
 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece em São Sebastião e que foi publicado hoje 

na mídia 

 

Notícias do dia, 2 de março de 2023 

 

G1 Vanguarda  
São Sebastião 

• Famílias desabrigadas em tragédia no litoral de SP são levadas para hotéis de São 

Sebastião, SP 

 

Exame 
São Sebastião 

• Grupo Petlove ajuda os animais atingidos pelas chuvas em São Sebastião 

 

• SP adia recolhimento do ICMS de empresas atingidas no litoral norte 

 

Band Vale 
São Sebastião 

• Governo de SP qualifica estudos para patrocinar travessia de balsas 

 

 

Tamoios News 
São Sebastião 

• Vereadores de São Sebastião apoiam moradores do Itatinga atingidos pelas fortes 

chuvas 

 

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

 

 

Costa Norte 
São Sebastião 

• Desabrigados do Litoral Norte de SP começam a ser levados para hotéis e pousadas 

 

• Setor de Inteligência assume buscas por último desaparecido em São Sebastião 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/02/familias-desabrigadas-em-tragedia-no-litoral-de-sp-sao-levadas-para-hoteis-de-sao-sebastiao-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/02/familias-desabrigadas-em-tragedia-no-litoral-de-sp-sao-levadas-para-hoteis-de-sao-sebastiao-sp.ghtml
https://exame.com/bussola/grupo-petlove-ajuda-os-animais-atingidos-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://exame.com/economia/sp-adia-recolhimento-do-icms-de-empresas-atingidas-no-litoral-norte/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/travessia-balsa-16586162
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/vereadores-apoiam-moradores-do-itatinga-atingidos-pelas-fortes-chuvas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/vereadores-apoiam-moradores-do-itatinga-atingidos-pelas-fortes-chuvas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/moradores-precisam-perceber-que-nao-vao-ficar-na-mao-diz-governador-tarcisio/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/desabrigados-do-litoral-norte-de-sp-comecam-a-ser-levados-para-hoteis-e-pousadas-1.414289
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/setor-de-inteligencia-assume-buscas-por-ultimo-desaparecido-em-s-o-sebasti-o-1.414256


 

 

 

Radar Litoral 
São Sebastião 

• Caminhão Caixa chega a São Sebastião para reforçar atendimento na Costa Sul 

 

• Mais de 1.400 caminhões de entulho são retirados dos bairros atingidos pela 

tempestade em São Sebastião 

 

• Nova Unidade de Saúde da Família já está em funcionamento no Bairro do Jaraguá 

 

• Sesi e Senai firmam parceria com Prefeitura de São Sebastião para ajudar na 

recuperação de escolas 

 

Portal Sampi (O Vale) 
São Sebastião 

• Moradores do Sahy, em São Sebastião, começam a ir para hotéis da cidade 

 

 

SPRio+ 
São Sebastião 

• São Sebastião define áreas para construção de novas moradias 

 

 

012 News 
São Sebastião 

• SP adia recolhimento do ICMS de empresas atingidas no litoral norte 

 

 

Diário Caiçara 
São Sebastião 

• Caminhão Caixa em São Sebastião para reforçar atendimento na Costa Sul. 

 

• “Moradores precisam perceber que não vão ficar na mão”, diz governador Tarcísio . 

 

• Nova Unidade de Saúde da Família já está em funcionamento no Bairro do Jaraguá. 

 

• Mais de 1.400 caminhões de entulhos são retirados dos bairros atingidos em São 

Sebastião. 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21417/caminhao-caixa-chega-a-sao-sebastiao-para-reforcar-atendimento-na-costa-sul
https://radarlitoral.com.br/noticias/21427/mais-de-1.400-caminhoes-de-entulho-sao-retirados-dos-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21427/mais-de-1.400-caminhoes-de-entulho-sao-retirados-dos-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21419/nova-unidade-de-saude-da-familia-ja-esta-em-funcionamento-no-bairro-do-jaragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/21423/sesi-e-senai-firmam-parceria-com-prefeitura-de-sao-sebastiao-para-ajudar-na-recuperacao-de-escolas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21423/sesi-e-senai-firmam-parceria-com-prefeitura-de-sao-sebastiao-para-ajudar-na-recuperacao-de-escolas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744224/nossa-regiao/2023/03/moradores-do-sahy-em-sao-sebastiao-comecam-a-ir-para-hoteis-da-cidade
https://spriomais.com.br/2023/03/02/sao-sebastiao-define-areas-para-construcao-de-novas-moradias/
https://www.012news.com.br/sp-adia-recolhimento-do-icms-de-empresas-atingidas-no-litoral-norte/
https://diariocaicara.com.br/caminhao-caixa-em-sao-sebastiao-para-reforcar-atendimento-na-costa-sul/
https://diariocaicara.com.br/moradores-precisam-perceber-que-nao-vao-ficar-na-mao-diz-governador-tarcisio/
https://diariocaicara.com.br/nova-unidade-de-saude-da-familia-ja-esta-em-funcionamento-no-bairro-do-jaragua/
https://diariocaicara.com.br/mais-de-1-400-caminhoes-de-entulhos-sao-retirados-dos-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/mais-de-1-400-caminhoes-de-entulhos-sao-retirados-dos-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/


 

 

 

Portal Notícias do Litoral 
São Sebastião 

• São Sebastião inicia vacinação contra a Covid-19 com doses da vacina bivalente 

 

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

 

 

Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Mais de 1.400 caminhões de entulhos são retirados de bairros atingidos pela 

tempestade em São Sebastião 

 

• Banco do Povo oferece linhas de crédito de até R$ 30 milhões a empresários afetados 

pela tempestade em São Sebastião 

 

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

 

 

Nova Imprensa 
São Sebastião 

• Tarcisio de Freitas quer prédios de 4 andares em São Sebastião 

 

 

Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• Sem pistas, Bombeiros suspendem buscas por caseiro que sumiu na Baleia Verde 

 

• Alerta da Defesa Civil para tempestades em São Sebastião termina hoje (2) 

 

• Prefeitura inicia o processo de transferência de desabrigados para hotéis e pousadas 

 

• Banco do Povo oferece linhas de crédito de até R$ 30 milhões a empresários afetados 

pela tempestade em São Sebastião 

 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/02/sao-sebastiao-inicia-vacinacao-contra-a-covid-19-com-doses-da-vacina-bivalente/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/02/oficinas-culturais-de-sao-sebastiao-abrem-inscricoes-na-proxima-segunda-feira/
https://litoralnorteweb.com.br/mais-de-1-400-caminhoes-de-entulhos-sao-retirados-de-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/mais-de-1-400-caminhoes-de-entulhos-sao-retirados-de-bairros-atingidos-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/banco-do-povo-oferece-linhas-de-credito-de-ate-r-30-milhoes-a-empresarios-afetados-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/banco-do-povo-oferece-linhas-de-credito-de-ate-r-30-milhoes-a-empresarios-afetados-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/moradores-precisam-perceber-que-nao-vao-ficar-na-mao-diz-governador-tarcisio/
https://novaimprensa.com/2023/03/tarcisio-de-freitas-em-sao-sebastiao.html
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/02/sem-pistas-bombeiros-suspem-buscas-por-caseiro-que-sumiu-na-baleia-verde/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/02/alerta-da-dsa-civil-para-tempestades-em-sao-sebastiao-termina-hoje-2/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/02/prefeitura-inicia-o-processo-de-transferencia-de-desabrigados-para-hoteis-e-pousadas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/02/banco-do-povo-oferece-linhas-de-credito-de-ate-r-30-milhoes-a-empresarios-afetados-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/02/banco-do-povo-oferece-linhas-de-credito-de-ate-r-30-milhoes-a-empresarios-afetados-pela-tempestade-em-sao-sebastiao/
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Famílias desabrigadas em tragédia no litoral de SP são levadas para hotéis de São 

Sebastião, SP 

 
 

Moradores que perderam suas casas após o temporal devastador no Litoral Norte de São 

Paulo começaram a ser levados dos abrigos para hotéis e pousadas da costa sul de São 

Sebastião (SP) na noite desta quarta-feira (1°). 

 

A intenção do governo estadual é que as vítimas da chuva sejam hospedadas 

temporariamente em pousadas até que as vilas de passagem e moradias definitivas sejam 

construídas. 

 

A parceria com os empresários hoteleiros vale inicialmente por 30 dias, mas deve ser 

reavaliada conforme a necessidade. Segundo o governo estadual, cerca de 120 hotéis e 

pousadas demonstraram interesse em receber os cerca de mil desalojados ou desabrigados 

pelas chuvas na cidade. 

