BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Nº 049 de 18 de fevereiro de 2019 / Segunda-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

A terça-feira será com sol e aumento de
nebulosidade no decorrer do dia, e
previsão de pancadas de chuva, a partir
da tarde, na região Sul, Serrana e
Noroeste e extremo norte. Nas demais
regiões do estado, o sol predomina e
não há previsão de chuva. O vento
sopra com intensidade moderada, em
alguns momentos, entre o litoral
Nordeste e a Grande Vitória.
Fonte: INCAPER

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Nova Venécia
Queda de muro em Nova Venécia, Rua Benedito Soares, Bairro Alvorada. O evento foi no
dia 16/02 a noite, porém foi comunicado a COMPDEC em 17/02.
Fonte: Compdec do município.
São Gabriel
Cerca de 30 árvores de grande porte foram retiradas da estrada que liga São Gabriel da
Palha à Vila Valério.
Fonte: Compdec do município.
João Neiva
Uma casa foi destelhada devido aos ventos fortes que atingiram o município deixando uma
família desalojada. Três postes caíram, vários bairros ficaram sem energia elétrica. Várias
árvores caídas, Bairros atingidos: Alvorada, Vila Nova de Cima, Cavalinho, Triângulo, Centro
(Escola Maria Oliria).
Fonte: Compdec do município.

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:
Aviso nº 2424 - para o dia 19/02/2019, gerado pelo CPTEC reportando Risco(s)
de Tempestade de Raios, Granizo, Vendaval, Acumulado de Chuva e Chuva
intensa, de nível Atenção, em todo o Estado.
Aviso gerado pelo INMET – para o dia 19/02/2019. Aviso gerado pelo INMET
reportando Risco(s) de Acumulado de Chuva, de nível Perigo potencial, para todo o
Estado do Espírito Santo.
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).

