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Informações sobre Vítimas

26 Resgatados com vida;

Desaparecidos:

Os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente na
região.

64 Óbitos confirmados; 20 homens adultos, 18 mulheres adultas e 18 crianças.

55 Corpos identificados e liberados

Atualmente, 887 entre desalojados desabrigados (dados de 26/02)

Internados

Hospital Regional de Caraguatatuba

Estável: 9

Outros pacientes que receberam Alta hospitalar: 14

5 pacientes transferidos para outra cidade

A SES acrescenta que todos os pacientes atendidos no HRLN tiveram os
familiares localizados pela assistência social da unidade.

Equipes do município com psicólogos e assistentes sociais fazem um
trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas.
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Previsão do tempo: Defesa Civil informa que o município está em estado de
atenção devido ao alerta de forte chuva na cidade e região, com previsão
de acumulado de cerca de 85 mm deste sábado(25) à segunda-feira (27)

Lista de vítimas fatais:

57 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento.

- Levy Santos de Oliveira
- Keyson Raniery Rios Silva
- Sofia Ribeiro dos Santos
- Sophia Silva de Jesus Santos
- Maria Anunciada da Silva
- Francisco Lara
- Dandara Vida Caze de Souza
- João Ribeiro da Silva
- Gabriela Ribeiro
- Ednaldo Santos da Silva
- Josefa Ilma Ribeiro Santos
- Kevin Santos da Costa
- Donaria Santos Figueredo
- Lívia Silva de Jesus Santos
- Angela Maria Ferreira Benicio
- Rosangela Sandanha da Silva
- Fabiane Freitas de Sá
- Robério Lima Saldanha
- Bruna Emanuela Benicio dos Santos
- Kledson Souza
- Pamela Aparecida Pereira
- Maria Clara Benicio dos Santos
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- Jenival Tomas da Silva
- Samuel de Lima Silva
- Ellyza Nayanne Celestino de Lima
- Yan Allyab Celestino de Lima
- Maria dos Santos Gomes da Conceição
- Adriel de Sousa Costa
- Elias Pereira
- Douglas Milchesk
- Eduardo Leonel
- Joyna Cristina Pereira
- Felipe Pereira
- Ronei Olivarez
- Thaline Cordeiro
- Eliton Prado da Silva
- Ana Vitoria Cordeiro de Alencar
- Cristiano Lieven
- Alexandre Silva Castilho
- Oriosvaldo da Silva Paes Landes
- Neusa Luiz Rodrigues Silveira
- Mario Rodrigues Silveira
- Jessica Mota Araújo
- Jailda de Jesus
- Kaio da Silva Gomes
- Ailton Pereira Leite
- Beatriz Macedo de Farias
- Michele de Oliveira Santos
- Edgildo Soares Souza
- Laeldo Saraiva Alcantra
- Karolem Pugleise
- Luan Pedro de Araújo de Freitas
- Paloma Pugleise de Freitas

3



Hospital de campanha da Marinha chegou na 5ª-feira

Navio Aeródromo Multipropósito Atlantico saira do Porto e irá
fundear na região entre Juquehy e Barra do Sahy, onde já existe
um Hospital de Campanha atendendo às vítimas.

O navio desatracou por dois motivos:

- Redução da demanda de atendimento no centro;
- Retomada das atividades portuárias

Vila Sahy

Restabelecida a Unidade de Saúde da Vila Sahy.
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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.

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
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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

Boletim Doações

Foram recebidos mais de 300 toneladas de doações

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião agradece a doação de
cada parceiro solidário neste momento tão difícil e conta com a ajuda de
todos para se voluntariar e auxiliar na distribuição dos itens doados.
Voluntários podem se cadastrar na sede da entidade.

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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Recursos e linhas de crédito

O governador do Estado anunciou, nesta sexta-feira (24, a liberação de
mais de R$ 500 milhões para três linhas de créditos para atender a atividade
econômica.

O Banco do Povo disponibiliza para pessoas informais e
microempreendedoras R$ 30 milhões em crédito para empréstimos de até
R$ 21 mil, com taxa zero de juros, em 48 meses.

O Desenvolve SP disponibilizará para pequenas e médias empresas R$ 200
milhões, com carência de 12 meses, prazo de 60 meses e taxa de juros Selic
com +0.57% ao mês.

