
 

 

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

na mídia 

 

Notícias dos dias, 3; 4 e 5 de março de 2023 

 

G1 Vanguarda  
São Sebastião 

• Tragédia no litoral de SP: Caixa libera saque calamidade do FGTS a moradores de São 

Sebastião, SP 

 

• Tragédia no litoral de SP: cerca de mil desabrigados são levados para hotéis em São 

Sebastião 

 

• Tragédia no litoral de SP: mais de 75 casas serão demolidas pela Defesa Civil em São 

Sebastião 

 

• Moradores fazem fila em busca de alimentos em São Sebastião; tempo de espera 

chega a 2h 

 

 

Poder 360 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião transfere desabrigados para hotéis 

 

• Tarcísio diz que vai implementar sirenes no litoral paulista 

 

 

Uol / Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• Em dez anos, governo estadual entregou 2% da demanda por moradias em São 

Sebastião  

 

• Mil desabrigados são levados para hotéis e pousadas no Litoral Norte 

 

• Brasil está muito atrasado na adaptação às mudanças climáticas, dizem especialistas  

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/05/tragedia-no-litoral-de-sp-caixa-libera-saque-calamidade-do-fgts-a-moradores-de-sao-sebastiao-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/05/tragedia-no-litoral-de-sp-caixa-libera-saque-calamidade-do-fgts-a-moradores-de-sao-sebastiao-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/04/tragedia-no-litoral-de-sp-cerca-de-mil-desabrigados-sao-levados-para-hoteis-em-sao-sebastiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/04/tragedia-no-litoral-de-sp-cerca-de-mil-desabrigados-sao-levados-para-hoteis-em-sao-sebastiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/04/tragedia-no-litoral-de-sp-mais-de-75-casas-serao-demolidas-pela-defesa-civil-em-sao-sebastiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/04/tragedia-no-litoral-de-sp-mais-de-75-casas-serao-demolidas-pela-defesa-civil-em-sao-sebastiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/03/moradores-fazem-fila-em-busca-de-alimentos-em-sao-sebastiao-tempo-de-espera-chega-a-2h.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/03/moradores-fazem-fila-em-busca-de-alimentos-em-sao-sebastiao-tempo-de-espera-chega-a-2h.ghtml
https://www.poder360.com.br/brasil/prefeitura-de-sao-sebastiao-transfere-desabrigados-para-hoteis/
https://www.poder360.com.br/brasil/tarcisio-diz-que-vai-implementar-sirenes-no-litoral-paulista/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/em-dez-anos-governo-estadual-entregou-2-da-demanda-por-moradias-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/em-dez-anos-governo-estadual-entregou-2-da-demanda-por-moradias-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/1000-desabrigados-sao-levados-para-hoteis-e-pousadas-no-litoral-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/03/brasil-esta-muito-atrasado-na-adaptacao-as-mudancas-climaticas-dizem-especialistas.shtml


 

 

 

• Governo quer usar casas pré-moldadas de madeira para abrigar vítimas das chuvas 

em São Sebastião  

 

• São Sebastião recorrerá à PM para evitar reocupação de morros  

 

• Desabrigados de São Sebastião irão ocupar imóveis prontos em Bertioga  

 

• Busca por último desaparecido nas chuvas é retomada em São Sebastião  

 

• 70% dos brasileiros vivem em cidades sob risco de desastres  

 

• Litoral norte de SP deve ter pancadas de chuvas no fim de semana 

 

• SP: Desabrigados de São Sebastião irão para moradias populares em Bertioga 

 

 

Portal R7 
São Sebastião 

• Escolas que abrigavam famílias após fortes chuvas são desocupadas em São Sebastião 

 

• Bombeiros retomam buscas por desaparecido nas chuvas de São Sebastião 

 

 

CNN Brasil 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião (SP) transfere desabrigados para rede hoteleira 

 

 

Band Vale 
São Sebastião 

• Desabrigados de São Sebastião serão levados para casas provisórias em Bertioga 

 

• Moradores de São Sebastião já podem realizar o saque do FGTS por calamidade 

 

• Homem é preso por tráfico de drogas em São Sebastião 

 

• São Sebastião retoma as aulas nesta segunda (06) 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/governo-quer-usar-casas-pre-moldadas-de-madeira-para-abrigar-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/governo-quer-usar-casas-pre-moldadas-de-madeira-para-abrigar-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/sao-sebastiao-recorrera-a-pm-para-evitar-reocupacao-de-morros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/desabrigados-de-sao-sebastiao-irao-ocupar-300-imoveis-prontos-em-bertioga.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/buscas-por-ultimo-desaparecido-nas-chuvas-sao-retomadas-em-sao-sebastiao-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/metade-dos-brasileiros-vive-em-cidades-sob-risco-de-desastres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/litoral-norte-de-sp-deve-ter-pancadas-de-chuva-no-fim-de-semana.shtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/03/05/sp-desabrigados-de-sao-sebastiao-irao-para-moradias-populares-em-bertioga.htm
https://noticias.r7.com/sao-paulo/escolas-que-abrigavam-familias-apos-fortes-chuvas-sao-desocupadas-em-sao-sebastiao-04032023
https://noticias.r7.com/lorena/bombeiros-retomam-buscas-por-desaparecido-nas-chuvas-de-sao-sebastiao-03032023
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/prefeitura-de-sao-sebastiao-sp-transfere-desabrigados-para-rede-hoteleira/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/desabrigados-de-sao-sebastiao-serao-levados-para-casas-provisorias-em-bertioga-16586937
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/saque-fgts-moradores-sao-sebastiao-16586787
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/trafico-de-drogas-sao-sebastiao-16586987
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/retorno-aulas-sao-sebastiao-16586979


