
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 040 de 09 de fevereiro de 2018 / Sexta-feira. 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

Em Vila Valério Ocorrência no Bairro Rafael Tomás vila Valério de queda 
de um murro sobre uma varanda de uma residência a onde ficou destruída 
toda a varanda, a casa se encontra com sua estrutura não danificada, mais 
mesmo assim a família foi retirada do local e foi pra sua outra residência 
que possui, e a parte do solo que ficou exposta serão tampadas com uma 
lona, informações passada pelo COMPDEC. 

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 
horas no S2ID: 

Até o fechamento desta edição, não há registros de eventos adversos ou 
desastres no Estado nas últimas 24 horas. 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

5.  

Alerta Descrição Fonte 

359 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Alegre. CEMADEN 

 
 

Neste sábado, uma massa de ar seco e 
quente atua sobre o estado. A quantidade 
de nuvens diminui, a temperatura fica 
elevada, principalmente na Região Sul, e 
não há expectativa de chuva. Vento de até 
moderada intensidade no litoral, com 
rajadas no litoral da Região Sul e da 
Grande Vitória. 
 
 
Fonte: INCAPE 

  



 
 
 
 
 

429 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município São Domingos do Norte. CEMADEN 

435 
Risco de Inundação - Alto no Município de 

Linhares. CEMADEN 

454 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Jerônimo Monteiro. CEMADEN 

455 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Pancas. CEMADEN 

457 
Risco de Movimento de Massa - Moderado no 

Município de Colatina. CEMADEN 

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/

