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Atualizado: 21h13 - Dia 23.02.2023 

 

Informações sobre Vítimas 
26 Resgatados com vida; 
38 Desaparecidos; 
49 Óbitos confirmados; 
38 Corpos identificados e liberados: 

- 13 Homens 

- 12 Mulheres 

- 13 Crianças 
 

Equipes do município com psicólogos e assistentes sociais fazem um 

trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. 
 

Os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente na 

região. 
 

Atualmente, 1.024 desalojados e desabrigados (dados de 22/02) 
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Lista de vítimas fatais: 

38 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. 

 

- Levi Santos de Oliveira 

- Francisco Lara 

- Dandara Vida Caze de Souza 

- Gabriela Ribeiro 

- Donaria Santos Figueredo 

- Rosangela Sandanha da Silva 

- Fabiane Freitas de Sá 

- Robério Lima Saldanha 

- Samuel de Lima Silva 

- Ellyza Nayanne Celestino de Lima 

- Yan Allyab Celestino de Lima 

- Eduardo Leonel 

- Angela Maria Ferreira Benicio 

- Bruna Emanuela Benicio dos Santos 

- Maria Clara Benicio dos Santos 

- Genival Tomas da Silva 

- Kledson Souza 

- Pamela Aparecida Pereira 

- João Ribeiro da Silva 

 

 

- PREFEITURA MONTOU ESPAÇO PARA RECEBER VELÓRIO COLETIVO 

NA RUA DA PRAIA 
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ATENDIMENTO MÉDICO 
 

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foram atendidas: 
Hospital Regional do Litoral Norte 

-  29 pessoas 
 

Foi a Óbito: 0 
Estado Grave: 0 
Estável: 17 
 

Outros pacientes que receberam Alta hospitalar: 05 
 

Hospital Regional São José dos Campos 

- 02 Crianças 
 

Hospital Stella Maris 

- 01 Gestante 

- 01 Puérpera 
 

Hospital Bertioga 

- 04 Pessoas 
Todas as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta 

para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. 
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Além de reforçar o atendimento, a SES-SP encaminhou um conjunto de 

insumos ao atendimento às vítimas. 
Foram encaminhadas: 

- 36 ampolas de soro antiofídico para cobras, 
- 5 mil frascos de hipoclorito de sódio, 
- 940 bolsas de glicose, 
- 900 bolsas de soro, 
- 180 kits intravenosos, 
- 30 kits de sutura, 
- 30 talas para imobilização, 
- além de sedativos e outros medicamentos 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
100% restabelecido 
 

Em São Sebastião SABESP 
- 40 caminhões tanque realizam o abastecimento emergencial até a 

regularização total dos sistemas. 
- 108 mil copos doados pela SABESP 
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Boletim Doações   

 

O Fundo Social de São Paulo já arrecadou mais de R$ 660 mil em recursos 

para a aquisição de cestas básicas e cobertores 

 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

recebe doações de cadeiras de rodas e de banho, muletas e 

bengalas para envio às cidades atingidas pela tragédia no litoral 

 

Doações 

 

Para doações de cestas básicas o governo estadual disponibilizou a Conta 

Bancária: 

- Banco do Brasil, Agência 1897-X, Conta Corrente Número 19.490-5, 

CNPJ/MF: 44.111.698-0001/98, 

- Chave PIX: 44.111.698-0001/98. 

 

Para doar cobertores: 

- Conta Bancária Banco do Brasil, Agência 1897-X, Conta Corrente 

Número 19.7771-8, CNPJ/MF 44.111.698/0001/98. 