 

Na quarta, duas famílias foram levadas ao hotel de Juquehy, mas está previsto o 

encaminhamento de mais moradores nos próximos dias. A operação começou por volta das 

21h30 e priorizou as pessoas acamadas e com deficiência. 

 

As famílias que até então estavam abrigadas no Instituto Verdescola eram moradoras da Vila 

Sahy, local que ficou devastado após as chuvas intensas do final de semana do carnaval. 

 

As famílias que até então estavam abrigadas no Instituto Verdescola eram moradoras da Vila 

Sahy, local que ficou devastado após as chuvas intensas do final de semana do carnaval. 

 

Mais de quatro mil leitos em 120 hotéis e pousadas ficarão disponíveis para receber a 

população que será encaminhada pelo município. 

 

Moradias 



 

 

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas 

(Republicanos), informou que a previsão é que as obras para as moradias definitivas 

comecem imediatamente e sejam concluídas em cerca de 180 dias. 

 

Até esta quinta foram anunciados seis terrenos em quatro bairros. Os locais ficam nos 

bairros Topolândia, Maresias, Barequeçaba e uma área na própria Vila Sahy – epicentro da 

tragédia. Inicialmente, o governo estima que de 400 a 600 casas sejam construídas nessas 

três áreas. 
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Grupo Petlove ajuda os animais atingidos pelas chuvas em São Sebastião 

 
 

O Grupo Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – e o Instituto Felipe Becari, via os 

deputados federal eleito Felipe Becari e estadual eleito Rafael Saraiva – co-fundador da 

organização – formaram uma força-tarefa para auxiliar no atendimento emergencial e 

cuidados dos animais atingidos pela tragédia climática na região de São Sebastião, litoral de 

São Paulo. Junto ao político, a empresa pet e a ONG enviaram médicos-veterinários, 

remédios e insumos básicos (desde analgésicos, vermífugos e antipulgas, anestésicos, soros 

entre outros) para uma primeira avaliação das condições de saúde de cães e gatos 

desabrigados e resgatados dos escombros. Os pets se encontram debilitados e com quadros 

em diferentes níveis de gravidade, como picadas de peçonhentos, patas quebradas e, 

também, a perda de seus tutores. 

 

Devido às condições dos animais e à falta de infraestrutura básica na região, os médico-

veterinários da Petlove e do Instituto estão focados no acompanhamento clínico e manejo 

dos animais – necessários para a remoção –, que foram resgatados das áreas de risco pelo 

Grupo de Resgate de Animais em Desastre (Grad). Cerca de 30 cães e gatos estão sendo 

transportados para Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde receberão 

atendimento e tratamento adequados para cada situação. Eles serão enviados via transporte 

terrestre e acompanhados na chegada pelo deputado federal Felipe Becari. 

 

A Petlove será a responsável pelo acompanhamento veterinário de urgência - cedendo tanto 

profissionais quanto insumos diversos considerando as necessidades particulares a cada 

caso, além de arcar com as despesas com exames, procedimentos e eventuais internações - 

bem como o acompanhamento posterior destes pets via a área de saúde da empresa. 

 

Em paralelo, a holding pet está doando medicamentos e insumos veterinários para os 

primeiros socorros do Grad, além de caixas de transporte focadas no bem-estar dos animais 

durante os resgates das áreas de risco. A ação prevê ainda o envio de  cerca de 1,5 toneladas 

em alimentos e ração para cães e gatos da região, quantidade suficiente para alimentar cerca 

de 220 animais por um mês. 



 

 

 

Durante o tratamento via Petlove, os animais ficarão abrigados no Instituto Felipe Becari, 

localizado em Cotia (SP), e aqueles que perderam seus tutores serão destinados para a 

adoção posteriormente. 

 

“Na Petlove, não podemos ficar alheios ao sofrimento dos animais nem da sociedade. Nossa 

missão é democratizar e simplificar o cuidado com o pet, o que inclui promover sua saúde, 

bem-estar e segurança. Sentimos imensamente pelas tragédias ocorridas no litoral norte de 

São Paulo e junto ao Ricardo Zaninotto, do grupo Gimba e às equipes da Gerando Falcões e 

dos deputados Felipe Becari e Rafael Saraiva, fundadores do Instituto Felipe Becari, 

encontramos meios de tornar possível o atendimento e o resgate dos animais que estão em 

situação de risco e sofrimento. Sabemos que muito precisa ser feito, mas vamos fazer a 

nossa parte oferecendo atendimento veterinário e insumos como medicamentos e alimentos 

para os cães e gatos que também estão sofrendo com essa tragédia. Inclusive, reforçamos o 

convite a todos para que, juntos, possamos tentar amenizar tamanho impacto causado por 

essa tragédia. Qualquer doação para as ONGs Verde Escola e Gerando Falcões pode fazer a 

diferença na vida de centenas de pessoas e animais em condição de vulnerabilidade”, diz 

Talita Lacerda, CEO do Grupo Petlove. 

 

“Nós, do Instituto Felipe Becari, temos experiência na remoção de animais vítimas de grandes 

tragédias como esta em São Sebastião, bem como estrutura para acolher e tratar estes pets. 

Em parceria com a Petlove nesta situação, nós conseguiremos ajudar ainda mais estes cães e 

gatos que precisam tanto do nosso cuidado”, afirma o deputado eleito e cofundador da 

instituição Rafael Saraiva. 
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SP adia recolhimento do ICMS de empresas atingidas no litoral norte 

 
 

O governo do estado de São Paulo informou nesta quarta-feira, 1, que irá adiar por seis 

meses o recolhimento do ICMS de empresas atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte do 

estado. A medida, que será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado, terá 

validade para os municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e 

Ubatuba. 

 

Segundo o governo do estado, as empresas contribuintes dessas cidades deverão continuar 

apurando o ICMS das transações comerciais normalmente, mês a mês. “No entanto, o 

recolhimento do tributo poderá ser realizado a partir do mês de agosto, de maneira 

gradativa. Não haverá nenhum tipo de correção monetária ou incidência de multa e juros nos 

valores apurados”, informou o governo. 

 

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, o ICMS de fevereiro deverá ser 

recolhido em agosto de 2023 e assim sucessivamente: o de março será recolhido em 

setembro de 2023; de abril, em outubro de 2023; maio, em novembro de 2023; junho, em 

dezembro de 2023; e julho, em janeiro de 2024. 

 

Segundo o governo do estado, até o momento, 65 óbitos foram confirmados em razão das 

fortes chuvas na região: 64 em São Sebastião e um em Ubatuba (SP). Já foram identificados e 

liberados para o sepultamento 57 corpos: 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 

crianças. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde informou que sete pessoas ainda estão internadas no 

Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), em Caraguatatuba (SP). O estado de saúde delas é 

estável. Outros 16 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para 

outras unidades. O governo ainda contabilizada 1.090 desalojados e 1.126 desabrigados na 

região. 

 



 

 

Um homem que teria desaparecido na Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião, ainda não 

foi localizado. De acordo com a prefeitura do município, os setores de inteligência das 

polícias Federal e Civil estão investigando se ele pode estar em outra localidade. 

 

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue totalmente interditada, em razão do rompimento de 

tubulação, na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim (SP). As obras emergenciais foram 

iniciadas no último dia 21, com previsão de liberação do trânsito em dois meses e conclusão 

em até seis meses. No km 174 da Rio-Santos (SP-055), a via está sujeita a interrupções 

temporárias, de acordo com a condição climática. 
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Governo de SP qualifica estudos para patrocinar travessia de balsas 

 
Na última terça-feira (28), o governador Tarcísio de Freitas anunciou que o Governo de São 

Paulo elaborou estudos para avaliar a viabilidade da concessão patrocinada do sistema de 

travessias de balsas no Estado. 

 

Estão incluídos 12 projetos que abrangem o Litoral Paulista, a Região Metropolitana de São 

Paulo e a região de Natividade da Serra e Paraibuna (cerca de dez mil pessoas realizaram a 

travessia no último ano).  

 

Após qualificação, serão estudadas as concessões de travessias litorâneas e os sistemas de 

balsas de Paraibuna e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). O projeto 

engloba o transporte coletivo aquaviário intermunicipal de veículos e passageiros, e pode 

chegar a R$ 300 milhões em investimentos.  

