
Boletim Lead 02.03.23

– 02.03.23

Oficinas Culturais de São Sebastião abrem inscrições na próxima segunda-feira

As inscrições para as Oficinas Culturais nos Polos de Costa Sul à Costa Norte de São

Sebastião serão abertas a partir do dia 6 de março pela Prefeitura de São Sebastião, por

meio da Fundação Educacional e Cultural "Deodato Sant'Anna" (Fundass).

15h56 – 02.03.23

Boletim: Prefeitura de São Sebastião orienta população sobre programas assistenciais

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Social (SEDES), atendeu 112 pessoas afetadas pelas fortes chuvas e que que optaram

por retornar para suas cidades de origem com o apoio de benefícios sociais.

14h20 – 02.03.23

Boletim: Mais de 1.400 caminhões de entulhos são retirados dos bairros atingidos pela
tempestade

Nos últimos 12 dias, após a catástrofe que atingiu São Sebastião, as equipes da

Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) da Prefeitura, já removeram mais de 1.400

caminhões cheios de detritos e escombros que se acumularam nos bairros do município.

-

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N23202316412
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023155414
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023154454
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023154454


14h20 – 02.03.23

Boletim: Setor de Inteligência vai cruzar informações de celular para localizar
desaparecido na Baleia Verde

Os Setores de Inteligência das Forças de Segurança que estão em São Sebastião vão

buscar informações com companhias de telefonia para rastrear o último local onde o

aparelho celular de um homem que estaria desaparecido na Baleia Verde, na Costa Sul,

poderia ter dado sinal.

14h20 – 02.03.23

Boletim: Prefeitura inicia o processo de transferência de desabrigados para hotéis e
pousadas

A Prefeitura de São Sebastião e o Governo de São Paulo iniciaram, na noite de

quarta-feira (1º), a transferência das famílias que estavam abrigadas no Instituto

Verdescola, Escola Estadual Henrique Tavares e Creche do Sahy, todas localizadas na

Barra do Sahy, para hotéis e pousadas na Costa Sul do município que estabeleceram

parceria com o poder público.

13h33 – 02.03.23

Boletim: Banco do Povo oferece linhas de crédito de até R$ 30 milhões a empresários
afetados pela tempestade

Os empresários, formais e informais, afetados pelas chuvas em São Sebastião terão

acesso a linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo Governo do Estado de São

Paulo, por meio do Banco do Povo e do programa Desenvolve SP.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023152547
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023152547
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023152059
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023152059
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023132719
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023132719


– 02.03.23

Prefeitura alerta população para descarte de entulhos e risco de alta na reprodução do
mosquito da dengue

A população de São Sebastião deve manter e intensificar a rotina de cuidados no

combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya. O

alerta é do Controle de Endemias, vinculado à Vigilância em Saúde da Prefeitura de São

Sebastião.

12h30 – 02.03.23

Boletim: Escolas públicas de São Sebastião recebem apoio do Sesi e Senai

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC),

estabeleceu uma parceria significativa com o Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) e o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP). Eles unirão forças para ajudar a

reequipar as escolas públicas que foram afetadas pelas chuvas no município.

12h30 – 02.03.23

Boletim: Crianças abrigadas em escola da Barra do Sahy participam de atividades
terapêuticas

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), em

parceria com a Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, realizou na última

quarta-feira (1º/3) uma intervenção baseada na metodologia ‘pedagogia de

emergência’ voltada às crianças abrigadas na Escola Municipal Henrique Tavares de

Jesus, na Barra do Sahy.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023132451
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023132451
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N23202312270
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023122448
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023122448


8h – 02.03.23

Boletim: Governo de SP disponibilizará mais de R$ 500 milhões para ações de retomada
do Turismo no Litoral Norte

Na última terça-feira (28), a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de

Turismo (SETUR), participou de uma reunião realizada pelo Governo do Estado de São

Paulo, juntamente aos representantes das prefeituras do Litoral Norte, com o objetivo de

apresentar as ações para a retomada do turismo nos municípios da região afetados

pelas fortes chuvas

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023121542
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232023121542


Boletim Lead 01.03.23

19h – 01.03.23

Boletim: “Moradores precisam perceber que não vão ficar na mão”, diz governador
Tarcísio

Prefeitura já doou seis áreas para o Governo do Estado

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, recebeu na tarde desta quarta-feira (1º/3),

o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, que retornou à cidade para uma avaliação

do andamento dos trabalhos após a chuva devastadora ocorrida no último dia 19 de

fevereiro.

16h – 01.03.23

Boletim: Setor de Inteligência assume buscas por desaparecido na Baleia Verde

As buscas por um homem que estaria desaparecido na Baleia Verde, na Costa Sul de

São Sebastião, ganharam um papel importante nesta quarta-feira (1º/3). Os setores de

inteligência das polícias Federal e Civil vão trabalhar com informações para verificar se o

homem poderia estar em outras localidades. Há três dias as equipes do Corpo de

Bombeiros e Defesa Civil procuram indícios de que ele teria passado pela comunidade.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N132023193535
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N132023193535
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N13202318529


– 01.03.23

Nova Unidade de Saúde da Família do Jaraguá já está em funcionamento

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU) e da Fundação

de Saúde Pública (FSPSS), informa que a nova Unidade de Saúde da Família (USF) do

Jaraguá já está de portas abertas atendendo a população. A abertura do novo espaço

ocorreu na última terça-feira (28/2), sem a tradicional cerimônia de inauguração, por

conta do estado de calamidade pública vivido pelo município.

14h23 – 01.03.23

Boletim: População da Costa Sul pode procurar Unidade Móvel da Sabesp em
Boiçucanga

A Prefeitura de São Sebastião informa que uma Unidade Móvel da Sabesp chegou em

Boiçucanga, nesta semana, para realizar o atendimento de pessoas do bairro e de

outros locais da Costa Sul do município.

09h – 01.03.23

Boletim: Pacientes da rede municipal de saúde são atendidos por urologista no Hospital
de Campanha da Marinha

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), está

direcionando parte da demanda ambulatorial de consultas com urologista de pacientes

residentes da Costa Sul do município para o Hospital de Campanha do Corpo de

Fuzileiros Navais (HCamp), instalado próximo à Rodovia Rio-Santos (SP-55), Km 78, em

Juquehy.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N132023174441
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N132023142313
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N132023142313
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N1320239414
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N1320239414


Boletim Lead 28.02.23

– 28.02.23

Prefeitura de São Sebastião busca recursos junto à CEF para ações em áreas afetadas
pela catástrofe

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, encaminhou à Câmara, Projeto de Lei que

autoriza o município a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal

(CEF) por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao setor

público.

17h15 – 28.02.23

Boletim: Prefeitura emite segunda via do Cartão SUS em Barra do Sahy e Boiçucanga
nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), dará

continuidade na quarta-feira (1/3) à emissão de 2.ª via do Cartão Nacional de Saúde

(Cartão SUS) para as pessoas que perderam os documentos na tragédia. Os usuários que

procuram o serviço saem com o cartão impresso, plastificado e com a numeração

atualizada.

17h00 – 28.02.23

Boletim: Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas de terça a
quinta-feira

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município entra em estado de atenção

devido ao alerta de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de

cerca de 50 mm, entre terça (28/2) a quinta-feira (2/3)

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023162630
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023162630
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023171531
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023171531
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202317727
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202317727


17h00 – 28.02.23

Boletim: Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas de terça a
quinta-feira

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município entra em estado de atenção

devido ao alerta de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de

cerca de 50 mm, entre terça (28/2) a quinta-feira (2/3)

16h00 – 28.02.23

Boletim: Unidade Móvel da Caixa Econômica Federal atende população em Barra do
Sahy

A Prefeitura de São Sebastião informa que uma Unidade Móvel da Caixa Econômica

Federal iniciou, nesta terça-feira (28), o atendimento à população de Barra do Sahy e

região. O serviço está previsto para ocorrer até o dia 31 de março.

