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Boletim:

Já estão acontecendo as transferência dos desabrigados para hotéis e
pousadas da região concluídas

Aproximadamente 570 pessoas já foram transferidas para cerca de 30
hotéis e pousadas

As transferências das famílias abrigadas nas escolas do Instituto Verdescola,
na EE Henrique Tavares já foram concluídas, iniciou, na última quarta-feira
(1), a transferência das pessoas abrigadas na Creche do Sahy, As famílias
foram acomodadas em hotéis e pousadas da costa sul, que firmaram
parceria com o Governo de SP.

A prioridade está sendo dada às pessoas com deficiência e acamadas.

São mais de 4 mil leitos disponibilizados pelas rede hoteleira local.

Acomodado o grupo prioritário, a partir desta quinta-feira (2), os mais de
824 desabrigados vão sendo encaminhados aos estabelecimentos, que
além de abrigo vão oferecer três refeições ao dia aos atendidos.

A iniciativa possibilitará o retorno às aulas nas escolas que estavam servindo
de abrigo até agora.

No início da semana, outras 84 pessoas já haviam sido encaminhadas à
Colônia de Férias do Itaú, no Pontal da Cruz.
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São Sebastião inicia tratamento de água em unidade móvel enviada pelo
Ministério das Cidades

A Unidade Móvel de Tratamento de Água (UMTA), encaminhada pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério das Cidades, já está
em pleno funcionamento. Ela foi instalada em Cambury e vai ajudar no
bombeamento de água para a comunidade de Barra do Sahy, na Costa
Sul.

A Sabesp tem disponibilizado água tratada através de caminhões-tanque

para a região atingida, uma vez que a comunidade, por ser área de risco,

não é atendida pela rede pública.

Com a unidade de tratamento, o chefe de Engenharia da Funasa no

Estado, Sérgio Luiz Siebra, explica que ela tem capacidade para processar

cerca de 8 mil litros de água tratada por hora e atender as demandas,

sendo que uma parte faz o tratamento e a outra a distribuição para o

sistema da Sabesp.
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Boletim: Agentes da Defesa Civil de Maceió ajudam na elaboração de
laudos de áreas afetadas

Equipe composta por engenheiros ambientais, civis, elétricos, agrimensores,
cartógrafos, geólogos, além do corpo técnico de administração da cidade
de Maceió (AL), está em São Sebastião para ajudar no monitoramento e
laudos das áreas afetadas.

O grupo é o mesmo que tem atuado no município do nordeste em relação
à problemática de afundamento de solo que tem provocado a demolição
de vários conjuntos habitacionais.

Nesta quinta (2) e sexta-feira (3), os técnicos estarão no bairro do Itatinga.

A equipe fará mapeamento das áreas de risco e dará suporte às demandas

oriundas do desastre. Além dos mapeamentos de áreas, os técnicos farão

vistorias nas residências que foram atingidas, mas não sofreram colapso,

para identificar possíveis riscos e utilizará equipamentos que são parte do

dia a dia da Defesa Civil de Maceió, no monitoramento dos bairros

atingidos pelo afundamento do solo, decorrente da mineração de

sal-gema pela Braskem, como drone - que será utilizado no mapeamento

das áreas afetadas, GPS de navegação, bússola, fissurômetro, trena a laser

e inclinômetro.
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Já foram identificadas em torno de 80 construções pelas equipes do Instituto

de Pesquisas Ambientais (IPA) que engloba o Instituto de Pesquisas

Tecnológicas (IPT) Instituto de Geologia (IG), do Governo do Estado. Pelo

menos nove já receberam o adesivo de interdição definitiva. As outras estão

classificadas como interdição temporária ou monitorada.

As áreas são:

- Itatinga,
- Toque-Toque Grande,
- Toque-Toque Pequeno,
- Paúba,
- Boiçucanga,
- Cambury,
- Juquehy e
- Barra do Sahy.

