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MORADORES:
- Hospedagem Social: 1.096
- Resgatado com Vida: 26
- Desaparecidos: 1

CASAS:
- Interditadas: 79

Desmonte:
- Vila do Sahy: 10
- Itatinga 8

CONSTRUÇÃO:
- Áreas Indicadas: 11
SENDO:
- Vila Sahy: 1
- Maresias: 3
- Baleia Verde: 2
- Barequeçaba: 2
- Topolândia: 3

UNIDADES HABITACIONAI:
- Bertioga: 300
- Beneficiará: 1.200 pessoas

ACOLHIMENTO PETS: 60

VÍTIMAS (HOSPITALIZADAS) Regional do Litoral (Caraguatatuba)
- Instável 1
- Alta hospitalar 22
- Transferidos 5
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HOSPITAL DE CAMPANHA
- Atendimento médico e psicológico : 1.030

VÍTIMAS - ÓBITOS : Confirmados: 64
- Homens: 22
- Mulheres: 19
- Crianças: 23

SOCIAL e SOLIDÁRIO
- Recâmbio Social: 158
- Documentos CNH e RGs : Mais de 3,5 mil
- Doações: Mais de 5 Mil
- Itens: Mais de 1 Toneladas
- Auxílio Funeral: 51
- Translado:
- PIX Fundo Social: Banco do Brasil, Agência 0715-3, Conta Corrente: 54708-5 e
Chave PIX CNPJ: 28.086.952/0001-99
- Voluntários atuais: Mais de 300

ÁGUA TRATADA:
- Camburi / Barra do Sahy: 8 mil litros hora
- Caminhão pipa: 12

LIMPEZA:
- Caminhões de Lixo (Cata-treco): 2.500
- Caminhões de entulho: 5 mil
- Veículos Destruídos: Mais de 6 mil
- Pessoas Envolvidas: Mais de 2.500
SEGURANÇA:
- Polícia militar local: 162
- Reforço: 300
- Efetivo Total: 462

2



Governo do Estado apresenta dois terrenos na Baleia Verde para construção de
casas às vítimas das chuvas
O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial, de quinta-feira (9),
decretos visando à desapropriação de duas áreas na região da Baleia Verde, na
Costa Sul de São Sebastião. Esses locais, indicados pelo prefeito Felipe Augusto,
somam 39,3 mil metros quadrados, sendo destinados à construção de moradias
para famílias desabrigadas e desalojadas, vítimas das fortes chuvas de 19 de
fevereiro.

Equipes da Defesa Civil, SEDES e CDHU iniciam cadastramento em comunidades de
Boiçucanga
A Defesa Civil, o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social de São
Sebastião (SEDES) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) estão registrando os moradores em áreas de risco em Boiçucanga.

A equipe da CDHU está identificando propriedades, número de ocupantes e
condições socioeconômicas das famílias com base em relatórios ambientais feitos
pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).

O projeto está em colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo, e já cobriu as regiões de Itatinga e Vila Sahy, e agora está
entrando em Boiçucanga e comunidades próximas.
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Iniciou nesta quinta-feira  a Gerência de Apoio do Litoral Norte

O Governo de São Paulo criou a Gerência de Apoio do Litoral Norte para coordenar
ações de auxílio às vítimas e reconstrução dos municípios afetados pelas fortes
chuvas.

A nova gerência, que iniciou nesta quinta-feira (9), está sob a responsabilidade do
Coronel André Marcelo Warol Porto Rodrigues, com experiência no Exército e GSI da
Presidência.

O objetivo é analisar os impactos das pessoas afetadas, gerenciar a relação com
órgãos públicos e monitorar as ações relativas ao Plano de Reconstrução.

Estado de Calamidade

Desde o primeiro momento do desastre, provocado pelas fortes chuvas, as Forças
de Segurança de todos os níveis, empreenderam esforços para socorrer a
população vítima da calamidade, com a utilização de navios, aviões, helicópteros,
carros, pessoas, equipamentos, antenas de comunicação, remédios, entre outros.