- Chave PIX: doacoesfussp@sp.gov.br. 
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Para doar alimentos não perecíveis na Capital: 

Depósito da FUSSP: 

- Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré, São Paulo, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Pontos de Arrecadação em São Sebastião: 

 

- Polo de Capacitação do Fundo Social, Rua das Hortênsias, 117, bairro 

Jaraguá; 

 

- CAE Pontal da Cruz, Rua Vereador João Orlando de Carvalho, 410, 

 

- CAE Vila Amélia, Rua Jaime Scaramelli, 87;   

 

- Escola Municipal (EM) Professora Patrícia Viviani Santana, Avenida 

Professor Doutor José Machado Rosa, 899, bairro Topolândia; 

 

- Núcleo de Assistência Social (NAS), Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316, 

bairro Maresias; 

 

- (CRAS) Boiçucanga, Rua Sargento Filisbino Teodoro da Silva, 200, 

bairro; 

 

- Escola Estadual (EE) Professora Sebastiana Costa Bittencourt, Rua 

Valinhos, 136, bairro Barra do Una. 
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Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de 

higiene pessoal, e de limpeza, fraldas geriátricas e infantis, roupas, 

masculino, feminino adulto e infantil, calçados, cobertores, colchões, 

camas, toalhas, roupas de cama, eletrodomésticos, entre outros. 

 

- Regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) 

- Regional Centro 

- Regional Topolândia 

- Regional Costa Norte 

- Regional Maresias 

- Regional Boiçucanga 

- Regional Juquehy 

- Regional Boraceia 
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DOAÇÕES 

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil 

encaminharam até a noite de terça-feira (21), 54,63 toneladas de doações. 

Entre os principais donativos arrecadados estão: 

- Água Mineral, 
- Produtos de higiene e limpeza, 
- Colchões, 
- Alimentos e 
- Roupas. 

As duas contas bancárias disponibilizadas pelo Fundo Social para compra 

de cestas básicas e cobertores registraram 1.539 doações com valor total 

de R$ 193.138,10. 

 

Mais de 500 voluntários auxiliam o Fundo Social da Prefeitura de São 

Sebastião na triagem e distribuição de doações. 

 

Quem quiser se voluntariar pode entrar em contato pelo telefone (12) 3892-

4991 e mais informações podem ser obtidas, também, na sede do Fundo 

Social, Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro. 
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Boletim: Fundo Social 

 

Grupo Indústria Farmacêutica Cimed, mais de 4 mil medicamentos que 

serão distribuídos às vítimas das chuvas, já foram disponibilizados à 

Secretaria de Saúde (SESAU) para distribuição às vítimas das chuvas. 

As medicações: 

- antibióticos, 

- antigripais, e 

- remédios para tratar infecções de pele vão auxiliar no tratamento das 

pessoas afetadas pela tragédia. 

 

A escolha dos medicamentos foi orientada pela equipe técnica da SESAU. A 

farmacêutica também irá cancelar todos os títulos a vencer e vencidos de 

farmácias e clientes do Litoral Norte. 

 

- Mais de 30 toneladas de alimentos chegam a São Sebastião para 

distribuição às vítimas das chuvas. 
 

Navio Patrulha Guajará da Marinha do Brasil, saiu do Porto de 

Santos e atracou no Porto de São Sebastião, com 30 toneladas de 

alimentos que serão distribuídos às vítimas das chuvas nos bairros 

da Costa Sul do município, áreas mais afetadas. 

 

 

- Hospital de campanha da Marinha a partir de 5ª-feira 

- Construção de um hospital de Campanha da Marinha a partir 

desta quinta-feira (23) para o atendimento às vítimas. 
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- Disponibilidade de linhas de crédito especiais a empreendedores 

sebastianenses 

- A linha de crédito será disponibilizada pelo programa Desenvolve 

São Paulo, em parceria com o SEBRAE. 

- Será feito levantamento de cadastro dos empresários 

prejudicados pela tragédia. Empreendedores prejudicados 

podem entrar em contato pelo telefone (12) 97412-3397. 

- Vítimas da enchente em São Sebastião poderão solicitar emissão 

de documentos sem taxas e sacar FGTS 

- A Caixa anunciou a liberação de um saque extraordinário do 

FGTS para os moradores da cidade - além disso, vítimas das 

chuvas terão isenção das taxas para expedição de segunda via 

de documentos (RG E CNH) 
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Marinha 

- 180 Fuzileiros Navais, especializados em ações de resgate e 

desobstrução, reforçam o trabalho da Defesa Civil 

 

- A Marinha disponibilizou, na quarta-feira (22), embarcação 

dotada de rampa capaz de atracar em praias para o resgate de 

vítimas que ainda estão em áreas isoladas. 