 

Cerca de 1,7 milhão de pessoas (por mês) utilizaram as travessias no Litoral Paulista em 2022 

nos seguintes trechos: 

 

Cananéia – Ilha Comprida 

Iguape – Juréia 

Cananéia – Continente 

Cananéia – Ariri 

São Sebastião - Ilhabela 

Santos – Vicente de Carvalho 

Santos – Guarujá 

Bertioga – Guarujá 
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Vereadores de São Sebastião apoiam moradores do Itatinga atingidos pelas fortes 

chuvas 

 
 

Uma comitiva de cerca de 20 moradores da Rua Antônio Tenório, do bairro do Itatinga, foi 

recebida pela Câmara Municipal de São Sebastião, durante a sessão ordinária da última 

terça-feira (28/02). 

 

Os moradores foram pedir apoio dos vereadores para a solução de problemas provocados 

pelo temporal que atingiu o município, entre a noite de sábado e o domingo de carnaval. Esta 

via pública foi alvo de um grande deslizamento de terra. 

 

Desde o episódio, eles informaram que não estavam recebendo os devidos cuidados por 

parte da prefeitura, pois não sabiam exatamente se seus imóveis seriam ou não interditados 

pela Defesa Civil. 

 

Os moradores também apresentaram dúvidas com relação ao possível recebimento de 

aluguel social e informaram que alguns dos moradores já haviam sido alojados na Colônia de 

Férias de uma instituição bancária, no bairro do Pontal da Cruz. 

 

De imediato, todos os parlamentares se colocaram à disposição para auxiliar os cidadãos. O 

presidente da Câmara, Marcos Fuly, encerrou a sessão legislativa e todos os vereadores 

acompanharam os moradores para uma reunião com o prefeito Felipe Augusto. 

 

Eles foram recebidos pelo chefe do Executivo do lado de fora do Paço Municipal. O prefeito 

ouviu as reivindicações, e esclareceu os procedimentos administrativos e técnicos adotados 

para que uma residência seja ou não interditada pela Defesa Civil, na área de risco. 

 

Felipe Augusto também disse que, mesmo quem mora em imóvel alugado, teria direito a 

aluguel social. 

 



 

 

No encontro, técnicos da prefeitura começaram a fazer um cadastramento de todos os 

moradores, incluindo- os numa listagem para efeito de compra de habitações populares que 

serão erguidas, no bairro da Topolândia, numa área municipal de cerca de 10 mil metros 

quadrados, localizada em frente à Escola Estadual Josepha de Santana Neves. 

 

O prefeito disse que, provavelmente, no local serão erguidas 180 moradias. 
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“Moradores precisam perceber que não vão ficar na mão”, diz governador Tarcísio 

 
 

O governador do Estado Tarcísio de Freitas,  retornou à cidade na tarde desta quarta-feira 

(01/03) para uma avaliação do andamento dos trabalhos após a chuva devastadora ocorrida 

no último dia 19 de fevereiro. 

Ao ser questionado se os moradores das casas condenadas seriam retirados de forma 

coercitiva, o governador  frisou que é preciso convencimento, que eles não vão largar tudo 

sem ter para onde ir porque a vida dele está naquele lugar. 

“Antes de serem retirados precisamos mostrar que não serão abandonados. Eles precisam 

perceber que não irão ficar na mão”, reforçou. 

Para isso, o governador  apontou as medidas já adotadas para que essas pessoas possam ser 

acolhidas. Uma delas é convênio com 120 estabelecimentos do setor hoteleiro que vão 

receber os moradores que estão em abrigos por um período de 30 dias. “Vamos começar 

hoje com a transferência de deficientes e idosos e depois as outras pessoas”. 

O prefeito Felipe Augusto entregou ao governador as áreas que podem ser desapropriadas 

para a construção de moradias em Maresias, Barequeçaba e Topolândia. Lembrando que 

uma área também já foi desapropriada em Barra do Sahy. “Aproveitei para entregar 

sugestões de terrenos particulares, regularizados e que podem ser usados para este fim”, 

destacou. Ele ainda completou “estamos trabalhando para resolver o máximo de situações 

no menor prazo de tempo”. 

Conforme Tarcísio, serão unidades habitacionais modulares, o que agiliza o tempo de 

construção, previsto para 180 dias. Nesse meio tempo, a proposta é construir Vilas de 

Passagem para que esses moradores tenham onde ficar. 



 

 

“Eles vão ver os governos trabalhando para que possam ter uma vida digna restabelecida, ter 

ciência que a construção está em andamento, que são acolhidos. Lembrando que eles 

tiveram um livramento e tem uma nova oportunidade de vida que não significa retornar para 

um local onde não existe segurança”, disse o governador. 

Por fim, Tarcísio de Freitas antecipou que as áreas atingidas terão obras de contenção e 

posteriormente devem ser construídas praças para que não sejam novamente ocupadas. 
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Desabrigados do Litoral Norte de SP começam a ser levados para hotéis e pousadas 

 
 

As famílias abrigadas após as chuvas recordes nas escolas Instituto Verdescola, Henrique 

Tavares e a Creche do Sahy, todas na Barra do Sahy, em São Sebastião, começaram a ser 

transferidas para hotéis e pousadas da costa sul do Litoral Norte que firmaram parceria com 

o governo de São Paulo. 

 

A prioridade foi dada às pessoas com deficiência e acamadas, que já começaram a ser 

removidas em unidades de resgate da Polícia Militar para os mais de quatro mil leitos 

disponibilizados pela rede hoteleira local. 

 

As famílias abrigadas após as chuvas recordes nas escolas Instituto Verdescola, Henrique 

Tavares e a Creche do Sahy, todas na Barra do Sahy, em São Sebastião, começaram a ser 

transferidas para hotéis e pousadas da costa sul do Litoral Norte que firmaram parceria com 

o governo de São Paulo. 

 

A prioridade foi dada às pessoas com deficiência e acamadas, que já começaram a ser 

removidas em unidades de resgate da Polícia Militar para os mais de quatro mil leitos 

disponibilizados pela rede hoteleira local. 

 

Identificação das vítimas 

Até o momento, 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. 

Equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um 

trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Já foram identificados e liberados para o 

sepultamento 57 (cinquenta e sete) pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 

19 crianças. 

Atualmente, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos 1.090 

desalojados e 824 desabrigados. 
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Setor de Inteligência assume buscas por último desaparecido em São Sebastião 

 
 

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). 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.  

 

A informação foi passada na reunião diária com representantes do Gabinete de 

Gerenciamento de Crise que alinha as estratégias de ações a serem desenvolvidas ao longo 

do dia, nesta quarta-feira. Também foi passado que os rolos de plástico para cobrir os 

morros que tiveram queda de encosta já chegaram à cidade. Eles vão ser usados em todas as 

fissuras que ainda apresentam risco de escorregamento de terra diante do cenário de chuvas 

que ainda estão previstas. 

 

Outra definição importante é a chegada de 13 engenheiros e geólogos de Maceió (AL) que 

vão atuar na elaboração de relatório sobre as condições das residências que foram afetadas 

pela catástrofe de 19 de fevereiro. O mesmo deve ser feito com profissionais do Conselho 

Regional de Engenharia (Crea). 

 

A informação foi passada na reunião diária com representantes do Gabinete de 

Gerenciamento de Crise que alinha as estratégias de ações a serem desenvolvidas ao longo 

do dia, nesta quarta-feira. Também foi passado que os rolos de plástico para cobrir os 

morros que tiveram queda de encosta já chegaram à cidade. Eles vão ser usados em todas as 

fissuras que ainda apresentam risco de escorregamento de terra diante do cenário de chuvas 

que ainda estão previstas. 

 

Outra definição importante é a chegada de 13 engenheiros e geólogos de Maceió (AL) que 

vão atuar na elaboração de relatório sobre as condições das residências que foram afetadas 

pela catástrofe de 19 de fevereiro. O mesmo deve ser feito com profissionais do Conselho 

Regional de Engenharia (Crea). 
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Caminhão Caixa chega a São Sebastião para reforçar atendimento na Costa Sul 

 
 

O Caminhão Caixa iniciou, nesta terça-feira (28), o atendimento à população em São 

Sebastião. A unidade móvel está instalada na Avenida Adelino Tavares, 331, Praia Barra do 

Sahy (na Associação Amigos Barra do Sahy). O atendimento acontece em dias úteis, até o dia 

31 de março, das 9h às 15h. 

 

A ação é parte das iniciativas do banco em apoio à população dos municípios do litoral norte 

paulista atingidos pelas fortes chuvas e acontece após o reconhecimento, pelo Ministério da 

Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), da situação de calamidade e delimitação 

da área afetada, pela Defesa Civil Municipal. 