“Estamos fazendo ações para eliminar todo e qualquer tipo de risco e levar
a decisão técnica e segura para os moradores”, reforçou.
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BUSCAS TEMPORARIAMENTE INTERROMPIDAS

As equipes das forças de segurança e resgate interromperam
temporariamente por questões de segurança as buscas por um homem
desaparecido no bairro Vila Baleia Verde, em São Sebastião.

Os técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros detectaram uma instabilidade
do solo devido às chuvas que continuam na região. Foi indicado uma
pausa de, pelo menos, 48 horas sem chuvas para uma reavaliação.

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.

As investigações apontam que ele foi visto às 16h50 do dia 18 de fevereiro

indo para casa, mas imagens das imediações não captaram o seu retorno.
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Informações sobre Vítimas

26 Resgatados com vida;

Desaparecidos:

O setor de inteligência continua com as buscas por homem que foi relatado
estar desaparecido.

64 Óbitos confirmados; 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças.

57 Corpos identificados e liberados

Atualmente, 935 entre desalojados desabrigados (dados de 02/03)

As primeiras pessoas começam a ser transferidas dos abrigos para as
pousadas.

Internados

Hospital Regional de Caraguatatuba

Estável: 6

Outros pacientes que receberam Alta hospitalar: 17

5 pacientes transferidos para outra cidade

A Secretaria de Estado da Saúde (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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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 Alciprest
- 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 Alvez Gobbo
- Pamela Aparecida Pereira
- Maria Clara Benicio dos Santos
- Jenival Tomas da Silva
- Samuel de Lima Silva
- Ellyza Nayanne Celestino de Lima
- Yan Allyab Celestino de Lima
- Maria dos Santos Gomes da Conceição
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- 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
- Mariele Da Cruz da C. Costa
- Adrian José da C. Costa
- Rafael Nunes de Oliveira
- Alice Manuelly Setúbal Teixeira
- Jhonattan Rocha Souza
- Suellen Cristina Pereira
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- Pedro Henrike Setúbal Teixeira
- Ana Heloysa dos Santos Setúbal
- Josenir dos Santos Teixeira
- Jhonata Gabriel Pereira Souza
- Maria Jamila Setúbal

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

A população deve manter e intensificar a rotina de cuidados no combate

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

O descarte de grande quantidade de entulhos ocorrido após as chuvas

poderá acelerar a reprodução do mosquito.

As equipes de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos estão

empenhadas na desobstrução e limpeza das vias e áreas afetadas, além da

coleta de entulhos, o que pode prolongar o tempo de espera pelo serviço

de recolhimento e de cata-cata.
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Hospital de campanha da Marinha está fundeado na Costa Sul

Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico está fundeado 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

-53 pessoas atendidas diretamente a bordo do navio Aeródromo
(uma vítima das fortes chuvas que precisou ser removida por meio
de helicóptero (Evacuação Aeromédica - EVAM).

500 atendimentos médicos e psicológicos, no município, pelas
equipes multidisciplinares da instituição.

447 pessoas foram atendidas no Hospital de Campanha.

Aproximadamente 180 militares estão em terra trabalhando direta
e indiretamente em apoio à população nas áreas mais atingidas
entre Juquehy e Barra do Sahy.
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Pacientes da rede municipal de saúde são atendidos por urologista no
Hospital de Campanha da Marinha

Estamos 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.

Vila Sahy

Restabelecida a Unidade de Saúde da Vila Sahy.

JARAGUÁ

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

Informamos 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.
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Prefeitura de São Sebastião orienta população sobre programas
assistenciais

Atendemos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Social (SEDES), 112 pessoas afetadas pelas chuvas, que optaram por retornar

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

O levantamento envolve: Auxílio passagem e recâmbio assistência.

As famílias afetadas pela calamidade recebem atendimento social e são

beneficiadas pelas ofertas de benefício eventual. Entre eles, estão

passagens municipais e estaduais; auxílio funeral, entre outros.

