
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 097 de 07 de Abril de 2018 / Sábado 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

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

A chuva que caiu durante a madrugada e início da manhã na Grande 
Vitória provocou vários pontos de alagamento nas cidades de Vitória, Vila 
Velha, Cariacica e Viana, mas a água escoou assim que cessou a chuva. 

Em Cariacica houve algumas ocorrências de movimento de massa nos 
bairros Boa Sorte e Nova Valverde sem causar danos. Em Nova Rosa da 
Penha II, parte de uma casa desabou e 2 pessoas sofreram ferimentos 
leves e foram resgatadas pelo SAMU. No bairro Itanguá, ocorreu uma 
queda de muro. 

Em Vila velha registrou-se uma queda de muro no bairro Alecrim. 

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

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

 

 

A ZCOU mantém o domingo com sol entre 
muitas nuvens no estado. Previsão de 
chuva ocasional. 
 
Fonte: INCAPER. 

  



 
 
 
 
 

4. Alertas de Defesa Civil ativos para o Estado: 

Alerta N 1057, do dia 07/04/18, enviado pelo CEMADEN, reportando Risco 

de Movimento de Massa - Moderado para o município de Cariacica. 

Alerta N 1060, do dia 07/04/18, enviado pelo CEMADEN, reportando Risco 

de Movimento de Massa - Moderado para Vitória. 

Alerta N 1061, do dia 07/04/18, enviado pelo CEMADEN, reportando Risco 

de Movimento de Massa - Moderado para Viana. 

Alerta N 1066 do dia 07/04/18, enviado pelo CEMADEN, reportando Risco 

de Movimento de Massa - Moderado no município de Fundão. 

Alerta N 1069 do dia 07/04/18, enviado pelo CEMADEN, reportando Risco 

de Movimento de Massa - Moderado no município de Serra. 

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/

