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Brasil pode ter frio mais intenso do século, com neve e sensação de -25ºC

Foto de geada na Serra Catarinense, na terça-feira (20)
Imagem: Mycchel Legnaghi/ Agência de notícias São Joaquim on line

Uma massa de ar frio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século no Brasil. Nos locais mais

extremos da região Sul, a sensação térmica pode chegar a -25°C, com alta probabilidade de neve,

segundo a MetSul Meteorologia.

Os estudos divulgados pela empresa de meteorologia ainda são preliminares e devem ser confirmados

neste final de semana ou na segunda-feira (26). A massa de origem polar intensa deve começar entre terça

e quarta-feira da próxima semana e se estender até o final da semana.
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Segundo modelos numéricos analisados pela MetSul, a temperatura será inferior às do final de junho e

início de julho desse ano.

Os meteorologistas dizem que um fenômeno assim foi registrado em julho de 2000 e de 2007. Regiões com

altitude acima de 1.800 m, como o Morro da Igreja (SC), devem ter sensação térmica entre -20°C e -25°C.

Já o Rio Grande do Sul deve experimentar até -20°C de sensação térmica, com a mínima nos termômetros

de até -5°C.

Se o estudo for confirmado no final de semana, cidades de São Paulo e de Mato Grosso do Sul podem ter

geadas, com sensação térmica de 0 °C.

A probabilidade de nevar em áreas de maior altitude também é grande, segundo o MetSul. Mas as

projeções ainda podem sofrer alterações, podendo variar negativa ou positivamente em relação aos

termômetros.

Suspeito de estuprar, matar e enterrar mulher viva é preso em MT

Cãozinho levado por bandidos em roubo a carro no Rio é encontrado pela PM
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Os sites do Climatempo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também confirmam as previsões de

frio extremo, mas adotando um tom mais conservador ao noticiar a frente fria que, segundo as empresas,

promete trazer as temperaturas mais baixas do ano.

A expectativa é de neve nas serras gaúchas e catarinense.

De acordo com o Inmet, as temperaturas mínimas previstas "em uma ampla área" da região Sul irão variar

entre - 6ºC e - 8°C na manhã de sexta-feira, 30 de julho.

Mas há um indicativo de "temperaturas menores do que - 8°C" nas áreas de maior altitude dos estados do

sul, motivando a previsão da possível queda de neve entre os dias 29 e 30 deste mês.

Inmet e Climatempo não detalharam as sensações térmicas, como feito pela MetSul Meteorologia.
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Gelo cobre mata de pinheiros de branco em cidade de Santa Catarina
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Partido alemão que se encontrou com Bolsonaro só é recebido por párias

Record é condenada por revelar esconderijo de mulher agredida pelo marido

'Gatinha da Cracolândia' pede advogada em carta à mãe: 'Não esquece de mim'

ESTADÃO CONTEÚDO

Bolsonaro volta a dizer que vai vetar apenas 'excesso' do fundo eleitoral
27/07/2021 12h33
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No Twitter, Ciro Nogueira diz contar com apoio do presidente da Câmara
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ESTADÃO CONTEÚDO

Rio recebe novo lote de vacinas e retomará vacinação na quarta, 28
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Prefeito de SP sanciona lei que coloca 'sommelier de vacina' no fim da fila
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MG: homem atingido por placa rochosa em parque é resgatado após 5
horas
27/07/2021 12h07

ESTADÃO CONTEÚDO

'Sigo em nova missão determinada pelo presidente na Secretaria-Geral', diz Ramos
27/07/2021 12h06

ESTADÃO CONTEÚDO

Passos Largos: PF cumpre mandados por suspeita de fraudes na saúde em Ubatuba
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Passos Largos: PF cumpre mandados por suspeita de fraudes na saúde em Ubatuba

27/07/2021 12h05

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Assalto a ônibus com tiroteio deixa um morto e quatro feridos na Bahia
27/07/2021 11h41

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vídeo: PM reformado saca arma após reclamação por não uso de
máscara em BH
27/07/2021 11h41

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Ex-mulher e ex-sogra de Lázaro são indiciadas pela Polícia Civil
27/07/2021 11h38

ESTADÃO CONTEÚDO

Anvisa suspende cautelarmente autorização de importação da vacina Covaxin
27/07/2021 11h36
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Papagaio é resgatado após gritos de 'socorro' em árvore em Vitória
27/07/2021 10h30