A solicitação de passagem é feita nos CRAS e CREAS e passa por avaliação

dos técnicos de assistência social.

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Topolândia

Endereço: Rua Onofre Santos, 106, Viela I - Topolândia

Telefone: (12) 3892-2970
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Boiçucanga

Endereço: Rua Sargento Felisbino da Silva, 200 - Boiçucanga

Telefone: (12) 3865-1527;

Costa Norte

Endereço: Rua Machado de Assis, 410 - Canto do Mar

Telefone: (12) 3861-1434.

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

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Região Central

Endereço: Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, 85 – Centro

Telefone (12) 3893-2583

Costa Sul

Estrada do Cascalho, 1.470 – Boiçucanga
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Telefone (12) 3861-1424

Se você está desalojado ou desabrigado, procure o CRAS mais próximo de

sua residência e obtenha informações dos programas assistenciais,

governos municipal, estadual e federal.

 

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.

14

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


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 Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo 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,
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- 30 talas para imobilização,
- além de sedativos e outros medicamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Desde segunda-feira (27), a Sabesp está atendendo os moradores na Costa
Sul de São Sebastião com sua Agência Móvel, em Boiçucanga, na Praça
Elpídio Romão Teixeira, 220, em frente à Escola Estadual Walkir Vergani, das
10h às 16h, onde vai permanecer pelos próximos dias.

Os interessados podem solicitar qualquer serviço, informação ou alteração
cadastral e solicitar novas ligações e demais serviços.

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 780 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 300 voluntários auxiliam o Fundo Social da Prefeitura de São
Sebastião na triagem e distribuição de doações.
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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.

Governo do Estado prorroga pagamento de ICMS por 6 meses

O governo de São Paulo prorrogou por seis meses o pagamento de ICMS de
empresas de São Sebastião, afetada pelas fortes chuvas com deslizamentos de
terra.

O Decreto da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) será publicado nos
próximos dias no Diário Oficial do Estado. O Decreto nº 67.502/2023 instituiu, por
180 dias, estado de calamidade pública.

BOLETIM - EDUCAÇÃO

Escolas públicas de São Sebastião recebem apoio do Sesi e Senai
Estabelecemos parceria significativa com o Serviço Social da Indústria

(Sesi-SP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP). Eles

uniram forças para ajudar a reequipar as escolas públicas que foram

afetadas pelas chuvas no município.

No momento, as instituições estão em processo de planejamento e

asseguram a doação de mais de 3.600 itens, incluindo cadeiras, carteiras,
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computadores, mesas e bancadas para laboratórios de informática,

destinados às unidades escolares.

Além disso, o Sistema Sesi de Ensino estará disponível gratuitamente para

São Sebastião pelos próximos dois anos. O programa inclui uma proposta

educacional abrangente, material didático e formação para professores e

gestores das escolas da rede pública.

A Secretária da Educação, Marta Braz, expressa seu agradecimento e

destaca a relevância da iniciativa solidária. “Em um momento tão

desafiador, estou grata pelo apoio sólido de nossos parceiros nesta batalha

constante que é a educação. Esforços como este são fundamentais para a

formação de nossos alunos e da sociedade como um todo”.

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

Encaminhamos à Câmara Municipal, 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.
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CRÉDITO

A Desenvolve SP já recebeu cerca de R$ 22,5 milhões de pedidos de acesso
ao crédito para empresas afetadas pelas chuvas. Desde o último dia 20,
mais de 140 solicitações foram realizadas por micro, pequenas e médias
empresas.

O valor médio das solicitações é de R$ 159,3 mil. Do total de pedidos
realizados, 35% são provenientes do setor de hospedagem, 40% de bares e
restaurantes e o restante de outros segmentos. Agora as solicitações estão
sendo submetidas à análise de crédito.

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

Foi disponibilizada, em parceria com a Desenvolve SP, agência de fomento
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), uma linha de
crédito de mais de R$ 500 milhões para os setores público e privado
investirem na recuperação de infraestrutura e empreendimento da região.