– 28.02.23

Prefeitura realiza audiência pública sobre metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2022

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), realizou na

última segunda-feira (27), a audiência pública para demonstração e avaliação do

cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 referentes à Lei

Orçamentária Anual (LOA). A apresentação foi presencial, no plenário da Câmara

Municipal.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202317727
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202317727
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023161610
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023161610
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023122248


15h47 – 28.02.23

Boletim: Fundo Social arrecada mais de 700 toneladas de doações e segue com ajuda
de voluntários para distribuição

O Fundo Social e a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura de São Sebastião

informam que, até esta terça-feira (28), 782 toneladas de donativos já foram

arrecadadas para as vítimas das chuvas no município, que permanece em estado de

calamidade pública.

15h30 – 28.02.23

Boletim: Prefeitura está definindo terrenos em várias regiões para construção de casas às
vítimas da tragédia

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização

Fundiária (SEHAB), confirmou no domingo (26), que destinará áreas do município para

construção de casas às vítimas da catástrofe, que culminou com a morte de 64 pessoas

(número da manhã desta segunda-feira, 27), após a tempestade que atingiu a cidade

na madrugada do domingo passado (19), quando o acumulado de chuva superou os

600 mm, em poucas horas, índice histórico do país.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023173912
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023173912
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202316758
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202316758


15h08 – 28.02.23

Boletim: Crianças na Barra do Sahy recebem kits de material pedagógico em ação
voluntária

Com o propósito de apoiar as crianças e escolas impactadas pelas fortes chuvas que

atingiram o município, a ONG Visão Mundial realizou no último domingo (26), na Escola

Municipal Henrique Tavares de Jesus e na Creche de Barra do Sahy, a entrega de 500

unidades do “Kit de Ternura”, acompanhados do “Lanchinho da Alegria”.

15h00 – 28.02.23

Boletim: São Sebastião recebe do Estado usina para reciclar resíduos da construção civil

O município de São Sebastião recebeu, nesta terça-feira (28), uma carreta com

equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC). Os serviços

devem iniciar ainda hoje e auxiliarão as equipes na retirada dos entulhos em locais

afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte no último domingo (19).

14h30 – 28.02.23

Boletim: São Sebastião recebe unidades para tratamento de água do Ministério da
Saúde

São Sebastião recebeu, na segunda-feira (27), duas unidades de tratamento de água

que foram encaminhadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério da

Saúde. Elas foram instaladas em Cambury e vão ajudar no bombeamento de água para

a comunidade de Barra do Sahy, na Costa Sul.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202315833
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202315833
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N282202315044
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023144352
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023144352


14h00 – 28.02.23

Boletim: Polícia Rodoviária Federal disponibiliza aeronave para atendimentos médicos
em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informa que a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

disponibilizou um helicóptero para dar suporte nos trabalhos de salvamento às vítimas do

temporal devastador que atingiu o município.

13h30 – 28.02.23

Boletim: Chuvas voltam a causar preocupações em São Sebastião

As fortes chuvas que caíram à partir da noite de segunda-feira (27), em São Sebastião,

voltaram a causar preocupação nas forças de segurança. Foram quase 70 milímetros

em 1 hora. A Defesa Civil e o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) atenderam

ocorrências de queda de árvores e outros materiais em Toque-Toque Grande e

Barequeçaba.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023135532
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023135532
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2822023135251


Boletim Lead 27.02.23

17h45– 27.02.23

Boletim: Prefeitura observa aumento de cerca de 30% no atendimento de queixas
gastrointestinais após enchente

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), informa que foi

observado nos últimos dias um aumento de cerca de 30% no número de atendimentos a

casos de gastroenterite nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Costa Sul, que

registrou 29 casos nas últimas 48h; e da região central, que recebeu nove pacientes com

o problema apenas hoje (27).

17h10– 27.02.23

Boletim: Bairros afetados pela tempestade passam por serviços de limpeza geral em
ação conjunta de governos

As sete regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) da Prefeitura de São

Sebastião prosseguem com os serviços de zeladoria urbana, em todos os bairros, vilas e

comunidades do município, e trabalham incansavelmente, em conjunto aos governos

estadual e federal, Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros, e demais órgãos do

gabinete de crise de calamidade pública, na limpeza das áreas atingidas pela

tempestade que assolou a cidade e completou uma semana neste domingo (26).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202317451
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202317451
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023171340
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023171340


17h00– 27.02.23

Boletim: Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de chuva até à terça-feira
(28) -

A Defesa Civil de São Sebastião informa que, de acordo com Boletim Especial da

Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, elaborado neste domingo (26), há

condição para mais chuvas no município pelo menos até a terça-feira (28). A cidade

decretou estado de calamidade pública, após a tempestade da madrugada do

domingo (19).

17h00 – 27.02.23

Boletim: Representantes do Ministério das Cidades e da CEF reúnem-se para tratar sobre

as demandas das áreas de risco de São Sebastião

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, se reuniu na tarde desta segunda-feira (27)

com representantes do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal (CEF) para

apresentar os problemas habitacionais que surgiram após as fortes chuvas do domingo

passado (19) que deixaram milhares de desabrigados.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023172614
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023172614
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023172645
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023172645


16h30 – 27.02.23

Boletim: Marinha do Brasil realiza 500 atendimentos médicos e psicológicos em 48 horas
no município

 A Prefeitura de São Sebastião informa que em pouco mais de 48 horas após o início das

atividades da Marinha na cidade mais de 500 atendimentos médicos e psicológicos

foram realizados pelas equipes multidisciplinares da instituição.

05h05– 27.02.23

Boletim: Mais de 180 militares seguem trabalhando diretamente em São Sebastião

A Prefeitura informou que uma equipe multidisciplinar com mais de 180 militares segue

trabalhando por terra entre os bairros de Juquehy e Barra do Sahy, atendendo à

população que foi atingida pelo temporal devastador no domingo (18).

15h00– 27.02.23

Boletim: Todas as linhas de ônibus voltam a operar em São Sebastião

O transporte continua com gratuidade das passagens em todo o município

14h33 – 27.02.23

Boletim: Prefeitura, ONGs e voluntários realizam grande ação de apoio aos animais
vítimas da tragédia em Vila Sahy
Consultas, castrações, distribuição de ração e adoções estão entre os serviços

prestados; cadastro deve ser feito nesta terça-feira (28/2)

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023164223
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023164223
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202315754
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202315317
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023143214
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023143214


13h37– 27.02.23

Boletim: Ação entre Prefeitura e Exército distribui mantimentos para comunidade de
Cambur

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC) e em

parceria com o Exército Brasileiro, realizou no último domingo (26) a distribuição de

mantimentos e produtos essenciais para a comunidade de Camburi.

– 27.02.23

Cinquenta e oito pessoas são atendidas no Mutirão da Catarata, em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), realizou, no

último final de semana, um Mutirão de Cataratas, nome popularmente conhecido para

as cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular (LIO) dobrável. As

cirurgias aconteceram no Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS).

12h54– 27.02.23

Boletim: Técnicos da Prefeitura e do Instituto de Pesquisas Ambientais reavaliam áreas
atingidas pela catástrofe

Agentes da Defesa Civil de São Sebastião e do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA)

que engloba o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPA) e Instituto de Geologia (IG), do

Governo do Estado, estão reavaliando a situação das áreas de risco após a catástrofe

de domingo (19).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023133829
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023133829
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023175734
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202312540
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202312540


11h00 – 27.02.23

Boletim: Educação recruta voluntários para recreação infantil em pontos de abrigo

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), está com

inscrições abertas para voluntários que desejem oferecer recreação infantil nos pontos

de abrigo onde se encontram famílias desalojadas em virtude das fortes chuvas que

atingiram o município no dia 19.