 

A unidade móvel presta os mesmos serviços 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. 

 

A Caixa também oferece aos clientes atendimento por meio dos canais digitais, como o 

WhatsApp CAIXA (0800 104 0104), o Internet Banking CAIXA e os aplicativos CAIXA Tem, 

Habitação CAIXA, Cartões CAIXA, FGTS, dentre outros. Todas as opções de atendimento 

podem ser consultadas no site da CAIXA.  

 

Ações CAIXA em apoio aos municípios do litoral paulista: 

 

Desde a última sexta-feira (24), as agências do banco em Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba estão abrindo uma hora mais cedo, às 9h, para 

atendimento à população. 

 



 

 

Além disso, a CAIXA implementou diversas medidas em apoio à população dos municípios 

atingidos pelas chuvas, como condições especiais em linhas de crédito, pausa em contratos 

comerciais e habitacionais, celeridade no acionamento de sinistros dos seguros da CAIXA 

Seguridade, assessoria técnica, entre outros. As ações do banco em apoio aos municípios do 

litoral paulista podem ser acessadas no portal CAIXA Notícias. 

 

Serviço 

 

Caminhão da CAIXA em São Sebastião 

 

Data: de 28 de fevereiro a 31 de março, em dias úteis 

 

Horário: das 9h às 15h 

 

Endereço: Av. Adelino Tavares, 331 -- Praia Barra do Sahy (na Associação Amigos Barra do 

Sahy) 
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Mais de 1.400 caminhões de entulho são retirados dos bairros atingidos pela 

tempestade em São Sebastião 

 
 

Desde a catástrofe que atingiu São Sebastião, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos 

da Prefeitura, já removeram mais de 1.400 caminhões com detritos e escombros que se 

acumularam nos bairros do município. 

 

A ação está sendo realizada com a força-tarefa de sete regionais de limpeza e manutenção 

pública, que auxiliam ainda 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 escadarias das áreas mais afetadas em bairros, vilas e comunidades. 

 

Os trabalhos ocorrem principalmente em locais como Itatinga, Barra do Sahy, Vila Sahy, 

Baleia, Baleia Verde, Juquehy, Praia Preta, Cambury, Camburizinho, Areião, Piavú, Barreira, 

Barreirinha, Boiçucanga, Vila Tropicanga, Barra, Beira Rio, Nova Boiçucanga, Tião Vaca, Morro 

do Macaco, Praia Brava, Maresias, Paúba, Toque-Toque-Grande e Toque-Toque-Pequeno. 

 

Além disso, as equipes trabalham incansavelmente durante o dia e a noite, em colaboração 

com a Defesa Civil, Exército e outros órgãos do Gabinete de Gerenciamento de Crise. 

 

Os serviços regulares de zeladoria urbana, incluindo as operações de cata-cata e cata-treco 

(sucata) e coleta de lixo, estão em pleno funcionamento em todos os bairros da Costa Norte à 

Costa Sul. A administração municipal solicita a cooperação da população na correta 

disposição de resíduos residenciais e comerciais, respeitando os horários e datas de coleta 

para evitar o acúmulo de lixo. 

 

A consulta sobre os serviços de coleta de lixo orgânico e recicláveis pode ser feita no link 

www.saosebastiao.sp.gov.br/pdfs/programacao_coleta_de_lixo_2022.pdf 

 

Serviço 

 



 

 

O município conta com sete regionais municipais de serviços públicos, sendo: Centro, 

Topolândia, Costa Norte, Maresias, Boiçucanga, Juquehy e Boraceia. Mais informações e 

solicitações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3891-205 ou e-mail 

sesep@saosebastiao.sp.gov.br. 

 

Regionais da Secretaria de Serviços Públicos  

 

Regional Centro 

 

Endereço: Rua João Cupertino dos Santos, 249, Centro. Telefone: (12) 3891-2050 

 

Regional Topolândia 

Endereço: Avenida Professor Dr. José Machado Rosa, 171 

Telefone (12) 3893-1305 

 

Regional Costa Norte 

Endereço: Rua do Parque, 04 

Telefone: (12) 3861-1234 

 

Regional Maresias 

Endereço: Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316 

Telefone (12) 3865-7094 

 

Regional Boiçucanga 

Endereço: Avenida Walkir Vergani, 36 

Telefone (12) 3865-1550; 

 

Regional Juquehy 

Endereço: Rua Benedito Maurício Faustino, 101 

Telefone (12) 3863-1473 

 

Regional Boraceia 

Endereço: Alameda Ribeirão Pires, 339 

Telefone (12) 3861-1981 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clipping de Notícias: 02/03/2023  

Editoria: Cidades 

Veículo: Radar Litoral 

 

Nova Unidade de Saúde da Família já está em funcionamento no Bairro do Jaraguá 

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

Pública, informa que a nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Jaraguá já está  atendendo 

a população. A abertura do novo espaço ocorreu na última terça-feira (28), sem a tradicional 

cerimônia de inauguração, por conta do estado de calamidade pública vivido pelo município. 

 

Em um ato modesto, o prefeito Felipe Augusto e o vice-prefeito e secretário de Saúde, 

Reinaldo Moreira, cumprimentaram os familiares do homenageado que dá nome à unidade, 

José Márcio de Aguiar Ayres, e realizaram o descerramento da placa inaugural. Na sequência, 

o pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, Márcio José da Fraga, fez a bênção do local e os 

atendimentos à população iniciaram. 

 

A nova unidade de saúde fica na Avenida Dario Leite Carrijo, 2.800, no bairro Jaraguá, ao lado 

do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). É uma obra do Governo do Estado de São Paulo 

realizada como contrapartida pela retomada das obras do Contorno Sul. O valor da obra é de 

R$1.850.000,00 e outros R$ 400 mil foram investidos pela Fundação de Saúde Pública do 

município para a compra de mobiliário e equipamentos hospitalares. 

 

O prédio, de 575 m², possui consultórios médicos e de dentista, farmácia, salas de 

enfermeiras, inalação, curativos, sala da Primeiríssima Infância, agentes comunitários de 

saúde, sala de reuniões, entre outras. 

 

A USF do Jaraguá é responsável pelo atendimento de cerca de 1.200 famílias, num total 

aproximado de 4.800 munícipes ao mês. Atuam na unidade 19 profissionais, sendo 

enfermeiro, psicólogo, auxiliar administrativo, recepcionista, farmacêutico, auxiliar de 

farmácia, servente, dentista, atendente de saúde bucal, dois médicos, três auxiliares de 

Enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde. 

 

O prédio onde funcionava a USF do Jaraguá, localizada na Rua das Hortências, 117, passará 

por manutenção e receberá a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Enseada, que hoje atende 

no mesmo prédio da USF do bairro. 

 



 

 

O local ganhará o nome de Centro de Especialidades Costa Norte e deverá entrar em 

funcionamento nos próximos 30 dias, oferecendo os seguintes serviços especializados: 

ginecologia, ortopedia, pediatria, endocrinologia, cardiologia, eletrocardiograma, serviço 

social, psicologia e fonoaudiologia. 
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Sesi e Senai firmam parceria com Prefeitura de São Sebastião para ajudar na 

recuperação de escolas 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação, firmou uma parceria com 

o Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-

SP). O objetivo é 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, 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”. 
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Moradores do Sahy, em São Sebastião, começam a ir para hotéis da cidade 

 
 

As famílias de São Sebastião que estavam abrigadas no Instituto Verdescola, Henrique 

Tavares e a Creche do Sahy, no bairro Barra do Sahy, desde as chuvas do dia 18 de fevereiro, 

agora começaram a ser transferidas para hotéis e pousadas da região. 

 

Isso acontece após uma parceria feita entre o governo do estado de São Paulo essas redes 

hoteleiras da costa sul da cidade do Litoral Norte. 

 

Desta maneira, enquanto não podem voltar para casa ou enquanto não terão novas 

moradias, vão ficar hospedadas nestes lugares. “A prioridade foi dada às pessoas com 

deficiência e acamadas, que já começaram a ser removidas em unidades de resgate da 

Polícia Militar para os mais de 4.000 leitos disponibilizados pela rede hoteleira local”, disse o 

governo. 

 

A partir desta quinta, os mais de 824 desabrigados vão para esses lugares, onde terão três 

refeições diárias, pagas pelo estado.  Com isso, as escolas que vinham recebendo essas 

pessoas, vão novamente retomar as aulas, que estavam paralisadas. Segundo o governo, 84 

pessoas já foram para um hotel antes, após parceria com uma instituição financeira. 
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São Sebastião define áreas para construção de novas moradias 

 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), entregou a documentação de doação ao 

Estado, das áreas que podem ser desapropriadas e serão construídas as novas moradias da 

cidade. 