Para micro e pequenos empresários do setor turístico, serão R$ 100 milhões
em crédito.
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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.

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.
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Disponibilidade de linhas de crédito especiais a empreendedores
sebastianenses

- A linha de crédito será disponibilizada pelo programa Desenvolve
São Paulo.

- 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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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.

FAMÍLIAS ACOLHIDAS

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

Na Costa Sul, famílias que estavam no Verdescola e na EM Henrique Tavares
de Jesus, começam a ser transferidas para hotéis e pousadas. Prioridade
são as pessoas acamadas e com mobilidade reduzida.

TERRENOS

Foram repassados ao Governo do Estado pela Prefeitura, 6 áreas:
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Primeiro terreno, com 10.632,00m², desapropriado pelo o Governo do Estado
em caráter emergencial, fica localizado na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito
do Rego,s/n - Vila Sahy.
A prefeitura formalizou nesta quarta-feira (1° de março), o repasse ao
Estado, que viabiliza habitação às vítimas.

Os terrenos ficam localizados nos endereços:

- Barequeçaba, Rua Amalia Maria de Jesus, s/n - 2.450,70m²
- Barequeçaba, Chacará Barequeçaba, s/n - 55.000m²

aproximadamente

- Topolândia, Av. Professor Machado Rosa, 131 - 8.928,17m²

- Maresias, Av. Paquetá, 520 - 25.872,09m²

- Maresias, Rua Nova Iguaçu, 1.167 - 12.569,12m²

- Maresias, Rua do Forno, 330 - 6.451,08m²

As habitações destinam-se prioritariamente às famílias vítimas das tragédias.
Respeitando a proximidade de suas residências.

Se dará início às obras 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.
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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
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

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
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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;

Boletim - SESEP

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

A prefeitura está realizando a remoção dos detritos e escombros
acumulados nos bairros do município.

Até o momento, mais de 1.400 caminhões cheios de resíduos já foram
retirados.

A ação é realizada com a colaboração de sete regionais de limpeza e
manutenção pública, que também ajudam nos trabalhos da Defesa Civil,
incluindo atividades preventivas em encostas, além da limpeza geral de
terra, areia, lama e escombros em avenidas, ruas, vielas, travessas e demais
áreas afetadas no município.
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Marinha

Equipe envolvida:

1150 homens do Distrito Naval de São Paulo e do Rio de Janeiro

- 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

Exército Brasileiro

Força de apoio à Defesa Civil pela 12ª Brigada de Infantaria Leve
Aeromóvel

Equipe envolvida:

565 homens.
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ESTRADAS

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 132 – queda de árvore (Praia Baraqueçaba);

● – 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). trecho sujeito a interrupções

temporárias, a depender das condições climáticas;

● – 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.

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

Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e Instituto de Geologia (IG), do

Governo do Estado, estão reavaliando a situação das áreas de risco
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Governo de SP vai reciclar resíduos da construção civil em São Sebastião;

máquina pode reciclar até 100 toneladas de material por hora.

Chegou nesta terça-feira (28), uma carreta com equipamento móvel de

reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC).

O equipamento auxiliará as equipes na retirada dos entulhos em locais

afetados pelas chuvas.

O conjunto móvel de reciclagem é um equipamento especialmente

desenvolvido para atender a necessidade em proporcionar um destino aos

resíduos da construção gerados como pedaços de concreto, vigas de

concreto com vergalhões, artefatos de concreto como blocos, lajotas e

tubulações, tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos até

100 toneladas.

O equipamento foi entregue pelo Governo de SP ao Consórcio

Intermunicipal Três Rios.

Os materiais triturados retornam como matéria-prima como areia, brita,

pedras, argamassa, concreto, material cerâmico e podem ser usados em

diversas partes das construções com propriedades físicas semelhantes às

novas.
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