09h25– 27.02.23

Boletim: Prefeitura contabiliza mais de 800 pessoas desabrigadas

A Prefeitura de São Sebastião contabilizou no domingo (26) 887 pessoas que precisam

de abrigo provido pelo governo em razão da chuva torrencial que atingiu o município

no último domingo (19).

Boletim Lead 26.02.23

17h45 - 26/02/2023

Boletim: Buscas prosseguem em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros informou, na tarde deste domingo (26), que as buscas a possíveis

vítimas prosseguem no município. A informação foi confirmada durante a reunião do

comando das forças integradas de segurança, que trabalham na operação de resgate,

socorro e apoio às vítimas da tempestade que atingiu a cidade na madrugada do

domingo passado (19), quando o acumulado de chuva superou os 600 mm em poucas

horas, índice considerado histórico do país.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2722023105327
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202393225
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023182434


- 26/02/2023

Rede de solidariedade e reconstrução marcam os sete dias da maior chuva do País

Madrugada de domingo, 19 de fevereiro de 2023, às 2h53. A Defesa Civil de São

Sebastião recebe o primeiro chamado sobre as fortes chuvas que caem na Costa Sul. A

previsão era de 250 milímetros, mas choveu muito além do que se imaginava. Mas horas

antes, por volta das 20h do sábado, as equipes já avisadas da chegada de uma chuva

muito forte prevista para região, já estavam nas ruas fazendo atendimentos como cortes

de árvores, contenção de deslizamentos de encostas e pontos de alagamentos.

17h05 - 26/02/2023

Boletim: Estrutura na Rua da Praia dá lugar a centro de armazenamento de donativos

Neste domingo (26), a estrutura que havia sido montada pela Prefeitura de São

Sebastião para velórios coletivos das vítimas das fortes chuvas foi transformada em um

centro de armazenamento de doações recebidas em grandes quantidades.

17h00 - 26/02/2023

Boletim: Missa de sétimo dia reúne parentes e amigos das vítimas em Boiçucanga

A Capela Sagrado Coração de Jesus em Boiçucanga realizou, neste domingo (26), a

missa de sétimo dia em homenagem às vítimas das fortes chuvas que afetaram São

Sebastião e todo o Litoral Norte.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023172742
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023172230
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N262202317627


15h24 - 26/02/2023

Boletim: Navio da Marinha segue para proximidades de áreas mais atingidas

A Prefeitura de São Sebastião informa que, na segunda-feira (27), o Navio Aeródromo

Multipropósito 'Atlântico', da Marinha do Brasil, será reposicionado e ancorado próximo à

Juquehy e Barra do Sahy, ficando perto das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas que

deixaram o município em estado de calamidade pública desde domingo (19)

12h20 - 26/02/2023

Boletim: Prefeitura de São Sebastião confirma 63 óbitos decorrentes da calamidade

A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar que subiu para 63 o número de mortes

decorrentes das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada do domingo

(19).

12h08 - 26/02/2023

Boletim: Fundo Social arrecada 300 toneladas de donativos

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.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023154748
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023122344
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023121036


12h - 26/02/2023

Boletim: Poupatempo Móvel realiza cerca de 450 atendimentos em Barra do Sahy

O Poupatempo Móvel, serviço do Governo de São Paulo, já realizou até o momento

cerca de 450 atendimentos para emissão de RG e Carteira Nacional de Habilitação

(CNH), em Barra do Sahy, desde quando entrou em operação, na última sexta-feira (24).

11h00 - 26/02/2023

Boletim: 43 famílias são transferidas para colônia de férias no Pontal da Cruz (26/02/23 -
11h)

No último sábado (25), o prefeito Felipe Augusto, junto com o governador Tarcísio de

Freitas, acompanhou o acolhimento das primeiras famílias que foram abrigadas na

Colônia de Férias do Itaú, localizada no bairro Pontal da Cruz, região central do

município.

- 26/02/2023

Navio da Marinha segue para proximidades de áreas mais atingidas

A Prefeitura de São Sebastião informa que, na segunda-feira (27), o Navio Aeródromo

Multipropósito 'Atlântico', da Marinha do Brasil, será reposicionado e ancorado próximo à

Juquehy e Barra do Sahy, ficando perto das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas que

deixaram o município em estado de calamidade pública desde domingo (19).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023123719
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023105958
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023105958
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2622023154748


Boletim Lead 25.02.23

- 25/02/2023

Boletim: Prefeitura informa novo local de distribuição do programa Vivaleite

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Social (SEDES) informa que em virtude do estado de calamidade pública, decreto

municipal número 8.777/2023, em que se encontra o município, a entrega de leites do

programa Vivaleite, Governo do Estado de São Paulo será feita em novo local.

22h20 - 25/02/2023

Boletim: Prefeitura confirma 61 mortos na Calamidade

A Prefeitura de São Sebastião, lamenta informar que foram registradas 61 mortes em

decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada do domingo

(19). A cidade está em Estado de Calamidade Pública, após o acumulado de chuva ter

superado os 600 mm no domingo (19).

22h - 25/02/2023

Boletim: Governo do Estado confirma criação de uma gerência para acompanhar
trabalhos em São Sebastião

Junto com o prefeito, Felipe Augusto, o governador acompanhou o acolhimento das

primeiras famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas na Colônia de Férias Itaú.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202311247
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023194816
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023221827
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023221827


17h - 25/02/2023

Boletim: Prefeitura inicia abertura do terreno desapropriado pelo Governo do Estado para
a construção de casas às vítimas

O decreto de desapropriação de área na Vila Sahy foi publicado na edição deste

sábado (25) do Diário Oficial do Estado.

16h30 - 25/02/2023

Boletim: Parceria entre Prefeitura e ONG promove dia de diversão para crianças
atingidas pelo temporal em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), e em

parceria com a ONG Hamburgada do Bem, promoveu hoje (25) na Creche de Barra do

Sahy um dia de atividades e brincadeiras para as crianças alojadas na região.

16h - 25/02/2023

Boletim: Produtores e pescadores do litoral paulista têm linha de crédito emergencial
para amenizar prejuízos

A Prefeitura de São Sebastião informa que produtores e pescadores atingidos pela

tragédia no litoral paulista contam com uma linha de crédito emergencial destinada à

manutenção e/ou recuperação da produção agropecuária e pesqueira. Os recursos

são oferecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023165550
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023165550
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023164439
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023164439
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023162533
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023162533


15h28 - 25/02/2023

Boletim: São Sebastião recebe doações de equipamentos de tecnologia assistiva

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI) da Prefeitura de São

Sebastião recebeu, esta semana, a doação de cadeiras de banho, andadores, muletas

e bengalas, enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

15h04 - 25/02/2023

Boletim: Vítimas das chuvas recebem ajuda humanitária e assistência social

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Social (SEDES), em auxílio às vítimas da tempestade que atingiu o município,

principalmente nos bairros da Costa Sul, obteve mais um parceiro de ajuda humanitária

e assistência social.