 

Ao todo, são seis locais definidos, sendo eles em Barequeçaba, Maresias , Topolândia e Vila 

Sahy. 

 

Tarcísio frisou que a as novas moradias deverão ficar prontas em seis meses, como unidades 

habitacionais modulares. 

 

Durante este período a ideia é construir Vilas de Passagem para que os munícipes tenham 

onde ficar. 

 

“Antes de serem retirados precisamos mostrar que não serão abandonados. Eles precisam 

perceber que não irão ficar na mão”, disse o governador. 

 

Local de construção das novas moradias:  

Além disso, uma das medidas foi o convênio com a rede hoteleira do município, em que 120 

estabelecimentos vão receber as pessoas que estão em abrigos, pelo período de um mês. 

 

Os primeiros a serem transferidos são os idosos. 

 

Além das seis áreas já definidias, o chefe do executivo indicou outros locais para análises. 

 

“Aproveitei para entregar sugestões de terrenos particulares, regularizados e que podem ser 

usados para este fim (…) Estamos trabalhando para resolver o máximo de situações no 

menor prazo de tempo”, comentou Felipe Augusto. 

 

Tarcísio de Freitas disse ainda que os locais atingidos pelas chuvas terão obras de contenção 

e depois deverão ser construídas praças, para que não haja novas ocupações. 

 

 

 

 

 



 

 

Clipping de Notícias: 02/03/2023  

Editoria: Cidades 

Veículo: 012 News 

 

SP adia recolhimento do ICMS de empresas atingidas no litoral norte 

 
 

O governo do estado de São Paulo informou nesta quarta-feira (1º) que irá adiar por seis 

meses o recolhimento do ICMS de empresas atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte do 

estado. A medida, que será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado, terá 

validade para os municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e 

Ubatuba.  

 

Segundo o governo do estado, as empresas contribuintes dessas cidades deverão continuar 

apurando o ICMS das transações comerciais normalmente, mês a mês. “No entanto, o 

recolhimento do tributo poderá ser realizado a partir do mês de agosto, de maneira 

gradativa. Não haverá nenhum tipo de correção monetária ou incidência de multa e juros nos 

valores apurados”, informou o governo. 

 

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, o ICMS de fevereiro deverá ser 

recolhido em agosto de 2023 e assim sucessivamente: o de março será recolhido em 

setembro de 2023; de abril, em outubro de 2023; maio, em novembro de 2023; junho, em 

dezembro de 2023; e julho, em janeiro de 2024. 

 

Segundo o governo do estado, até o momento, 65 óbitos foram confirmados em razão das 

fortes chuvas na região: 64 em São Sebastião e um em Ubatuba (SP). Já foram identificados e 

liberados para o sepultamento 57 corpos: 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 

crianças. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde informou que sete pessoas ainda estão internadas no 

Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), em Caraguatatuba (SP). O estado de saúde delas é 

estável. Outros 16 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para 

outras unidades. O governo ainda contabilizada 1.090 desalojados e 1.126 desabrigados na 

região. 

 



 

 

Um homem que teria desaparecido na Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião, ainda não 

foi localizado. De acordo com a prefeitura do município, os setores de inteligência das 

polícias Federal e Civil estão investigando se ele pode estar em outra localidade. 

 

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue totalmente interditada, em razão do rompimento de 

tubulação, na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim (SP). As obras emergenciais foram 

iniciadas no último dia 21, com previsão de liberação do trânsito em dois meses e conclusão 

em até seis meses. No km 174 da Rio-Santos (SP-055), a via está sujeita a interrupções 

temporárias, de acordo com a condição climática. 
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Caminhão Caixa em São Sebastião para reforçar atendimento na Costa Sul. 

 

(Da Redaçõa) O Caminhão Caixa iniciou, na terça-feira (28/2), o atendimento à população em São 

Sebastião. A unidade móvel está instalada na Avenida Adelino Tavares, 331, Praia Barra do Sahy (na 

Associação Amigos Barra do Sahy). 

O atendimento acontece em dias úteis, até o dia 31 de março, das 9h às 15h. 

A ação é parte das iniciativas do banco em apoio à população dos municípios do litoral norte paulista 

atingidos pelas fortes chuvas e acontece após o reconhecimento, pelo Ministério da Integração e do 

Desenvolvimento Regional (MIDR), da situação de calamidade e delimitação da área afetada, pela 

Defesa Civil Municipal. 

A unidade móvel presta os mesmos serviços 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. 

A Caixa também oferece aos clientes atendimento por meio dos canais digitais, como o WhatsApp 

CAIXA (0800 104 0104), o Internet Banking CAIXA e os aplicativos CAIXA Tem, Habitação CAIXA, Cartões 

CAIXA, FGTS, dentre outros. Todas as opções de atendimento podem ser consultadas no site da 

CAIXA. 

Desde a última sexta-feira (24/2), as agências do banco em Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, 

São Sebastião e Ubatuba estão abrindo uma hora mais cedo, às 9h, para atendimento à população. 

Serviço 

Caminhão da CAIXA em São Sebastião 



 

 

Data: de 28 de fevereiro a 31 de março, em dias úteis 

Horário: das 9h às 15h 

Endereço: Av. Adelino Tavares, 331 — Praia Barra do Sahy (na Associação Amigos Barra do Sahy) 
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“Moradores precisam perceber que não vão ficar na mão”, diz governador Tarcísio 

 

(Da Redação) 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. 

Ao ser questionado se os moradores das casas condenadas seriam retirados de forma coercitiva, ele 

frisou que é preciso convencimento, que eles não vão largar tudo sem ter para onde ir porque a vida 

dele está naquele lugar. 

“Antes de serem retirados precisamos mostrar que não serão abandonados. Eles precisam perceber 

que não irão ficar na mão”, reforçou. 

Para isso, ele apontou as medidas já adotadas para que essas pessoas possam ser acolhidas. 

Uma delas é convênio com 120 estabelecimentos do setor hoteleiro que vão receber os moradores 

que estão em abrigos por um período de 30 dias. 

“Vamos começar hoje com a transferência de deficientes e idosos e depois as outras pessoas”. 

O prefeito Felipe Augusto entregou ao governador as áreas que podem ser desapropriadas para a 

construção de moradias em Maresias, Barequeçaba e Topolândia. 

Lembrando que uma área também já foi desapropriada em Barra do Sahy. 

“Aproveitei para entregar sugestões de terrenos particulares, regularizados e que podem ser usados 

para este fim”, destacou. 

Ele ainda completou “estamos trabalhando para resolver o máximo de situações no menor prazo de 

tempo”. 



 

 

Conforme Tarcísio, serão unidades habitacionais modulares, o que agiliza o tempo de construção, 

previsto para 180 dias. Nesse meio tempo, a proposta é construir Vilas de Passagem para que esses 

moradores tenham onde ficar. 

“Eles vão ver os governos trabalhando para que possam ter uma vida digna restabelecida, ter ciência 

que a construção está em andamento, que são acolhidos. Lembrando que eles tiveram um 

livramento e tem uma nova oportunidade de vida que não significa retornar para um local onde não 

existe segurança”, disse o governador. 

Por fim, Tarcísio de Freitas antecipou que as áreas atingidas terão obras de contenção e 

posteriormente devem ser construídas praças para que não sejam novamente ocupadas. 
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Nova Unidade de Saúde da Família já está em funcionamento no Bairro do Jaraguá. 

 

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

Pública, informa que a nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Jaraguá já está 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. 

Em um ato modesto, o prefeito Felipe Augusto e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Reinaldo 

Moreira, cumprimentaram os familiares do homenageado que dá nome à unidade, José Márcio de 

Aguiar Ayres, e realizaram o descerramento da placa inaugural. 

Na sequência, o pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, Márcio José da Fraga, fez a bênção do local e 

os atendimentos à população iniciaram. 

A nova unidade de saúde fica na Avenida Dario Leite Carrijo, 2.800, no bairro Jaraguá, ao lado do 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). É uma obra do Governo do Estado de São Paulo realizada 

como contrapartida pela retomada das obras do Contorno Sul. 

O valor da obra é de R$1.850.000,00 e outros R$ 400 mil foram investidos pela Fundação de Saúde 

Pública do município para a compra de mobiliário e equipamentos hospitalares. 

