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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 097 de 06 de junho de 2016 / Segunda-feira 
 
 

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:  
 

 

 
Uma frente fria se aproxima do Espírito 
Santo ao longo desta terça-feira. No sul da 
Região Serrana e na Região Sul, 
pancadas de chuva a partir da tarde, mas 
ainda com aberturas de sol pela manhã. 
Entre a maior parte da Grande Vitória e o 
extremo sul das regiões Noroeste e 
Nordeste (ver o mapa), pequena chance 
de chuva isolada à noite. O vento aumenta 
sua intensidade ao longo do dia entre o 
litoral sul e o litoral da Grande Vitória. O 
abafamento começa a diminuir no sudeste 
e sul do estado. 
 
Fonte: INCAPER. 
 
 

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

Foi registrado no S2ID o evento "Tempestade Local/Convectiva - Vendaval" pelo 
município de São José do Calçado. O município decretou situação de emergência por 
motivo de tempestade de granizo por meio do decreto 5.058 de 02 de junho de 2016, 
referente à ocorrência de 01/06/2016, válido por 180 dias. 

 

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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