- 25/02/2023

Rede municipal de saúde tem nova unidade para coleta especial de exames
laboratoriais

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Diretoria de Atenção Básica da Fundação de

Saúde Pública (FSPSS), informa que está em funcionamento desde quarta-feira (22) a

nova unidade de coleta do laboratório AFIP (Associação Fundo de Incentivo à

Pesquisa), empresa responsável pelos exames laboratoriais de análises clínicas desde

janeiro.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202315328
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202315554
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202383629
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202383629


10h00 - 25/02/2023

Boletim: Estado e Prefeitura propõem parceria com setor hoteleiro para receberem
desabrigados

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e o governador Tarcísio de Freitas

participaram, nesta sexta-feira (24), de uma reunião com representantes do setor

hoteleiro do Litoral Norte para viabilizar uma parceria para que a rede de hotéis e

pousadas da região possam receber desabrigados pelas fortes chuvas que

aconteceram no Carnaval.

09h58 - 25/02/2023

Boletim: Moradora do bairro Maresias entrega marmitas gratuitas as vítimas das chuvas

Com a ajuda de um grupo de voluntários, a cozinheira Luzimaria Santos Gonzaga

distribui gratuitamente, marmitas as vítimas das chuvas e trabalhadores que ajudam na

reconstrução da cidade.

08h58 - 25/02/2023

Boletim: Fundo Social recebe donativos da empresa Nestlé

17,5 toneladas de produtos serão entregues às vítimas do temporal que atingiu São

Sebastião. Para facilitar a logística de entrega de grandes quantidades de donativos, o

Fundo Social de São Sebastião informa que cargas menores podem ser entregues na

Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro, sede do Fundo Social, das 8h às 18h, telefone (12)

3892-4991, e cargas maiores podem ser agendadas pelo telefone (12) 99715-8442.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202310393
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202310393
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N252202395839
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N25220239257


8h30 - 25/02/2023

Boletim: Prefeitura de São Sebastião adia retorno das aulas para 06 de março em virtude
do estado de calamidade pública

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), publicou

ontem (24) o decreto de nº 8784 que autoriza o reinício das aulas e demais atividades

letivas a partir do dia 06 de março na rede pública municipal de ensino.

13h - 25/02/2023

Prefeitura realiza parceria com ONG para apoiar crianças e escolas atingidas pelas
fortes chuvas

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), firmou

uma parceria com a ONG Visão Mundial para apoiar as crianças e escolas impactadas

pelas fortes chuvas que atingiram o município no último domingo (19).

13h - 25/02/2023

Boletim: Prefeitura está recrutando voluntários da saúde e outras áreas para apoio às
vítimas das chuvas

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), está recrutando

médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, veterinários, psicólogos,

terapeutas e assistentes sociais para atuar no atendimento às vítimas das chuvas que

atingiu o município no último domingo (19).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N25220238261
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N25220238261
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023134238
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023134238
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023125950
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023125950


12h30 - 25/02/2023

Boletim: Alckmin analisa áreas afetadas por fortes chuvas em São Sebastião
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, desembarcou em São Sebastião, na

manhã deste sábado (25), para analisar as áreas afetadas por fortes chuvas em São

Sebastião.

12:29 - 25/02/2023

Boletim: Últimos passageiros embarcam para suas cidades de origem pela parceria entre
a Prefeitura e Buser

A Prefeitura de São Sebastião, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

(SEDES) informa que nesta sexta-feira (24), os últimos passageiros que estavam em bairros

da Costa Sul do município, embarcaram para suas cidades de origens pela parceria

firmada com a empresa de ônibus, Buser Brasil e governo municipal, em razão do estado

de calamidade pública, em que se encontra o município, decreto municipal número

8.777/2023

11h00 - 25/02/2023

Boletim: Rodovia Rio-Santos no sentido Mogi-Bertioga está liberada para veículos
pesados e de passeio

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Departamento de Tráfego (DETRAF), com

apoio das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) e do

Exército Brasileiro desobstruiram todos os pontos de interdição total na rodovia Rio-Santos

(SP-055), dentro do trecho de São Sebastião.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023125741
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
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11h20 - 25/02/2023

Boletim: Cai para 8 o número de desaparecidos; previsão é de que as buscas por vítimas
se encerra hoje
A Prefeitura de São Sebastião informa que há, no momento, 8 pessoas desaparecidas,

vítimas das fortes chuvas que deixaram o município em estado de calamidade pública

desde domingo (19). As buscas por vítimas se concentram na localização provável

desses corpos, e, assim que forem encontrados, as buscas se encerrarão, o que está

previsto para hoje (25).

22h20 - 25/02/2023

Boletim: Prefeitura confirma 56 mortos na Calamidade

A Prefeitura de São Sebastião, lamenta informar que foram registradas 56 mortes em

decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada do domingo

(19). A informação foi divulgada pelo Governo do Estado, em boletim do início da noite

desta sexta-feira (24), que atualizou informações sobre a tragédia. A cidade está em

estado de calamidade pública, após o acumulado de chuva ter superado os 600 mm

no domingo.

20h30 - 24/02/2023

Boletim: Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de forte chuva do sábado(25)
à segunda-feira (27)

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município entra 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).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2522023112358
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http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
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08h30 - 24/02/2023

Boletim: Prefeitura de São Sebastião adia retorno das aulas para 06 de março em virtude
do estado de calamidade pública
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), publicou

ontem (24) o decreto de nº 8784 que autoriza o reinício das aulas e demais atividades

letivas a partir do dia 06 de março na rede pública municipal de ensino.

- 24/02/2023

Boletim: Prefeitura confirma desapropriação de área na Vila Sahy pelo Governo do
Estado para construção de casas para vítimas da catástrofe

A Prefeitura de São Sebastião, informou nesta sexta-feira (24) que o Governo do Estado

declarou uma área na Vila Sahy, Costa Sul, utilidade pública para fins de

desapropriação para construção de moradias às famílias desabrigadas e desalojadas,

atingidas pelas chuvas na madrugada do domingo (19), quando o acumulado superou

a marca dos 600 mm.

24/02/2023

Boletim: Prefeitura auxilia estudantes universitários a comprovar que utilizam rodovia

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), fornecerá
a estudantes da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e Centro Universitário Braz
Cubas declaração comprovando que são beneficiários do Transporte Universitário para
auxiliar na comprovação da incapacidade de comparecer às instituições de ensino em
virtude das fortes chuvas que atingiram o município e afetaram a rodovia Mogi-Bertioga,
impossibilitando a passagem.
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- 24/02/2023

Boletim: Prefeitura de São Sebastião divulga pontos de abrigo oficiais (24/02/23 - 17h)

A Prefeitura de São Sebastião informa que os locais listados abaixo são os pontos de

abrigo oficiais para acolher pessoas desalojadas em virtude das fortes chuvas que

atingiram o município no último domingo (19).

- 24/02/2023

Poupatempo Móvel reforça emissão gratuita de RG e CNH para atingidos pelas chuvas

O Poupatempo Móvel, serviço do Governo de São Paulo, iniciou hoje (24) o atendimento

às vítimas da calamidade. A carreta está na Rua Marginal, n.º 44, na Barra do Sahy, em

frente ao Instituto Verdescola. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às

17h, e, aos sábados, das 10h às 13h.

- 24/02/2023

Mais de 500 milhões serão liberados para três linhas de crédito para auxiliar na
recuperação da atividade econômica no município e em toda região

A Prefeitura de São Sebastião recebeu a informação, nesta sexta-feira (24), sobre a

liberação de uma verba de mais de R$ 500 milhões do Governo de São Paulo que vai

implementar três linhas de crédito para auxiliar na recuperação da atividade

econômica no Litoral Norte.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023191930
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
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24/02/2023

Todos os trechos da Rodovia Rio-Santos estão liberados parcialmente em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Departamento de Tráfego (DETRAF), com

apoio das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) e do

Exército Brasileiro desobstruiram todos os pontos de interdição total na rodovia Rio-Santos

(SP-055), dentro do trecho de São Sebastião.