O prédio, de 575 m², possui consultórios médicos e de dentista, farmácia, salas de enfermeiras, 

inalação, curativos, sala da Primeiríssima Infância, agentes comunitários de saúde, sala de reuniões, 

entre outras. 

A USF do Jaraguá é responsável pelo atendimento de cerca de 1.200 famílias, num total aproximado 

de 4.800 munícipes ao mês. 



 

 

Atuam na unidade 19 profissionais, sendo enfermeiro, psicólogo, auxiliar administrativo, 

recepcionista, farmacêutico, auxiliar de farmácia, servente, dentista, atendente de saúde bucal, dois 

médicos, três auxiliares de Enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde. 

O prédio onde funcionava a USF do Jaraguá, localizada na Rua das Hortências, 117, passará por 

manutenção e receberá a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Enseada, que hoje atende no mesmo 

prédio da USF do bairro. 

O local ganhará o nome de Centro de Especialidades Costa Norte e deverá entrar em funcionamento 

nos próximos 30 dias, oferecendo os seguintes serviços especializados: ginecologia, ortopedia, 

pediatria, endocrinologia, cardiologia, eletrocardiograma, serviço social, psicologia e fonoaudiologia. 
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Mais de 1.400 caminhões de entulhos são retirados dos bairros atingidos em São 

Sebastião. 

 

(Da Redação) 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. 

A ação está sendo realizada com a força-tarefa de sete regionais de limpeza e manutenção pública, 

que auxiliam ainda 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 escadarias 

das áreas mais afetadas em bairros, vilas e comunidades. 

Os trabalhos ocorrem principalmente em locais como Itatinga, Barra do Sahy, Vila Sahy, Baleia, Baleia 

Verde, Juquehy, Praia Preta, Cambury, Camburizinho, Areião, Piavú, Barreira, Barreirinha, Boiçucanga, 

Vila Tropicanga, Barra, Beira Rio, Nova Boiçucanga, Tião Vaca, Morro do Macaco, Praia Brava, 

Maresias, Paúba, Toque-Toque-Grande e Toque-Toque-Pequeno. 

Além disso, as equipes trabalham incansavelmente durante o dia e a noite, em colaboração com a 

Defesa Civil, Exército e outros órgãos do Gabinete de Gerenciamento de Crise. 

Os serviços regulares de zeladoria urbana, incluindo as operações de cata-cata e cata-treco (sucata) e 

coleta de lixo, estão em pleno funcionamento em todos os bairros da Costa Norte à Costa Sul. 

A administração municipal solicita a cooperação da população na correta disposição de resíduos 

residenciais e comerciais, respeitando os horários e datas de coleta para evitar o acúmulo de lixo. 

A consulta sobre os serviços de coleta de lixo orgânico e recicláveis pode ser feita no link 

saosebastiao.sp.gov.br/pdfs/programacao_coleta_de_lixo_2022.pdf 

Serviço 



 

 

O município conta com sete regionais municipais de serviços públicos, sendo: Centro, Topolândia, 

Costa Norte, Maresias, Boiçucanga, Juquehy e Boraceia. Mais informações e solicitações podem ser 

obtidas pelo telefone (12) 3891-205 ou e-mail sesep@saosebastiao.sp.gov.br. 

Regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) 

Regional Centro 

Endereço: Rua João Cupertino dos Santos, 249, Centro. Telefone: (12) 3891-2050 

Regional Topolândia 

Endereço: Avenida Professor Dr. José Machado Rosa, 171 

Telefone (12) 3893-1305 

Regional Costa Norte 

Endereço: Rua do Parque, 04 

Telefone: (12) 3861-1234 

Regional Maresias 

Endereço: Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316 

Telefone (12) 3865-7094 

Regional Boiçucanga 

Endereço: Avenida Walkir Vergani, 36 

Telefone (12) 3865-1550; 

Regional Juquehy 

Endereço: Rua Benedito Maurício Faustino, 101 

Telefone (12) 3863-1473 

Regional Boraceia 

Endereço: Alameda Ribeirão Pires, 339 

Telefone (12) 3861-1981a 
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São Sebastião inicia vacinação contra a Covid-19 com doses da vacina bivalente 

 
 

A Secretaria de Saúde (SESAU) e a Fundação de Saúde Pública (FSPSS) da Prefeitura de São 

Sebastião informam que a vacina Pfizer Bivalente contra a Covid-19 já está disponível para os 

seguintes grupos: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas com 12 anos ou mais que residem 

em instituições de longa permanência, bem como trabalhadores desses locais; indivíduos 

imunocomprometidos; e membros das comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. 

 

Para ser imunizado, o público prioritário deve comparecer em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, apresentando CPF, documento com 

foto e comprovante de conclusão do esquema primário (1ª e 2ª doses) contra a Covid-19, 

para receber a vacina. 

 

As vacinas bivalentes são chamadas assim porque, ao contrário das monovalentes que 

contêm apenas a cepa original do vírus da Covid-19, foram atualizadas para proporcionar 

proteção adicional contra a variante Ômicron, que é atualmente predominante no mundo. 

Deve-se respeitar um intervalo mínimo de quatro meses entre a aplicação da última dose e o 

reforço com a vacina Pfizer Bivalente. 
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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). 

 

O objetivo é atender aprendizes em diversas faixas etárias, as atividades são voltadas para as 

linguagens de Dança, Música, Artes Visuais, Capoeira e Teatro. 

 

As inscrições serão divididas por linguagem artística, com os dias reservados para cada uma: 

‘Oficinas de Teatro’ no dia 6/3; ‘Oficinas de Artes Visuais’ no dia 7/3; ‘Oficinas de Capoeira’ no 

dia 8/3; ‘Oficinas de Música’ no dia 9/3; e ‘Oficinas de Dança’ no dia 10/3. 

 

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao Polo Cultural durante o horário de 

atendimento, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, com cópia do RG e cópia do comprovante de 

endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. Todas as 

atividades oferecidas são gratuitas. 

 

O início das aulas das Oficinas Culturais está previsto para o dia 13 de março. Para obter 

mais informações, entre em contato com o Polo Cultural mais próximo da sua residência. 

 

É possível obter esclarecimentos de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na 

Casa da Cultura de São Sebastião, localizada na Av. Dr. Altino Arantes, 174, no Centro, ou 

também pelo telefone (12) 3892-4604. 

 

Serviço: 

 

 

Dia 6/3 – Inscrições para Oficinas de Teatro 

Dia 7/3 – Inscrições para Oficinas de Artes Visuais 

Dia 8/3 – Inscrições para Oficinas de Capoeira 



 

 

Dia 9/3 – Inscrições para Oficinas de Música 

Dia 10/3 – Inscrições para Oficinas de Dança 

 

 

Polos Culturais: 

 

 

Polo Cultural da Costa Norte 

Endereço: Rua Carlos Gomes, 198 – Canto do Mar 

Contato: (12) 3861-2922 

 

Polo Cultural Batuíra 

Endereço: Rua Martins do Val, 99 – São Francisco 

Contato: (12) 3862-2117 

  

Casa da Cultura 

Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, 174 – Centro Histórico 

Contato: (12) 3892-4604 

  

Polo Cultural da Topolândia 

Endereço: Rua Antônio Pereira da Silva, 170 – Topolândia 

Contato: (12) 3892-1198 

 

Polo Cultural de Boiçucanga 

Endereço: Rua Maria Aparecida de Moura, 99 – Boiçucanga 

Contato: (12) 3865-4108 
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Mais de 1.400 caminhões de entulhos são retirados de bairros atingidos pela 

tempestade em São Sebastião 

 
 

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. 

 

A ação está sendo realizada com a força-tarefa de sete regionais de limpeza e manutenção 

pública, que auxiliam ainda 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 escadarias das áreas mais afetadas em bairros, vilas e comunidades. 

 

Os trabalhos ocorrem principalmente em locais como Itatinga, Barra do Sahy, Vila Sahy, 

Baleia, Baleia Verde, Juquehy, Praia Preta, Cambury, Camburizinho, Areião, Piavú, Barreira, 

Barreirinha, Boiçucanga, Vila Tropicanga, Barra, Beira Rio, Nova Boiçucanga, Tião Vaca, Morro 

do Macaco, Praia Brava, Maresias, Paúba, Toque-Toque-Grande e Toque-Toque-Pequeno. 

 

Além disso, as equipes trabalham incansavelmente durante o dia e a noite, em colaboração 

com a Defesa Civil, Exército e outros órgãos do Gabinete de Gerenciamento de Crise. 