ESTADÃO CONTEÚDO

Ciro Nogueira aceita convite para assumir a chefia da Casa Civil
27/07/2021 09h56

ESTADÃO CONTEÚDO

Inscrições para o Fies 2021 começam nesta terça-feira
27/07/2021 09h48
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GO: polícia prende homem suspeito de filmar mulher tomando banho em
prédio
27/07/2021 09h19

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Frente fria provocará neve no Brasil; RJ pode ter menor temperatura do
ano
27/07/2021 08h58

ESTADÃO CONTEÚDO

Câncer de cabeça e pescoço: Ana Hickmann e Alexandre Correa apoiam campanha

São Paulo - A apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, apoiam a campanha de prevenção contra o...
27/07/2021 08h55

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Fóssil de dinossauro é encontrado em obras de rodovia no interior de SP
27/07/2021 08h48

ESTADÃO CONTEÚDO

UE/Von der Leyen: atingimos meta de vacinar 70% dos adultos com 1ª dose até julho

São Paulo - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira que 70% dos adultos
27/07/2021 08h40

ESTADÃO CONTEÚDO

Bolsonaro veta projeto que liberaria remédios para câncer via planos de saúde

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro vetou nesta segunda-feira, 26, o projeto de lei que abriria espaço para a...
27/07/2021 08h34

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Irmão da 'Gatinha da Cracolândia' diz que 'jamais' a abandonará
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Homem que matou ex e tentou atirar na sogra em BH é condenado a 26
anos
27/07/2021 07h56

ESTADÃO CONTEÚDO

Estudo sobre Coronavac não prova necessidade de reforço com 3ª dose
27/07/2021 07h44

UOL NOTÍCIAS

Dupla-Sena pode pagar R$ 900 mil hoje; veja como apostar
27/07/2021 06h44

UOL NOTÍCIAS

Timemania tem prêmio estimado em R$ 12,2 milhões hoje; confira como
apostar
27/07/2021 06h41

UOL NOTÍCIAS

Lotomania tem R$ 2,2 milhões em jogo no sorteio de hoje; saiba como
apostar
27/07/2021 06h39
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Lotofácil vale R$ 1,5 milhão no sorteio de hoje; confira como apostar
27/07/2021 06h37
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Quina pode pagar R$ 1,5 milhão no sorteio de hoje; saiba como apostar
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DO UOL

UOL estreia 2ª temporada de série sobre o PCC em todas as
plataformas
27/07/2021 04h00

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

'Gatinha da Cracolândia' era meiga e reservada, diz sogra: 'Não
desconfiei'
27/07/2021 04h00

ESTADÃO CONTEÚDO

Butantan avaliará imunidade de longo prazo da vacina Coronavac em Serrana
26/07/2021 21h42

ESTADÃO CONTEÚDO

Pelo menos 8 capitais suspendem aplicação da 1ª dose da vacina contra a covid
26/07/2021 21h18

ESTADÃO CONTEÚDO

Maré vacinará todos os seus moradores acima de 18 anos
26/07/2021 21h07
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Motorista de app finge estar morta após ser agredida em assalto: 'Medo'
26/07/2021 21h00
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Lotofácil: 11 apostas vencedoras dividem R$ 1,3 milhão; veja os
números
26/07/2021 20h22

ESTADÃO CONTEÚDO

Joice presta depoimento, e Polícia Civil fará perícia em apartamento
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Brasil tem mais de 38 milhões de pessoas com a imunização completa contra a covid
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LEONARDO SAKAMOTO

Com 550 mil óbitos, Brasil encara queda de cinco Airbus por dia como
rotina
26/07/2021 20h17

UOL NOTÍCIAS

Quina acumula e prêmio vai a R$ 1,5 milhão; veja os números sorteados
26/07/2021 20h15
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Menino de 13 anos é morto com 15 tiros ao buscar primo de moto no RJ
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Brasil registra 587 mortes pela covid em 24h; total de vítimas ultrapassa 550 mil
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Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina contra a covid-19 da Sinopharm
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Bolsonaro afirma que Mourão 'por vezes' atrapalha governo
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Após 10 dias em mata, haitiano acusa policiais de forçá-lo a pular de
ponte
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Ministério da Saúde reduz intervalo entre doses da Pfizer de 90 para 21 dias
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MP-RJ anuncia novos integrantes da força-tarefa sobre o caso Marielle
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Conass: Brasil registra 18.999 casos de covid-19 e 578 óbitos em 24h
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