- 24/02/2023

Hospital de Campanha é instalado em Juquehy

A Prefeitura de São Sebastião, o Exército e a Marinha do Brasil instalaram um Hospital de

Campanha, no bairro de Juquehy, na Unidade de Saúde da Família (USF) Juquehy II,

para auxiliar os atingidos pela chuva do último final de semana.

- 24/02/2023

Poupatempo Móvel reforça emissão gratuita de RG e CNH para atingidos pelas chuvas

O Poupatempo Móvel, serviço do Governo de São Paulo, iniciou hoje (24) o atendimento

às vítimas da calamidade. A carreta está na Rua Marginal, n.º 44, na Barra do Sahy, em

frente ao Instituto Verdescola. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às

17h, e, aos sábados, das 10h às 13h.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023145138
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N242202315023
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N242202315538


11h30 - 24/02/2023

Boletim: mais quatro corpos são encontrados e sobe para 53 o número de óbitos
decorrentes da calamidade

A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar a confirmação de quatro novos óbitos,

elevando para 53 o número de mortes registradas em decorrência das fortes chuvas que

assolaram o município.

- 24/02/2023

Boletim: Fundo Social informa pontos oficiais de doação às vítimas das chuvas

São 16 postos, sendo dois específicos, também para doações de rações, e itens, tais

como, gaiolas verticais para gatos, cercadinhos, gatil, paletes, tapetes higiênicos, caixa

de transporte, gaiola e lenços umedecidos que serão destinados aos animais das famílias

atingidas

Boletim Lead 24.02.23

- 24/02/2023

Boletim: Universidade de Mogi das Cruzes concede regime domiciliar de ensino para
alunos afetados pelas chuvas no Litoral Norte

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) concedeu o direito ao regime de ensino

domiciliar aos estudantes sebastianenses que foram afetados pelas fortes chuvas que

atingiram São Sebastião no último domingo (18).

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023114011
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http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N242202311256
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023102244
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023102244
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023102244


08h14 - 24/02/2023

Boletim: Fundo Social recebe doações dos Correios (24.02.2023, às 08h14)

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, na noite desta quinta-feira (23) recebeu

dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), uma carga de doações, às

vítimas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município, principalmente os bairros

da Costa Sul.

09h22 - 24/02/2023

Boletim: Fundo Social recebe doações do Grupo Elfa Medicamentos

A mobilização solidária, em auxílio aos sebastianenses, vítimas das fortes chuvas que

atingiram o município, no último dia (19), continua a crescer e os governos municipal,

estadual e federal, empresários, sociedade civil, voluntários se unem num só propósito:

ajudar quem mais precisa e reconstruir o município.

- 24/02/2023

Governador anuncia pacote de medidas de emergência para São Sebastião

O governador Tarcísio de Freitas fez, nesta quinta-feira (23), uma reunião com secretários

de Estado e representantes de empresas ligadas ao Governo de São Paulo, como

Sabesp, Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Departamento de Estradas de

Rodagem (DER), no Teatro Municipal de São Sebastião.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2422023102244
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N242202381252
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22h - 23.02.23

Boletim: Prefeitura confirma 49 mortos na Calamidade

A Prefeitura de São Sebastião, lamenta informar que foram registradas 49 mortes em

decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada do domingo

(19). A informação foi divulgada pelo Governo do Estado, em boletim no início da noite,

que atualizou informações sobre a tragédia.

23.02.23

Último ponto da Rodovia Rio-Santos é desobstruído em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Departamento de Tráfego (DETRAF), com

apoio das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) e do

Exército Brasileiro desobstruiram, nesta quarta-feira (22), o último ponto de interdição

total na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião.

23.02.23

Autoridades pedem para turistas aguardarem normalização dos acessos para visitarem o
Litoral Norte

 O prefeito Felipe Augusto pediu à população das regiões central e costa norte que não

saiam com veículos em direção a Costa Sul, com o propósito de aliviar o trânsito na

região mais prejudicada pelo forte temporal de domingo (19). Além disso, o prefeito

afirmou que esse não é o momento para os turistas visitarem o município.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023225349
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232202310387
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023122343
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023122343


23.02.23

Creches voltam a funcionar nesta quinta-feira (23) em alguns bairros

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), informa

que as creches localizadas nos bairros menos atingidos pelo temporal, retornam hoje (23)

a funcionar normalmente.

15h - 23.02.23

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

O Governo Federal já havia repassado na quarta-feira (22) a liberação de R$ R$

7.077.400,00 e informou que outros recursos serão anunciados

23.02.23

Prefeitura cria Comitês de Crise e Reconstrução para gerenciamento das ações
relacionadas à catástrofe

A Prefeitura de São Sebastião estabeleceu, por meio do decreto n.º 8781/2023, as

diretrizes para o gerenciamento das ações relacionadas à tragédia ocorrida no

município. Entre as ações, estão a criação dos Comitês de Crise e de Reconstrução.

23.02.23

Profissionais e empresas do setor de turismo podem solicitar crédito emergencial

A Prefeitura de São Sebastião informa que, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado

de São Paulo, oferecerá uma linha de crédito turístico emergencial, para profissionais e

empresas se recuperarem da tragédia das chuvas que assolaram o município no último

domingo (19). O benefício é voltado para donos de Hotéis, Pousadas, Restaurantes e

demais empresas do setor. Para isso, é necessário realizar um pré-cadastro acessando

https://www.turismo.sp.gov.br/credito.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023132042
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023151717
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023151717
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13h - 23.02.23

Boletim: Hospital de Campanha da Marinha chega em São Sebastião para dar apoio às
vítimas do temporal

As vítimas do temporal que assolou São Sebastião, no último domingo (19), poderão

contar com a ajuda do maior navio de guerra da Marinha do Brasil que atracou no Porto

de São Sebastião, nesta quinta-feira (23), por volta das 11h.

12h19 -  23.02.23

Boletim: 50 toneladas de alimentos foram doados às vítimas das chuvas pelo Fundo
Social

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião divulgou nesta quinta-feira (23), o número

de donativos, às vítimas das chuvas que atingiram o município, principalmente nos

bairros da Costa Sul.

23.02.23

Prefeitura suspende linhas do transporte universitário para Mogi das Cruzes e
Caraguatatuba

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), informa

que as linhas do transporte universitário para Mogi das Cruzes estão suspensas a partir de

hoje (23) por prazo indeterminado em razão do estado de calamidade pública

decretado no município.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232202313177
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232202313177
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23.02.23

Prefeitura está recrutando profissionais de saúde voluntários para ajudar vítimas das
chuvas em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), está recrutando
profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,
para atuar no atendimento às vítimas das chuvas que atingiram o município no último
domingo (19).

10h50 -  23.02.23

Boletim: São Sebastião confirma novo óbito e número sobe para 48 (23/02/2023, às
10h50)

A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar a confirmação de um novo óbito,

elevando para 48 o número de mortes registradas em decorrência das fortes chuvas que

assolaram o município na madrugada de domingo (19).

23.02.23

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

O Procon-SP com apoio de agentes da Polícia Civil (DEINTER I) realizou operação de

fiscalização, nesta quinta-feira (23), na Costa Sul de São Sebastião, com intuito de evitar

vendas de itens essenciais com preços inflacionados.  Em Maresias, os agentes

encontraram em um mercado galões de água de cinco litros sendo vendidos pelo valor

de R$ 90

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023182536
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023182536
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23.02.23

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

Atracou no Porto de São Sebastião, nesta quinta-feira (23), o maior navio de guerra da

Marinha do Brasil, para reforçar o atendimento às vítimas do temporal que assolou a

cidade no último domingo (19). Na chegada, o prefeito Felipe Augusto se encontrou

com os ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e de Desenvolvimento Regional,

Waldez Góes.