Comitê de Gerenciamento de Crise

Com apoio do Governo do Estado, Força públicas da cidade, Estado e União, são
realizadas diariamente reuniões às 07h30 e 17h, para a avaliação e estratégia dia a
dia. Após decreto de calamidade pública, o município passou a contar com o
apoio do Exército Brasileiro.
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Informações sobre Vítimas

Resgatados com vida: 26

Desaparecidos: 1

Técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros estão aguardando a melhoria das

condições climáticas para garantir a segurança dos trabalhos e retomar a busca na

Vila Baleia Verde, que continua suspensa devido às condições do solo. O

comandante da equipe afirmou que, se houver uma trégua nas chuvas, será

possível retornar ao local com a Defesa Civil e os cães farejadores.

Óbitos confirmados: 64

- 41 adultos, 19 Mulheres e 22 Homens,
- 23 crianças, entre elas, 12 do sexo Feminino e 11 do sexo  Masculino.

Corpos identificados e liberados: 64

Internados:

Hospital Regional de Caraguatatuba:

Estável: 1

Outros pacientes que receberam  Alta hospitalar: 22

Pacientes transferidos para outra cidade: 5

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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Atendimento emergencial de socorro
Com homens e helicópteros das Forças de Segurança do Estado, da União, foram
realizadas, em conjunto com o município, operação de resgate das vítimas da
calamidade, que culminou com o salvamento de 26 pessoas, e infelizmente foram
registradas 64 mortes.

Atendimento médico e psicológico
Com apoio da Marinha, foram atendidas mais de 1.030 pessoas, por meio dos
hospitais de campanha em terra e mar, além dos hospitais Regionais que
atenderam 27 pessoas. Os atendimentos médicos e psicológicos estão sendo
realizados desde o início da calamidade.

Acolhimento em abrigos
De imediato as vítimas foram acolhidas em 16 prédios públicos disponibilizados pela
prefeitura que serviram de abrigos provisórios, e contaram com o apoio das
secretarias municipais, além de serem atendidas com assistência social, primeiros
socorros e alimentação.

Acolhimento em Pousadas
Por meio de convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, pousadas, hotéis
da região e o setor privado, todos os desabrigados que ocupavam provisoriamente
as salas de aula da região, já estão acolhidos. São 1.096 mil pessoas, sendo 860
adultos e 236 crianças, acomodadas em quartos seguros e contando com três
refeições ao dia.
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Critérios de transferência de desabrigados para setor hoteleiro
Pessoas cadastradas no CRAS e SEDES/SEHAB, cujas moradias foram afetadas, após
este ponto de abrigo, serão transferidas para Vilas de Passagens modulares
construídas em até 30 dias. Aguardarão a construção de habitações definitivas,
segundo o governador Tarcísio de Freitas, estão previstas para 180 dias após a
liberação dos terrenos, já indicados pela Prefeitura.

Acolhimento de Pets
Após a tragédia, o CCZ e abrigos emergenciais assistiram mais de 60 animais,
especialmente na Vila Sahy. Muitos chegaram machucados, receberam cuidados e
foram devolvidos aos donos ou adotados, alguns continuam aguardando uma
nova família.

Atendimento social: Doações; Auxílio Funeral; Recambio Social
Cerca de 5 mil pessoas foram atendidas, com doações de cestas básicas, roupas e
sapatos, material de limpeza e higiene. Além da emissão de mais de 3 mil
documentos, entre RG e CNH. O Recâmbio Social foi concedido a 158 pessoas e o
auxílio funeral foi destinado às famílias vítimas da chuva.
A solicitação de passagem é feita nos CRAS e CREAS e passa por avaliação dos

técnicos de assistência social.

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião recebeu cerca de mil toneladas de
doações e agradece a ajuda de cada parceiro solidário.