 

- Grupo de resgate de animais em desastres (GRAD) já resgatou 19 

cães e gatos no litoral 

 

- Lista De Abrigos 

 

- Creche Débora Tavares Bahia – Av. Dário leite Carrijo, 2211 - Jaraguá  

- EM Prof.ª Patricia Viviani Santana – Av. Prof. José Machado Rosa, 899 - Topolândia 

- EM Cambury – R. Olímpio Faustino, 155 - Praia De Camburi 

- Instituto Verdescola - Av. Marginal, 44 - Praia Barra Do Sahy 

- Em Prof. Antonio Luiz Monteiro – Estr. Do Cascalho, 1409 - Boicucanga 

- EM Maria Virginia Silva – R. Valinhos, 136 - Barra Do Una 
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ESTRADAS 
Cerca de 77% dos veículos que desceram para o litoral no Carnaval já retornaram, segundo o 
DER. 

Seguem com a interdição parcial: 

Parcial 

● RIO-SANTOS (SP-055) 
● Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); 
● Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque); 
● Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaecá e Toque Toque); 
● Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); 
● Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); 
● Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); 
● Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia); 
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Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) 
Equipes prestam apoio na região, auxiliando no socorro às vítimas. 
 

EVACUAÇÃO 

Atendido pedido de tutela de urgência cautelar de caráter antecedente proposto 

por Estado de São Paulo e Município de São Sebastião 

 

A Justiça atendeu o pedido feito pela procuradoria do Estado e Município, para 

que as famílias das áreas de risco sejam removidas para abrigos. A medida tem 

caráter preventivo e provisório, devendo cessar assim que a situação esteja 

favorável. 
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PREVISÃO DO TEMPO 
 

Quinta-feira (23) e sábado (25), os dias serão marcados pela presença de 

sol entre algumas nuvens, o que contribuirá para garantir a sensação de 

calor e abafado sobre a região do Litoral Norte. 

Essa condição, aliada a umidade proveniente do oceano e da Amazônia, 

criará condições meteorológicas para chuvas de intensidade moderada à 

forte, acompanhadas por raios, ventos e pontual queda de granizo. 

● São Sebastião – 23-02- Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 

22°C/28°C. 

Diante dos volumes previstos, a orientação para a região do litoral 

norte é de ATENÇÃO devido ao solo encharcado e das ocorrências 

de deslizamentos já verificadas nos últimos dias. 
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Transporte Gratuito 

 

- Os ônibus da SOU São Sebastião, farão o transporte gratuito de 

pessoas da Barra do Sahy até o terminal rodoviário da cidade – no 

centro. 
 

- Mais dez ônibus da empresa Buser levarão pessoas até a cidade 

de São Paulo. Ficam até sexta-feira (24), de acordo com a 

demanda, fazendo trajeto São José dos Campos e São Paulo. 

 

- Governo Federal reconhece estado de calamidade pública de 

São Sebastião 
 

Portaria (nº 800, de 20 de fevereiro de 2020) em que reconhece 

estado de calamidade pública de São Sebastião. 
 

A Secretaria da Segurança Pública enviou ao Litoral: 

- Mais de 300 policiais militares para reforçar o policiamento na 

região. 

- Agora já são 462 PMs empenhados nas missões de buscas e 

salvamentos, que ainda contam com oito helicópteros e 

cinco embarcações. 

Além do efetivo local, estão em atividade na região policiais do 

Comando de Policiamento de Choque (CPChq), do Comando de 

Aviação da Polícia Militar e do Policiamento Ambiental. O 

policiamento rodoviário atua para garantir a segurança dos 

motoristas na saída do litoral. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Navio Hospital de Campanha da Marinha chega em São 
Sebastião para dar apoio às vítimas do temporal e ministro 
destaca retirada das encostas 
 

Procon e Polícia Civil efetuam fiscalização em comércios da 
Costa Sul de São Sebastião 
 

Defesa Civil Nacional destina mais de R$ 7,5 milhões para 
assistência humanitária em São Sebastião 
 

MAIS EM www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia.html  

https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023184220
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023184220
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023184220
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023183643
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023183643
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023151717
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N2322023151717
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia.html