23.02.23

Consultas agendadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Boiçucanga esta semana
estão canceladas

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), informa que,

devido ao estado de calamidade pública decretado em decorrência das fortes chuvas

que assolaram o município no último final de semana, as consultas agendadas na

Unidade Básica de Saúde (UBS) de Boiçucanga entre hoje (23) e amanhã (24).

08h00 - 23.02.23

Pacientes de Boracéia, Juquehy e Barra do Una devem agendar transporte para
quimioterapia

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), solicita aos

usuários da rede municipal de saúde dos bairros de Boraceia, Juquehy e Barra do Una,

que estão com quimioterapia agendada entre hoje (23) e 28 de fevereiro, que entrem

em contato pelo telefone e/ou whatsapp (12) 3891-3438 para agendamento de

transporte.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2322023184220
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08h00 - 23.02.23

Boletim: Ministra Marina Silva visita São Sebastião e propõe recurso para evitar tragédias
- (23/02/23 - 6h50)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acompanhada do governador Tarcísio de

Freitas e do prefeito Felipe Augusto, visitou a Vila Sahy, bairro que concentra a maior

parte das vítimas da tragédia em São Sebastião. Ela desembarcou no bairro por volta

das 11h, antes de sobrevoar os principais pontos afetados pelas fortes chuvas na cidade.

Boletim Lead 22.02.23

13h30 - 22.02.23

Boletim: Prefeitura confirma 47 mortes de vítimas da tempestade (22/02/2023, às 11h23)

A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar que já foram registradas 47 mortes em

decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada de domingo

(19). Equipes do município de São Sebastião compostas por psicólogos e assistentes

sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Vinte e seis corpos

já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove

mulheres adultas e sete crianças. As equipes de salvamento resgataram 26 vítimas com

vida.

13h30 - 22.02.23

Justiça concede liminar para retirar moradores de áreas de risco em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informa que, a Justiça de Caraguatatuba concedeu

liminar para que as famílias que ainda vivem nas áreas de risco possam ser removidas

para abrigos. O pedido foi apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

e o município.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232202373230
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N232202373230
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13h30 - 22.02.23

Governador enfatiza empenho do prefeito de São Sebastião em solucionar problemas da
catástrofe

Nesta quarta-feira (22), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou o

empenho do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, em solucionar os problemas

ocasionados pelas fortes chuvas que assolaram o município na madrugada de domingo

(19).

13h30 - 22.02.23

Prefeitura fará transporte de passageiros da Barra do Sahy até a rodoviária, a partir das
14h
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR),

informou que irá fazer o transporte de passageiros que estão, a partir da Barra do Sahy,

até a Rodoviária Municipal. Sete veículos da SOU, empresa responsável pelo transporte

público no município, irão atender moradores e turistas, a partir das 14h, com o objetivo

de evacuar todas as áreas de risco na cidade.

13h00 - 22.02.23

São Sebastião receberá navio da Marinha equipado com hospital de campanha
amanhã (23)
Nesta quinta-feira (23), irá atracar no Porto de São Sebastião o Navio - Aeródromo

Multipropósito Atlântico da Marinha do Brasil, equipado com um hospital de campanha

composto por mais de 200 leitos hospitalares, ampliando a capacidade de atendimento

às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte no último final de semana.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2222023123032
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12h50 - 22.02.23

Governador enfatiza empenho do prefeito de São Sebastião em solucionar problemas da
catástrofe
Nesta quarta-feira (22), o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, destacou o
empenho do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, em solucionar os problemas
ocasionados pelas fortes chuvas que assolaram o município na madrugada de domingo
(19).

11h40 - 22.02.23

Justiça concede liminar para retirar moradores de áreas de risco em São Sebastião
A Prefeitura de São Sebastião informa que, a Justiça de Caraguatatuba concedeu
liminar para que as famílias que ainda vivem nas áreas de risco possam ser removidas
para abrigos. O pedido foi apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
e o município.

11h23 - 22.02.23

Boletim: Prefeitura confirma 47 mortes de vítimas da tempestade
A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar que já foram registradas 47 mortes em

decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada de domingo

(19). Equipes do município de São Sebastião compostas por psicólogos e assistentes

sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Vinte e seis corpos

já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove

mulheres adultas e sete crianças. As equipes de salvamento resgataram 26 vítimas com

vida.

10h50 - 22.02.23

Mais de 6 mil itens de donativos são entregues nos bairros da Costa Sul de São Sebastião
O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, durante a noite (21), e madrugada desta
quarta-feira (22), após a liberação de trechos interditados da Rodovia Dr. Manoel
Hipólito do Rego (SP-55), entregou donativos às vítimas das chuvas nos bairros da Costa
Sul do município, área mais afetada. A cidade está em estado de calamidade pública.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2222023123032
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2222023123032


1h -  22.02.2023

Boletim: Prefeitura de São Sebastião divulga nomes de mais 7 falecidos
A Prefeitura de São Sebastião, com profundo pesar, informa que mais sete vítimas das
fortes chuvas que atingiram o município no último domingo (19) foram identificadas e
encaminhadas para velório.

Boletim Lead 21.02.23

17h15 - 21.02.23

Sobe para 46 números de mortos e serra de Boiçucanga volta a ser bloqueada

A Prefeitura de São Sebastião informa, com pesar, que subiu para 46 o número de óbitos
no município, em decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na
madrugada do último domingo (19). 12 corpos já foram identificados e liberados para o
sepultamento. Há, no momento, 40 desaparecidos.

17h10 - 21.02.23

Buser Brasil enviará ônibus para transporte gratuito de moradores e turistas na Barra do
Sahy

A Prefeitura de São Sebastião, informa que a Buser Brasil, irá disponibilizar sete ônibus,
vindos da Capital, para fazer o transporte de moradores e turistas da Barra do Sahy até a
Rodoviária Municipal. O objetivo é evacuar a área, uma vez que o solo ainda está muito
encharcado e há riscos de novos desabamentos com a previsão de mais chuvas.

16h55 – 21.02.23

Vítimas da enchente em São Sebastião poderão solicitar emissão de documentos sem
taxas e sacar FGTS

A Prefeitura de São Sebastião, informa que, o Governo do Estado de São Paulo vai
garantir a isenção das taxas para expedição de segunda via de documentos (RG e
CNH) às vítimas das fortes chuvas que afetaram o município no último domingo (19).
Além disso, a Caixa anunciou a liberação de um saque extraordinário do FGTS para os
moradores da cidade.



16h50 – 21.02.23

Governador e prefeito de São Sebastião recomendam saída de turistas do litoral norte

Nesta terça-feira (21), o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e o prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto, confirmaram a liberação total da Rodovia dos Tamoios, a fim
de que turistas e visitantes que vieram passar o feriado de Carnaval no município deixem
a região por segurança e para diminuir a pressão sobre as equipes do gabinete de
emergência.

14h40 – 21.02.23

Fundo Social informa pontos de arrecadação de donativos

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião informa os locais de arrecadação de
donativos em prol às vítimas das chuvas, que afetaram o município, principalmente em
bairros da Costa Sul. A cidade está em estado de calamidade pública.

14h40 – 21.02.23

Vítimas identificadas são encaminhadas para velório em outras cidades

A Prefeitura de São Sebastião informa que das 12 pessoas que faleceram em virtude das
fortes chuvas que atingiram o município, 11 foram encaminhadas para serem sepultadas
em outras cidades por opção dos seus familiares.