Mais de 300 voluntários estão auxiliando na triagem e distribuição dos itens doados,
e outras pessoas interessadas em ajudar podem se cadastrar na sede da entidade
ou entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991.
A prefeitura conta com a ajuda da população para se voluntariar e auxiliar na
distribuição das doações. As informações sobre como ajudar podem ser obtidas na
sede do Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luiz Soares, 33, no centro da
cidade.
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Operação Limpeza
Mais de 2.500 pessoas, por meio das secretarias municipais e apoio das Forças de
Segurança, estão realizando os trabalhos de limpeza e reconstrução do município.
Em parceria com o Estado e União, a cidade conta com 500 máquinas
trabalhando. Já foram retirados 2.500 caminhões de lixo (Cata Treco), 5 mil
caminhões de entulho e 6 mil veículos destruídos durante o desastre.

Vistorias IPT, IPA e IG
Agentes da Defesa Civil do Estado de SP, de Maceió-AL e municipal, continuam
vistoriando as áreas e imóveis danificados com o apoio das equipes do Instituto de
Pesquisas Ambientais (IPA), que engloba o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e
Instituto de Geologia (IG).

Estão realizando as vistorias nas seguintes áreas:

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

As ações são para eliminar todo e qualquer tipo de risco e levar a decisão técnica e
segura para os moradores.
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Operação desmonte
Está sendo realizado desde o dia 4, a ‘Operação Desmonte’ das residências que
foram danificadas e apresentaram problemas estruturais. Até o momento, 10
residências já foram desmontadas na Vila Sahy, além de outras 8 no bairro Itatinga.
A operação prossegue com assistência aos moradores na retirada de seus
pertences e na desmontagem das residências em ambos os locais.

EVACUAÇÃO

A Justiça de Caraguatatuba atendeu pedido de tutela de urgência cautelar
antecedente proposto pelo Estado de São Paulo e Município de São Sebastião para
que famílias de áreas de risco sejam removidas para abrigos. A medida tem caráter
preventivo e provisório e deve cessar assim que a situação esteja favorável.

Definição de áreas para a construção habitacional
Foram indicados ao Governo do Estado pela Prefeitura, 8 áreas para viabilizar

habitação às vítimas. Na Vila Sahy, um terreno com 10.632,00m² com expectativa

para 240 casas, foi desapropriado pelo o Governo do Estado em caráter

emergencial. Além de 3 terrenos em Maresias, 2 em Barequeçaba e 2 na

Topolândia.

Disponibilização de 300 unidades habitacionais em Bertioga
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), disponibilizou 300
unidades habitacionais junto à entidade Frente Paulista de Habitação Popular do
Estado, em Bertioga, pelo período de oito meses às vítimas das chuvas. A medida foi
tomada em caráter emergencial e deve beneficiar cerca de 1.200 pessoas.
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A Secretaria da Segurança Pública enviou ao Litoral:

Mais de 300 policiais militares foram enviados para reforçar o policiamento na
região afetada pelas chuvas em São Paulo. O efetivo agora conta com 462
policiais, oito helicópteros e cinco embarcações empenhados nas missões de busca
e salvamento. O policiamento conta com a presença de policiais locais, do
Comando de Policiamento de Choque, do Comando de Aviação da Polícia Militar
e do Policiamento Ambiental.

EDP unidade móvel
Uma unidade móvel da EDP, oferece até sexta-feira (10), auxílio e orientação à

população, com os mesmos serviços de uma agência, como registro para tarifa

social e emissão de segunda via de faturas, entre outros. O atendimento é realizado

em frente à sede da Associação Amigos de Barra do Sahy (SABS), na Avenida

Adelino Tavares, 331, das 9h às 16h.

SABESP - até dezembro
Os bairros de Barra do Sahy, Baleia, Camburi e Camburizinho, estão recebendo
atendimento móvel, além de investimento da SABESP que se juntou aos esforços dos
governos para reconstruir a região. Cerca de 6 mil imóveis estarão conectados ao
sistema de tratamento de água, que beneficiará mais de 30 mil pessoas. A obra tem
previsão de término em dezembro de 2023.
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FUNASA
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério das Cidades, instalou uma
unidade de tratamento de água em Cambury e está ajudando no bombeamento
de água para a comunidade de Barra do Sahy, na Costa Sul.