 

Os serviços regulares de zeladoria urbana, incluindo as operações de cata-cata e cata-treco 

(sucata) e coleta de lixo, estão em pleno funcionamento em todos os bairros da Costa Norte à 

Costa Sul. A administração municipal solicita a cooperação da população na correta 

disposição de resíduos residenciais e comerciais, respeitando os horários e datas de coleta 

para evitar o acúmulo de lixo. 

 

A consulta sobre os serviços de coleta de lixo orgânico e recicláveis pode ser feita no link 

www.saosebastiao.sp.gov.br/pdfs/programacao_coleta_de_lixo_2022.pdf 

 

Serviço 

 



 

 

O município conta com sete regionais municipais de serviços públicos, sendo: Centro, 

Topolândia, Costa Norte, Maresias, Boiçucanga, Juquehy e Boraceia. Mais informações e 

solicitações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3891-205ou e-mail 

sesep@saosebastiao.sp.gov.br. 

 

Regionais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) 

 

Regional Centro 

Rua João Cupertino dos Santos, 249, Centro. Telefone: (12) 3891-2050; 

 

Regional Topolândia 

Endereço: Avenida Professor Dr. José Machado Rosa, 171 

Telefone (12) 3893-1305 

 

Regional Costa Norte 

Endereço: Rua do Parque, 04 

Telefone: (12) 3861-1234 

 

Regional Maresias 

Endereço: Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316 

Telefone (12) 3865-7094 

 

Regional Boiçucanga 

Endereço: Avenida WalkirVergani, 36 

Telefone (12) 3865-1550; 

 

Regional Juquehy 

Endereço: Rua Benedito Maurício Faustino, 101 

Telefone (12) 3863-1473 

 

Regional Boraceia 

Endereço: Alameda Ribeirão Pires, 339 

Telefone (12) 3861-1981 
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Banco do Povo oferece linhas de crédito de até R$ 30 milhões a empresários afetados 

pela tempestade em São Sebastião 

 
 

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. 

 

As linhas de crédito pelo Banco do Povo são de R$ 30 milhões, empréstimos de até R$ 21 mil, 

com carência de 180 dias, prazo de 48 meses, e taxa zero de juros. O levantamento de 

cadastro dos empresários prejudicados pela tragédia foi organizado pelos órgãos públicos 

municipais e estaduais, como o Agiliza, Sebrae e Associação Comercial e Empresarial de São 

Sebastião (ACESS). 

 

Na última terça-feira (28/2), em reunião dos representantes dos setores envolvidos, órgãos 

do gabinete de crise de calamidade pública, governos federal, estadual e municipal, segundo 

dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES) de São Sebastião, em 

mapeamento das empresas, foi constatado que 12 mil microempreendedores individuais e 

400 microempresas sofreram prejuízos devido a tempestade. 

 

Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, localizada na 

Expedicionários Brasileiros, 213, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, ou pelo telefone e WhatsApp: (12) 3892-1549. Empreendedores 

prejudicados também devem entrar em contato pelo telefone (12) 97412-3397. Cadastro e 

atualizações podem ser realizados pelo link: https://forms.gle/Zoo8UTh8hGh8RxsTA. 

 

Crédito 

O governo estadual disponibilizou R$ 500 milhões, em linhas de crédito emergenciais para 

empreendedores sebastianenses, formais e informações, produtores rurais e pescadores, 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Fundo de 

Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). 

 



 

 

O crédito emergencial poderá ser acessado pelo cadastro via internet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFGB8R4C_9SfRyFPUrnNT1rNSfKkiXl6muP_2bK

4lm5vMqg/viewform, ou por meio do atendimento presencial nas casas de agricultura da 

secretaria estadual que funcionam normalmente para atender os produtores. 

 

O teto é de até R$ 50 mil para produtores pessoa física, com até 72 meses para pagar, 

incluindo carência de 24 meses, sem juros, com prazo mínimo para pagar de doze meses e 

cronograma de liberação imediato, após aprovação do cadastro. 

 

Já a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, oferece uma linha de crédito 

turístico emergencial, para profissionais e empresas se recuperarem da tragédia das chuvas 

que assolaram o município no último domingo (19/2). O benefício é voltado para donos de 

hotéis, pousadas, restaurantes e demais empresas do setor. Para isso, é necessário realizar 

um pré-cadastro pelo link: www.turismo.sp.gov.br/credito. O pré-cadastro contém um campo 

chamado ‘Finalidade de Crédito’, que deve ser preenchido com a frase ‘Emergencial Chuvas’, 

o que aciona uma equipe de plantão que entrará em contato com os solicitantes. O 

programa ‘Crédito Turístico’ apresenta linhas de crédito que possuem taxas, prazos, 

condições e garantias diferenciadas, de acordo com a análise cadastral de cada empresa. 
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“Moradores precisam perceber que não vão ficar na mão”, diz governador Tarcísio 

 
 

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. 

 

Ao ser questionado se os moradores das casas condenadas seriam retirados de forma 

coercitiva, ele frisou que é preciso convencimento, que eles não vão largar tudo sem ter para 

onde ir porque a vida dele está naquele lugar. 

 

“Antes de serem retirados precisamos mostrar que não serão abandonados. Eles precisam 

perceber que não irão ficar na mão”, reforçou. 

 

Para isso, ele apontou as medidas já adotadas para que essas pessoas possam ser acolhidas. 

Uma delas é convênio com 120 estabelecimentos do setor hoteleiro que vão receber os 

moradores que estão em abrigos por um período de 30 dias. “Vamos começar hoje com a 

transferência de deficientes e idosos e depois as outras pessoas”. 

 

O prefeito Felipe Augusto entregou ao governador as áreas que podem ser desapropriadas 

para a construção de moradias em Maresias, Barequeçaba e Topolândia. Lembrando que 

uma área também já foi desapropriada em Barra do Sahy. “Aproveitei para entregar 

sugestões de terrenos particulares, regularizados e que podem ser usados para este fim”, 

destacou. Ele ainda completou “estamos trabalhando para resolver o máximo de situações 

no menor prazo de tempo”. 

 

Conforme Tarcísio, serão unidades habitacionais modulares, o que agiliza o tempo de 

construção, previsto para 180 dias. Nesse meio tempo, a proposta é construir Vilas de 

Passagem para que esses moradores tenham onde ficar. 

 

“Eles vão ver os governos trabalhando para que possam ter uma vida digna restabelecida, ter 

ciência que a construção está em andamento, que são acolhidos. Lembrando que eles 



 

 

tiveram um livramento e tem uma nova oportunidade de vida que não significa retornar para 

um local onde não existe segurança”, disse o governador. 

 

Por fim, Tarcísio de Freitas antecipou que as áreas atingidas terão obras de contenção e 

posteriormente devem ser construídas praças para que não sejam novamente ocupadas. 
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Tarcisio de Freitas quer prédios de 4 andares em São Sebastião 

 
 

O governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Feitas, retornou a São Sebastião nesta 

quarta-feira (1º), quando concedeu entrevista coletiva à imprensa. Questionado sobre os 

conjuntos habitacionais, anunciados para a cidade após a tragédia do dia 19 de fevereiro na 

região, Tarcisio respondeu: “A gente deve trabalhar com pequenos prédios, de três ou quatro 

andares”. 

 

O plano diretor (PD) do município limita a altura das edificações em nove metros. O 

governador, no entanto, acredita que haveria uma exceção para habitação popular. “O que a 

gente vai fazer já é possível no plano diretor”, disse Tarcisio, ao lado do prefeito Felipe 

Augusto. 

 

De acordo com o PD (artigo 48), a regra dos nove metros não se aplica somente a: “ginásios 

de esportes, equipamentos industriais ou portuários, antenas de telefonia e assemelhados, e 

equipamentos de interesse público e/ou social”. 

 

A brecha que liberava prédios acima dos nove metros estava numa versão anterior do plano 

diretor. A proposta dizia que as regras do PD não seriam aplicadas nos “empreendimentos 

de utilidade pública, habitações de interesse social e equipamentos públicos de interesse 

social”. 

 

Depois de pressão da sociedade civil organizada, a prefeitura modificou o texto. Os 

empreendimentos de interesse público ou social, que estão livres das regras do PD, são 

somente os “voltados às áreas de educação, saúde e esporte” (artigo 83). 

 

O PD ainda permite que o município estabeleça “parâmetro urbanístico, com legislação 

específica, para habitação de interesse social” (artigo 54). Com isso, diferentemente do que 



 

 

disse o governador, haveria necessidade de criar uma lei ou alterar o PD para construir 

moradias de quatro andares. 