No município, apenas um bebê de nove meses foi encaminhado para o Velório
Municipal, sendo a primeira vítima sepultada da tragédia que acometeu São Sebastião.

14h38 – 21.02.23

Defesa Civil de São Sebastião alerta para forte chuva entre a terça (21) e sexta-feira

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município entra em estado de atenção
devido ao alerta de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de
cerca de 200 mm, entre esta terça-feira (21) e sexta-feira (24).



14h30 – 21.02.23

Governo do Estado de São Paulo vai disponibilizar linhas de crédito especiais a
empreendedores sebastianenses

Em reunião realizada pelo comitê de gestão de crise, nesta terça-feira (21), entre os
governos estadual e municipal, o Prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, juntamente
ao governador Tarcísio de Freitas que empresários sebastianenses receberão linhas de
créditos especiais, devido ao estado de calamidade pública, ocasionado pelas chuvas
que atingiram o município. O diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
Afonso Vale e equipes técnicas governamentais participaram da reunião.

14h25 – 21.02.23

São Sebastião recebe apoio de agentes e cães farejadores da Guarda Civil
Metropolitana de São Paulo

A Prefeitura de São Sebastião informa que já estão no município, desde a manhã desta
terça-feira (21), 26 homens e quatro cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana
(GCM) de São Paulo. A ação foi coordenada pelo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
que entrou em contato com o Prefeito Felipe Augusto, oferecendo auxílio nas buscas por
sobreviventes e possíveis vítimas na Barra do Sahy, local mais atingido pelas chuvas que
caíram na madrugada do último domingo (19).

12h52 – 21.02.23

Prefeitura de São Sebastião divulga nomes de 12 falecidos

É com pesar que a Prefeitura de São Sebastião divulgou os nomes de 12 pessoas que
faleceram em virtude das fortes chuvas que atingiram o município no último domingo
(19). Estas já foram identificadas e liberadas para sepultamento.

São elas Levy Santos de Oliveira, Francisco Lara, Dandara Vida Caze de Souza, Gabriela
Ribeiro, Donaria Santos Figueredo, Rosângela Sandanha da Silva, Fabiane Freitas de Sá,
Robério Lima Saldanha, Samuel de Lima Silva, Ellyza Nayanne Celestino de Lima, Yan
Allyab Celestino de Lima e Eduardo Leonel.



10h51 – 21.02.23

SP-55 é liberada temporariamente no trecho de Boiçucanga à Rodovia dos Tamoios para
retorno de turistas

A Prefeitura de São Sebastião informa que o trânsito pela Rodovia SP-55 (Rio-Santos) está
temporariamente liberado para a evacuação dos bairros da Costa Sul do município no
sentido Rodovia dos Tamoios. A Rodovia está liberada a partir de Boiçucanga, de forma
emergencial e por pouco tempo, para a liberação de turistas e visitantes que se
encontram “ilhados” nos bairros de Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy e Cambury. A
operação, feita pelas forças de segurança do Exército e Defesa Civil, conta com
reforços de ônibus para transporte coletivo de passageiros.

10h40 – 21.02.23

Mais de 30 toneladas de alimentos chegam a São Sebastião para distribuição às vítimas
das chuvas

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, a primeira dama do Estado de São Paulo,
Cristiane Freitas e o governador, Tarcísio de Freitas, nesta terça-feira (21) acompanharam
a chegada do navio patrulha Guajará da Marinha do Brasil, que saiu do Porto de Santos
e está atracado no Porto de São Sebastião, com 30 toneladas de alimentos que serão
distribuídos às vítimas das chuvas nos bairros da Costa Sul do município, uma das áreas
mais afetadas.

9h57 – 21.02.23

Prefeitura organiza Velório coletivo a partir da manhã desta terça-feira na Rua da Praia

A Prefeitura de São Sebastião organizou, com início para às 11h00, desta terça-feira (21),
um espaço para a realização de um velório coletivo, na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua
da Praia), Centro Histórico da cidade, em tenda montada pela Prefeitura de São
Sebastião.



9h57 – 21.02.23

Governo Federal reconhece Estado de Calamidade Pública de São Sebastião

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração
e do Desenvolvimento Regional, publicou portaria (nº 800, de 20 de fevereiro de 2020)
em que reconhece o Estado de Calamidade Pública de São Sebastião, além de outras
cinco cidades do litoral paulista.

Boletim Lead 20.02.23

– 20.02.23

Presidente Lula confirma visita a São Sebastião para avaliar catástrofe

A Prefeitura de São Sebastião informa que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, estará na cidade, durante a manhã desta segunda-feira (20), às 8h, no Teatro
Municipal, em reunião com o Comitê de Gerenciamento de Crise criado para tratar da
catástrofe que acometeu a cidade na madrugada deste domingo (19), quando fortes
chuvas assolaram o município e provocaram vítimas fatais, desalojados e desabrigados.
A cidade decretou Estado de Calamidade Pública.

– 21.02.23

Presidente Lula afirma compromisso de trabalho conjunto entre Governo Estadual e
Municipal para recuperar os estragos causados pelas fortes chuvas

Nesta segunda-feira (20), o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, recebeu o
Presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, o Governador do Estado de São Paulo,
Tarcisio de Freitas, Ministros e autoridades, para reunião junto ao Comitê de
Gerenciamento de Crise, criado para tratar da catástrofe que acometeu a cidade na
madrugada deste domingo (19), quando fortes chuvas assolaram o município,
provocando vítimas fatais, desalojados e desabrigados. A cidade decretou Estado de
Calamidade Pública.



– 21.02.23

Prefeitura de São Sebastião e Governo do Estado centralizam doações solidárias as
vítimas das chuvas

Pelas dificuldades de acesso para ajuda humanitária às vítimas das fortes chuvas que
assolaram o município de São Sebastião, na madrugada do último domingo (19), a
Prefeitura de São Sebastião e o Governo do Estado de São Paulo vão centralizar as
arrecadações de donativos ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP).

– 21.02.23

Familiares de pessoas desaparecidas devem procurar informações no Hospital de
Clínicas de São Sebastião (HCSS)

A Prefeitura de São Sebastião solicita aos familiares de pessoas desaparecidas em
decorrência das fortes chuvas que assolaram o município na madrugada de domingo
(19) que busquem informações com a equipe do Serviço Social no Pronto Atendimento
(antigo Pronto Socorro) do Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), na região
central do município.

– 21.02.23

Prefeitura cancela festividades de carnaval em todo município

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR) e Fundação
Educacional E Cultural De São Sebastião Deodato Sant’Anna (Fundass), informa, que as
festividades de carnaval no município estão canceladas, por conta das chuvas que
atingiram a região no último domingo (19), deixando estragos em todas as regiões,
especialmente na Costa Sul, onde há pelo menos 35 vítimas fatais confirmadas.



– 21.02.23

São Sebastião decreta luto oficial de sete dias, por conta da tragédia causada pelas
chuvas

O Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, decretou, nesta segunda-feira (20), luto
oficial de sete dias, em razão das fortes chuvas que assolaram o município no último final
de semana, ocasionando prejuízos de toda ordem à população. Até o momento,
segundo informações do Governo do Estado, pelo menos 35 morreram na tragédia que
afetou especialmente a Costa Sul.

– 21.02.23

Sobe para 36 o número de óbitos em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, informa que, de acordo com o Governo do Estado de
São Paulo, às 05h00, desta segunda-feira (20), subiu para 36 o número de óbitos no
município, em decorrência das fortes chuvas que assolam o município desde a
madrugada deste domingo (19).