Prorrogação por 180 dias do prazo do recolhimento para contribuintes do Simples
Nacional

Ampliação do prazo em seis meses atende a pedido da Sefaz-SP ao Comitê Gestor

do Simples Nacional. A decisão está publicada na Portaria CGSN/SE nº 92/2023. A

ação vai auxiliar os empreendedores, garantir fôlego econômico e fluxo de caixa

para as microempresas e pequenos negócios do município.

SEBRAE - Unidade Móvel

O projeto SOS Empresa - ReConstruir, tem como objetivo apoiar as micro e
pequenas empresas afetadas pela tragédia. Os atendimentos serão realizados em
Barra do Sahy, Juquehy e Baleia, neste final de semana, de de sexta (10) até
domingo (12), das 9h às 17h.

No Sebrae Móvel, além do atendimento em gestão, as pessoas terão orientação

jurídica gratuita com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) –

136ª Subseção de São Sebastião.
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Governo de SP publica decreto de criação da Gerência de Apoio do Litoral Norte

O Governo de São Paulo criou a Gerência de Apoio do Litoral Norte para
coordenar ações de auxílio às vítimas e reconstrução dos municípios afetados pelas
fortes chuvas. A nova gerência será responsável por analisar os impactos das
pessoas afetadas, gerenciar a relação com órgãos públicos e monitorar as ações
relativas ao Plano de Reconstrução. O Coronel André Marcelo Warol Porto
Rodrigues, com experiência no Exército e GSI da Presidência, foi nomeado para
liderar a Gerência. O decreto foi publicado no Diário Oficial do estado.

Prefeitura institui comitê de fiscalização das doações de auxílio humanitário às
vítimas das chuvas
O município de São Sebastião criou um Comitê de Fiscalização para Destinação do
Valor do Fundo Social, com o objetivo de fiscalizar a destinação correta dos valores
e itens doados para ajudar as pessoas afetadas pela tempestade ocorrida em
fevereiro. O comitê é composto por membros da prefeitura, da AEAASS e OAB-SP e
deve fiscalizar as diretrizes e procedimentos de regulamentação para garantir a
destinação adequada da arrecadação de valores e itens.

O decreto municipal nº 8.788/2023 estipula que o comitê é responsável pela
transparência e seriedade da administração pública sebastianense e já está em
vigor no município.

Prefeitura alerta população para descarte de entulhos e risco de alta na reprodução
do mosquito da dengue
A prefeitura alerta a população sobre a importância de manter os cuidados no

combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e

chikungunya. O descarte de entulhos após as chuvas pode acelerar a reprodução

do mosquito. As equipes de limpeza urbana estão trabalhando na desobstrução e

limpeza das vias, mas isso pode prolongar o tempo de espera pelo serviço de

recolhimento e cata-cata.
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Escolas públicas de São Sebastião recebem apoio do Sesi e Senai

O Sesi-SP e Senai-SP estão em parceria para ajudar a reequipar as escolas públicas

afetadas pelas chuvas em São Sebastião. Estão sendo doados mais de 3.600 itens,

incluindo móveis e equipamentos de informática. Além disso, o Sistema Sesi de

Ensino estará disponível gratuitamente para São Sebastião pelos próximos dois anos,

incluindo material didático e formação para professores e gestores das escolas da

rede pública. As instituições estão em processo de planejamento para a entrega

dos itens doados.

Governo de SP vai reciclar resíduos da construção civil em São Sebastião; máquina

pode reciclar até 100 toneladas de material por hora

Uma carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da Construção

Civil (RCC) está sendo usada para auxiliar as equipes na retirada dos entulhos em

locais afetados pelas chuvas. O equipamento é especialmente desenvolvido para

proporcionar um destino aos resíduos da construção gerados, como pedaços de

concreto, tijolos, telhas, entre outros materiais. O equipamento foi entregue pelo

Governo de SP ao Consórcio Intermunicipal Três Rios e os materiais triturados podem

retornar como matéria-prima para serem usados em diversas partes das

construções.
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Ação de fiscalização da Prefeitura de São Sebastião evita invasão em Área de
Proteção Ambiental na Costa Sul

A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente realizou uma operação

conjunta com a Polícia Militar Ambiental, Polícia Municipal e Polícia Militar para

vistoriar uma área próxima à Rodovia Rio-Santos. Durante a ação, foi identificada

uma possível invasão de área do Parque Estadual Serra do Mar, com demarcações

de lotes e supressão de vegetação em uma Área de Preservação Permanente.

