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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 078 de 19 de março de 2017 / Domingo 
 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 
 

 

A segunda-feira já começa com muitas 
nuvens na metade sul do estado. 

Pancadas de chuva com trovoadas, a 
partir da tarde, na Grande Vitória e litoral 
sul, mas com algumas aberturas de sol. 
Na Serrana e demais áreas da Região 
Sul, sol fraco e chuva em alguns 
momentos da manhã e pancadas de 
chuva com trovoadas entre a tarde e a 
noite. A metade norte capixaba tem sol 
pela manhã e pancadas isoladas de 
chuva à tarde ou à noite. Vento moderado 

no litoral, com algumas rajadas fortes. 

Fonte: INCAPER. 
 

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

Ocorrências em Cachoeiro de Itapemirim: 

 2 Ocorrências de Alagamento com resgate de vítima, bairros Nova Brasília e 
Independência. 

3. Dados de eventos adversos e desastres publicados nas últimas 24 horas:  

Até o fechamento desta edição, não houve registros publicados nas últimas 24h. 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado:  

Emitido alerta do CENAD reportando risco de Movimento de Massa - Moderado no 
município de Afonso Claudio. 

Emitido alerta do CENAD reportando risco de Movimento de Massa - Moderado no 
município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Emitido alerta do CENAD reportando risco de Movimento de Massa - Moderado no 
município de Bom Jesus do Norte. 
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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). 

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