Boletim Lead 19.02.23 – Calamidade Pública

– 19.02.23

Presidente Lula confirma visita São Sebastião para avaliar catástrofe em São Sebastião

Presidente concederá entrevista coletiva, após reunião com Comitê de Gerenciamento
de Crise

A Prefeitura de São Sebastião informa que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, estará na cidade, durante a manhã desta segunda-feira (20), às 8h, no Teatro
Municipal, em reunião com o Comitê de Gerenciamento de Crise criado para tratar da
catástrofe que acometeu a cidade na madrugada deste domingo (19), quando fortes
chuvas assolaram o município e provocaram vítimas fatais, desalojados e desabrigados.
A cidade decretou Estado de Calamidade Pública.



– 19.02.23

Tarcísio de Freitas anuncia envio de ajuda humanitária para São Sebastião

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, conversou, na manhã deste domingo (19),
com o Governador Tarcísio de Freitas, que afirmou estar enviando ajuda humanitária
para o município de São Sebastião, em razão das fortes chuvas – que resultaram em
desabamentos, deslizamentos, interdição em diversos pontos da Rodovia SP-55,
alagamentos, além de deixaram centenas de desabrigados e desalojados na cidade.

– 19.02.23

Prefeitura de São Sebastião cancela Carnamar devido às fortes chuvas que atingem o
município

A prefeitura de São Sebastião informa que, devido às fortes chuvas que atingem o
município desde o início da madrugada deste domingo (19), o Carnamar foi cancelado
e uma nova data será anunciada em breve.

– 19.02.23

Prefeitura de São Sebastião decreta de calamidade pública devido às fortes chuvas que
atingem o município

A prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, vinculada à Secretaria de
Segurança Urbana (SEGUR), emitiu decreto de calamidade pública, devido às chuvas
constantes que atingem o município desde o início da madrugada deste domingo (19),
a cidade encontra-se em estado de atenção.

– 19.02.23

Prefeitura decreta horários de ônibus com gratuidade em função da Calamidade Pública

A Prefeitura de São Sebastião divulgou que suspendeu a cobrança de tarifa no
transporte coletivo urbano, a partir deste domingo (19), em razão do Estado de
Calamidade Pública, decretado em decorrência das fortes chuvas que assolam o
município desde a madrugada deste domingo e que provocaram a morte de 23
pessoas.



– 19.02.23

Prefeitura de São Sebastião confirma 23 mortes de vítimas das fortes chuvas

A Prefeitura de São Sebastião, lamenta informar que foram registradas 23 mortes em
decorrência das fortes chuvas que assolam o município desde a madrugada deste
domingo (19). A informação foi passada pelo prefeito, Felipe Augusto, durante live em
que atualizou informações sobre a tragédia. O prefeito decretou Estado de Calamidade
na cidade e recebeu o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, que permaneceu
desde a manhã até à noite no município, acompanhando a coordenação das equipes
das forças públicas da cidade, Estado e União.

– 19.02.23

Primeiro caminhão com donativos do Governo do Estado de São Paulo chega a São
Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informa que o primeiro caminhão de donativos enviado
pelo Governo do Estado de São Paulo para o auxílio às famílias e pessoas vítimas das
chuvas, deste domingo (19), já chegou ao município.

– 19.02.23

Escola de Barra do Sahy divulga nomes de pessoas abrigadas em seu prédio

O Instituto Verde Escola, localizado em Barra do Sahy, divulgou uma lista com os nomes
de pessoas que estão abrigadas na unidade escolar e que foram atingidas pelas fortes
chuvas que ocorreram no início da madrugada de hoje (19) no município de São
Sebastião.



– 19.02.23

Fundo Social vai receber donativos do Governo do Estado de São Paulo

Caminhões chegam nas próximas horas. Itens ficarão centralizados no Ginásio Municipal
José de Souza Gringo ‘Gringão’ para triagem e distribuição

O governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas anunciou que vai enviar ao
município de São Sebastião, um caminhão de donativos da defesa civil estadual,
contendo, cestas básicas, produtos de higiene pessoal e limpeza que serão entregues,
às famílias afetadas pelas fortes chuvas, na madrugada deste domingo (19) pelo Fundo
Social da Prefeitura de São Sebastião.

– 19.02.23

Voluntários auxiliam Fundo Social na separação de donativos

Um grupo de voluntários se uniu à equipe do Fundo Social e auxiliou na separação de
donativos para as famílias e pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais que atingiram São
Sebastião, na madrugada deste domingo (19).

– 19.02.23

Governador Tarcísio de Freitas visita às áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião

Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo, e o Coronel Henguel Ricardo
Pereira, Coordenador Estadual da Defesa Civil, estiveram visitando neste domingo (19),
às áreas afetadas pelas fortes chuvas em São Sebastião.

– 19.02.23

Primeira morte de vítima das fortes chuvas é confirmada em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar que o primeiro óbito confirmado em
decorrência das fortes chuvas que assolam o município, desde a madrugada deste
domingo (19), foi o da coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do Governo
Federal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES),
Fabiana de Freitas Sá, 40 anos. Ela residia na Estrada da Maquinha, bairro Boiçucanga,
Costa Sul do município.



– 19.02.23

Rede de telefonia e internet de órgãos públicos municipais está parcialmente
prejudicada por causa das chuvas que afetam o Litoral Norte

Prefeitura disponibilizou o telefone (12) 99256-8062 para atendimentos aos hospitais de
clínicas da Região Central e Costa Sul

A Prefeitura de São Sebastião, Secretaria de Saúde (SESAU), Fundação de Saúde Pública
de São Sebastião (FSPSS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informa
que o Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) Centro, e Hospital de Clínicas de São
Sebastião Costa Sul (HCSS-CS) estão com os canais de comunicação, prejudicados, com
perda de serviços de telefonia, devido às fortes chuvas que afetam o município, desde a
madrugada deste domingo (19).

– 19.02.23

Prefeitura de São Sebastião cancela todos eventos de carnaval deste domingo devido às
fortes chuvas que atingem o município

A prefeitura de São Sebastião informa que, devido às fortes chuvas que atingem o
município desde o início da madrugada deste domingo (19), todos os eventos da
programação carnavalesca (para este domingo), foram cancelados.

– 19.02.23

Prefeitura divulga número parcial de desabrigados em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião apurou até o momento o total de 28 pessoas
desabrigadas em virtude das fortes chuvas que atingiram o município na madrugada de
hoje (19). Na EM Prof.ª Patricia Viviani Santana, da Topolândia, seis famílias passam por
atendimento pelo governo municipal, totalizando 22 pessoas.

– 19.02.23

Prefeitura de São Sebastião recebe animais em abrigo pet

A Prefeitura de São Sebastião abriu um ponto na Escola Municipal Prof.ª Patricia Viviani
Santana, da Topolândia, para receber os animais de famílias que foram afetadas pelas
fortes chuvas que iniciaram na madrugada deste domingo (19).



9h25 – 19.02.23

Boletim: Prefeitura contabiliza mais de 800 pessoas desabrigada

A Prefeitura de São Sebastião contabilizou no domingo (26) 887 pessoas que precisam

de abrigo provido pelo governo em razão da chuva torrencial que atingiu o município

no último domingo (19).

Rede de solidariedade e reconstrução marcam os sete dias da maior chuva do País

 Madrugada de domingo, 19 de fevereiro de 2023, às 2h53. A Defesa Civil de São

Sebastião recebe o primeiro chamado sobre as fortes chuvas que caem na Costa Sul. A

previsão era de 250 milímetros, mas choveu muito além do que se imaginava. Mas horas

antes, por volta das 20h do sábado, as equipes já avisadas da chegada de uma chuva

muito forte prevista para região, já estavam nas ruas fazendo atendimentos como cortes

de árvores, contenção de deslizamentos de encostas e pontos de alagamentos.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N272202393225
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N262202318431