Foram emitidos dois autos de multa para o homem que se identificou como líder dos

invasores, totalizando R$ 39 mil em multas. Todos os envolvidos foram identificados e

qualificados pela Polícia Ambiental.

Forças de Segurança alertam para uso de drones nas áreas vermelhas de São
Sebastião

Integrantes das Forças de Segurança emitiram um alerta sobre o uso de drones em

áreas vermelhas, com alto fluxo de aeronaves, pois podem atingir helicópteros e

causar acidentes graves. Eles lembram que há regulamentação para voos com

equipamentos autorizados pela Anac e Anatel que já recebem informações sobre a

proibição e travam em áreas de segurança. Muitas pessoas usam drones de forma

recreativa, mas acabam fazendo uso inadequado e perigoso desses equipamentos.
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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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ESTRADAS

O tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de
São Sebastião, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No
entanto, há interdição parcial em alguns pontos específicos.

Parcial: RIO-SANTOS (SP-055)

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

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

● – Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia);
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Agências parceiras fazem mais de 6,4 mil atendimentos em São Sebastião com
escritórios móveis
Desde o dia 19 de fevereiro, São Sebastião tem recebido ajudas humanitárias e de
agências de serviços públicos e bancários que trouxeram escritórios móveis para facilitar
o atendimento da comunidade atingida.

Muita gente perdeu todos os seus documentos, ficou sem água, energia e nem
consegue se deslocar para atendimentos básicos em bancos, por exemplo.

Logo após a tragédia até esta sexta-feira (10) foram registrados mais de 6,4 mil
atendimentos em agências como Poupatempo, Sebrae, EDP, Sabesp, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal.

Pelo Poupatempo, o governo do Estado emitiu 3,5 mil documentos, entre RGs e CNHs, na
unidade móvel instalada na Vila do Sahy.
A segunda via desses documentos pode ser emitida sem custo, de forma rápida e
segura.

Caixa Econômica Federal
A Unidade Móvel da Caixa Econômica Federal (CEF) chegou no dia 28 de fevereiro e
segue na Barra do Sahy até o dia 31 de março, na Avenida Adelino Tavares, 331, ao lado
da Associação Amigos Barra do Sahy. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira,
das 9h às 15h.
Para este serviço, estão sendo distribuídas 150 senhas por dia e as pessoas podem usufruir
dos mesmos atendimentos de uma agência, como:
atendimento aos beneficiários dos programas sociais, senha de beneficiários do INSS,
abono salarial (PIS), FGTS, auxílio na utilização dos aplicativos Caixa, desbloqueio de
cartão e senha de contas, dentre outros.
A movimentação de dinheiro em espécie está disponível por meio de caixa eletrônico
instalado no caminhão.
De acordo com informe da Caixa à Prefeitura, 80% das pessoas buscam por atualização
de APP do FGTS e Caixa Tem.
Até o momento 260 trabalhadores já deram entrada no FGTS Calamidade.
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Banco do Brasil
A unidade móvel do Banco do Brasil (BB) começa a funcionar na próxima segunda-feira
(13), das 10h às 15h, na Rua José Ferro, 1.100, trevo de Juquehy.
As pessoas podem pedir a emissão de CPF, entrega de cartões pré-impressos de crédito
e movimentação de conta corrente, abertura de conta, assessoria financeira,
renegociação de débitos, empréstimos pessoa física, crédito consignado e Pronamp
para pessoa jurídica.
O BB Móvel conta ainda com um terminal de autoatendimento para consultas e
transações sem numerário, portanto, a unidade não possui serviços de saque e depósito.
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