 

Além do terreno já definido na Vila Sahy, a prefeitura ofereceu três áreas em Maresias, uma 

na Topolândia, e uma em Barequeçaba para as obras. As chuvas deixara pelo menos 65 

mortes na região. 
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Sem pistas, Bombeiros suspendem buscas por caseiro que sumiu na Baleia Verde 

 
 

O Corpo de Bombeiros, em São Sebastião, informou aos jornalistas na tarde desta quarta-

feira (1º) que suspendeu as buscas pelo caseiro Eliseu Alves Pedro, 52, que está desaparecido 

desde o final de semana da tempestade que devastou a costa sul de São Sebastião no dia 18 

de fevereiro. 

 

O caseiro morava sozinho em uma chácara na região da Baleia Verde e desde o temporal não 

foi mais visto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação de busca foi suspensa pois 

não existem condições seguras para as equipes de resgate e também pela falta de indícios 

concretos de que Eliseu estava em casa no momento da tempestade. 

 

Os bombeiros também informaram que as filhas não tem certeza do paradeiro do pai 

durante a chuva. Nos últimos dois dias, as equipes realizaram as buscas utilizando cães 

farejadores e equipamentos para rastrear o sinal de celular, mas não conseguiram encontrar 

vestígios do homem. 

 

A última imagem de Eliseu foi captada no sábado de Carnaval por uma câmera de segurança 

da região por volta das 16h do lado de fora da chácara em que ele trabalha. 

 

Nós próximos dias deve ser iniciada a próxima fase da operação das forças de segurança no 

Litoral Norte. 
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Alerta da Defesa Civil para tempestades em São Sebastião termina hoje (2) 

 
 

O alerta da Defesa Civil para chuvas fortes em São Sebastião termina nesta quinta-feira (2). 

Desde o fim da semana passada, o município segue em estado de atenção. Nos últimos dias, 

após a tempestade histórica que devastou a costa sul do município, a cidade enfrenta chuvas 

volumosas. A previsão é que o acumulado de chuva seja de aproximadamente 50 mm nesta 

semana. 

 

De acordo com a Defesa Civil, o alerta é para pancadas de chuva, acompanhadas por 

descargas elétricas, rajadas de vento e até granizo em algumas regiões do estado. 

 

A orientação é que as pessoas que estão em áreas de risco tenham atenção, deslizamentos, 

desabamentos, alagamentos, entre outras ocorrências relacionadas com as fortes chuvas. 

 

A cidade também continua em estado de calamidade pública, desde a madrugada de 

domingo do dia 19 de fevereiro. 

 

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 

telefone 199. 

 

Tempo – De acordo com os serviços meteorológicos, a instabilidade no tempo deve persistir 

nos próximos dias. O calor continua com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de 

chuva à tarde e à noite. 

 

No final de semana, a temperatura máxima deve chegar aos 31 graus e a mínima deve girar 

em torno de 22 graus. 
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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. 

 

Um total de 17 vítimas das chuvas ocorridas no domingo (19/2) pertencentes a cinco famílias 

foram atendidas em primeiro lugar, dando prioridade àquelas com membros com deficiência 

ou acamados. 

 

“Não tem nem palavras para definir a alegria que estou sentindo em ser acolhida nesse local 

tão agradável. Sei que meu filho, com dificuldades com mobilidade, vai ficar muito bem aqui. 

Só tenho a agradecer e sei que, em breve, teremos uma nova casa. Quero deixar os parabéns 

pela iniciativa e carinho do prefeito (Felipe Augusto) e de todos os envolvidos”, disse Hozana 

Maria da Silva. 

 

As unidades de resgate da Polícia Militar estão dando apoio na transferência dos abrigados 

para os leitos disponibilizados pela rede hoteleira local. “A intenção é dar um maior conforto 

para estas famílias. O município já está mapeando as áreas e disponibilizando os terrenos 

para o Estado, que vai fazer a Vila de Passagem até a construção definitiva das novas casas, 

com apoio do Governo Federal”, explicou o prefeito. 

 

Com o grupo prioritário acomodado, a partir desta quinta-feira (2), os mais de 800 

desabrigados serão gradualmente encaminhados aos estabelecimentos que oferecem abrigo 

e três refeições diárias aos atendidos. 

 

No início da semana, 84 pessoas já haviam sido encaminhadas à Colônia de Férias do Banco 

Itaú, localizada no bairro do Pontal da Cruz. 



 

 

Clipping de Notícias: 02/03/2023  

Editoria: Cidades 

Veículo: Jornal do Litoral 

 

Banco do Povo oferece linhas de crédito de até R$ 30 milhões a empresários afetados 

pela tempestade em São Sebastião 

 
 

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. 

 

As linhas de crédito pelo Banco do Povo são de R$ 30 milhões, empréstimos de até R$ 21 mil, 

com carência de 180 dias, prazo de 48 meses, e taxa zero de juros. O levantamento de 

cadastro dos empresários prejudicados pela tragédia foi organizado pelos órgãos públicos 

municipais e estaduais, como o Agiliza, Sebrae e Associação Comercial e Empresarial de São 

Sebastião (ACESS). 

 

Na última terça-feira (28/2), em reunião dos representantes dos setores envolvidos, órgãos 

do gabinete de crise de calamidade pública, governos federal, estadual e municipal, segundo 

dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES) de São Sebastião, em 

mapeamento das empresas, foi constatado que 12 mil microempreendedores individuais e 

400 microempresas sofreram prejuízos devido a tempestade. 

 

Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, localizada na 

Expedicionários Brasileiros, 213, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, ou pelo telefone e WhatsApp: (12) 3892-1549. Empreendedores 

prejudicados também devem entrar em contato pelo telefone (12) 97412-3397. Cadastro e 

atualizações podem ser realizados pelo link: https://forms.gle/Zoo8UTh8hGh8RxsTA. 

 

Crédito 

O governo estadual disponibilizou R$ 500 milhões, em linhas de crédito emergenciais para 

empreendedores sebastianenses, formais e informações, produtores rurais e pescadores, 



 

 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Fundo de 

Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). 

 

O crédito emergencial poderá ser acessado pelo cadastro via internet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFGB8R4C_9SfRyFPUrnNT1rNSfKkiXl6muP_2bK

4lm5vMqg/viewform, ou por meio do atendimento presencial nas casas de agricultura da 

secretaria estadual que funcionam normalmente para atender os produtores. 

 

O teto é de até R$ 50 mil para produtores pessoa física, com até 72 meses para pagar, 

incluindo carência de 24 meses, sem juros, com prazo mínimo para pagar de doze meses e 

cronograma de liberação imediato, após aprovação do cadastro. 

Já a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, oferece uma linha de crédito 

turístico emergencial, para profissionais e empresas se recuperarem da tragédia das chuvas 

que assolaram o município no último domingo (19/2). O benefício é voltado para donos de 

hotéis, pousadas, restaurantes e demais empresas do setor. Para isso, é necessário realizar 

um pré-cadastro pelo link: http://www.turismo.sp.gov.br/credito. O pré-cadastro contém um 

campo chamado ‘Finalidade de Crédito’, que deve ser preenchido com a frase ‘Emergencial 

Chuvas’, o que aciona uma equipe de plantão que entrará em contato com os solicitantes. O 

programa ‘Crédito Turístico’ apresenta linhas de crédito que possuem taxas, prazos, 

condições e garantias diferenciadas, de acordo com a análise cadastral de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLIPPING TV – 02/03/2023 
(Para assistir a matéria, clique na imagem) 

 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20Fam%C3%ADlia%20de%20Eliseu%20espera%20por%20novas%20buscas%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20Moradores%20reclamam%20de%20inseguran%C3%A7a%20ap%C3%B3s%20trag%C3%A9dia%20-%20Jornal%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20Prefeito%20Felipe%20Augusto%20-%20Balan%C3%A7o%20Geral%20Vale.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20Prefeito%20Felipe%20Augusto%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20S%C3%A3o%20Sebasti%C3%A3o%20ainda%20tem%20estrutura%20extra%20de%20sa%C3%BAde%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02%2003%202023%20-%20Sobrevoo%20na%20Costa%20Sul%20de%20S%C3%A3o%20Sebasti%C3%A3o%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02.03.2024%20-%20BOM%20DIA%20VANGUARDA%20-%20REMO%C3%87%C3%83O%20DE%20FAM%C3%8DLIAS%20parte%202.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/02.03.2024%20-%20BOM%20DIA%20VANGUARDA%20-%20REMO%C3%87%C3%83O%20DE%20FAM%C3%8DLIAS.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

