Grande Vitória.
Fonte: INCAPER.
2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Até o fechamento desta edição, não houve novas ocorrências de destaque nas ultimas
24h.
3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas:
Até o fechamento desta edição, não houve novo registro de evento adverso ou desastres
nas ultimas 24h.
4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:
Aviso de Atenção, reportando risco de Tempestade de Raios, Chuvas Intensas e
Acumulado de Chuva para Bom Jesus do Norte em 07/03, de 0h às 23h59.
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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 (http://site.defesacivil.es.gov.br).
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