BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 172 de 20 de agosto de 2016 / Sábado

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:
Uma frente fria bem organizada avança
pelo estado no fim do domingo. O dia ainda
começa com sol e ar abafado, mas as
nuvens vão aumentando e provocam
pancadas de chuva à noite na metade sul.
Nas demais regiões, pancadas de chuva no
fim da noite. A temperatura cai rapidamente
durante a noite e ocorrem rajadas
moderadas de vento na maioria das
regiões, sendo que elas podem ser fortes
no litoral, com destaque para o litoral sul e
metropolitano. O mar se agita em algumas
praias no mesmo período de intensificação
do vento.
Fonte: INCAPER.
2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas:
Validade: 20 a 22/08/2016
Atualizado em 19/08/2016 - 16:55
Estado de atenção -Da noite do domingo para a madrugada da segunda-feira, 21 e 22
de agosto de 2016, há possibilidade de ventania à noite no litoral sul e metropolitano e
da noite para a madrugada no litoral norte. O mar fica agitado em algumas praias do
estado no mesmo período. A segunda-feira segue com ventos moderados no litoral do
estado. A localização geográfica deste aviso meteorológico encontra-se no seguinte
endereço: http://hidrometeorologia.incaper.es.gov.br/imagens/AME_2016_02.jpg
Já no sábado, 20 de agosto de 2016, o vento acelera, soprando com até moderada
intensidade nas baixadas da região Sul e no sul da região Serrana. Os ventos também
se intensificam e sopram moderadamente, mas com algumas rajadas fortes, nas
cidades situadas entre o litoral Sul e litoral metropolitano.
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Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os
órgãos de Defesa Civil e com a Capitania dos Portos, para que tomem as medidas
adequadas, visando minimizar os impactos causados por essas condições
meteorológicas e oceanográficas adversas.
Elaborado pela Equipe do Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper.
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio.
O uso dessas informações é de total responsabilidade do usuário.
Até o fechamento desta edição, não há informações de municípios ou de órgãos
componentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil referente a desastres ou eventos
adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.
3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas no
S2ID:
Até o fechamento desta edição, não há no S2ID registros de informações de desastres
ou eventos adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas.
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).
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