Também o Desenvolve SP disponibilizará R$ 283 milhões aos municípios
atingidos, com carência de 12 meses, prazo de 120 dias e taxa de juros Selic
com + 0.25% ao mês.

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.
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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)

Poupatempo Móvel instalada na Barra do Sahy

A unidade do Poupatempo Móvel instalada na Barra do Sahy já realizou
cerca de 450 atendimentos para emissão de RG e Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), além de orientações à população de São Sebastião,
desde quando entrou em operação, na última sexta-feira (24). Benefício
exclusivo para as vítimas da estrada.
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FAMÍLIAS ACOLHIDAS

As primeiras 43 famílias desabrigadas foram abrigadas na Colonia de Ferias
Itaú (Pontal da Cruz). Alguns animais resgatados também estão no local.

A busca por terrenos seguros continua, além dos três já escolhidos, para
iniciar o mais rápido possível a construção de casas utilizando tecnologias
construtivas para agilizar a conclusão dessas edificações, com segurança e
conforto, e desmobilizar as moradias em encostas, demolindo essas
construções.

Lista De Abrigos

JUQUEHY
Creche de Juquehy I  - Endereço: Av. Gerôncio Bento Pereira,452

Creche de Juquehy II – Leonardo de Jesus /  Endereço: Rua Athaide Izidoro dos Santos,
920

Creche de Juquehy III - Endereço: Rua Athaide Izidoro dos Santos, 695

EMEI Branca de Neve - Endereço: Rua Benedito Izidoro de Moraes, 671

Igreja Assembleia de Deus - Ministério de Belém - Endereço: Rua da Sabesp (Vila Robson)

Centro Cultural Areia Canta - Endereço: Rua da Sabesp (Vila Robson)

BARRA DO UNA
EM Professora Maria Virgínia Silva - Endereço: Rua Valinhos, 136

BARRA DO SAHY
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EM Henrique Tavares de Jesus - Endereço: Avenida Adelino Tavares, 301

Creche de Barra do Sahy - Endereço: Rua Manoel Candido dos Santos, 90

Instituto Verdescola - Endereço: Avenida Marginal, 44

MARESIAS
EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza - Endereço: Rua Agatha Cristynne Anderson, 33
(Antiga rua do forno)

BOIÇUCANGA
EMEI Alegria Das Crianças - Endereço: Rua Tropicanga, 99

EM Prof. Antonio Luiz Monteiro - Endereço: Estrada do cascalho, 1409

EM Prof.ª Guiomar Aparecida da Conceição Sousa - Endereço: Rua Tropicanga,  99

CAMBURY
EM Cambury - Endereço: Rua Olimpio Faustino, 155

PONTAL DA CRUZ
Colônia de Férias Itaú - Avenida Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 1.213, bairro Pontal da
Cruz;
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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
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ESTRADAS

Na manhã deste domingo (26), o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) informou que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados
nas rodovias da região de São Sebastião.

No momento há interdição parcial nos seguintes pontos:

Parcial

RIO-SANTOS (SP-055)

● – Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia);

● – Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); Acostamento

● – Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque

Toque); Pare e Siga sentido leste

● – km 142 – Erosão (Praia do Toque Toque). Parcial pare e siga sentido oeste.

● – km 151 – Erosão (Paúba). Acostamento

● – Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); Pare e Siga

● – Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); Pare e Siga

● – Km 174 ao 176 – queda de barreira (Praia Preta). Pare e siga por comboio.

● – Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); Acostamento

● – Km 188 a 189 – erosão (Praia de Boracéia); Acostamento
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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 de Caraguatatuba 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

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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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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FISCALIZAÇÃO

Nos quatro dias da operação conjunta de fiscalização do Procon-SP, da
Secretaria da Justiça e Cidadania e da Secretaria da Segurança Pública no
litoral norte de São Paulo, foram fiscalizados 53 estabelecimentos em
diversos bairros de São Sebastião.

Nas ações realizadas até hoje, nenhuma irregularidade foi encontrada no
momento da diligência, mas os fornecedores foram notificados para
apresentação de documentos sobre as movimentações realizadas em dias
anteriores, para análise das autoridades competentes.

GERÊNCIA ESTADUAL EM SÃO SEBASTIÃO

A partir desta segunda-feira (27), o governador de São Paulo, Tarcísio de
Freitas, volta a despachar do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista,
mas retornará com frequência a São Sebastião para acompanhar as
atividades até que o último impactado pela tragédia esteja com a sua
situação resolvida.
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