 

 

 

Tamoios News 
São Sebastião 

• Prefeitura iniciou terraplenagem em terrenos na Topolândia e Vila Sahy para 

construção de casas às vítimas da chuva 

 

• Defesa Civil iniciou ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal que 

atingiu São Sebastião 

 

• Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana em 

Juquehy 

 

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

Sebastião 

 

• Tragédia em São Sebastião contabiliza morte de 23 crianças e 41 adultos 

 

• Moradores de São Sebastião podem solicitar saque do FGTS Calamidade 

 

• Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

(3/3) 

 

• Agentes da Defesa Civil de Maceió ajudam na elaboração de laudos de áreas afetadas 

 

 

Sistema Costa Norte 
São Sebastião 

• Arrasada pelas chuvas, São Sebastião emite alerta de proliferação de mosquitos da 

dengue em entulhos 

 

• São Sebastião disponibiliza centro de distribuição de alimentos às vítimas das chuvas 

 

• Parceria entre Governo de SP e Embratel oferece internet via satélite no Litoral Norte 

 

• São Sebastião inicia terraplenagem para construção de casas às vítimas das chuvas 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-iniciou-terraplenagem-em-terrenos-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-iniciou-terraplenagem-em-terrenos-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/defesa-civil-iniciou-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-temporal-que-atingiu-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/defesa-civil-iniciou-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-temporal-que-atingiu-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/marinha-do-brasil-faz-atendimento-no-hospital-de-campanha-no-fim-de-semana-em-juquehy/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/marinha-do-brasil-faz-atendimento-no-hospital-de-campanha-no-fim-de-semana-em-juquehy/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/forcas-de-seguranca-alertam-para-uso-de-drones-nas-areas-vermelhas-de-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/forcas-de-seguranca-alertam-para-uso-de-drones-nas-areas-vermelhas-de-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/tragedia-em-sao-sebastiao-contabiliza-morte-de-23-criancas-e-41-adultos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/moradores-de-sao-sebastiao-podem-solicitar-saque-do-fgts-calamidade/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/defesa-civil-de-sao-sebastiao-alerta-para-previsao-de-fortes-chuvas-nesta-sexta-feira-3-3/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/defesa-civil-de-sao-sebastiao-alerta-para-previsao-de-fortes-chuvas-nesta-sexta-feira-3-3/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/agentes-da-defesa-civil-de-maceio-ajudam-na-elaboracao-de-laudos-de-areas-afetadas/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/arrasada-pelas-chuvas-s-o-sebasti-o-emite-alerta-de-proliferac-o-de-mosquitos-da-dengue-em-entulhos-1.414407
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/arrasada-pelas-chuvas-s-o-sebasti-o-emite-alerta-de-proliferac-o-de-mosquitos-da-dengue-em-entulhos-1.414407
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-disponibiliza-centro-de-distribuic-o-de-alimentos-as-vitimas-das-chuvas-1.414425
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/parceria-entre-governo-de-sp-e-embratel-oferece-internet-via-satelite-no-litoral-norte-1.414512
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-inicia-terraplenagem-para-construc-o-de-casas-as-vitimas-das-chuvas-1.414522


 

 

Radar Litoral 
São Sebastião 

• Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal de mais 

de 600 milímetros que atingiu São Sebastião 

 

• Prefeitura de São Sebastião retoma aulas para 16 mil alunos nesta segunda após 

liberação de abrigos em escolas 

 

• Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos e de Estivadores divulga modelo de 

cédula eleitoral com chapa única 

 

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

 

 

Portal Sampi (O Vale) 
São Sebastião 

• Em dez anos, governo estadual entregou 2% da demanda por moradias em São 

Sebastião 

 

• Desabrigados de São Sebastião serão levados para 300 moradias em Bertioga, por 8 

meses 

 

• Prefeitura de São Sebastião faz terraplenagem em terrenos para vítimas das chuvas 

 

• Governo quer usar casas pré-moldadas para abrigar vítimas das chuvas em São 

Sebastião 

 

• Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após chuvas em São 

Sebastião 

 

• São Sebastião se prepara para retorno às aulas após tragédias das chuvas 

 

• São Sebastião recorrerá à PM para evitar reocupação de morros 

 

• São Sebastião emite alerta de dengue à população em meio aos estragos das chuvas 

 

• Volta de chuva aumenta tensão em São Sebastião; resgate ainda procura desaparecido 

 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21439/defesa-civil-inicia-?operacao-desmonte?-de-casas-condenadas-apos-temporal-de-mais-de-600-milimetros-que-atingiu-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21439/defesa-civil-inicia-?operacao-desmonte?-de-casas-condenadas-apos-temporal-de-mais-de-600-milimetros-que-atingiu-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21438/prefeitura-de-sao-sebastiao-retoma-aulas-para-16-mil-alunos-nesta-segunda-apos-liberacao-de-abrigos-em-escolas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21438/prefeitura-de-sao-sebastiao-retoma-aulas-para-16-mil-alunos-nesta-segunda-apos-liberacao-de-abrigos-em-escolas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21433/sindicato-dos-trabalhadores-portuarios-avulsos-e-de-estivadores-divulga-modelo-de-cedula-eleitoral-com-chapa-unica
https://radarlitoral.com.br/noticias/21433/sindicato-dos-trabalhadores-portuarios-avulsos-e-de-estivadores-divulga-modelo-de-cedula-eleitoral-com-chapa-unica
https://radarlitoral.com.br/noticias/21432/oficinas-culturais-de-sao-sebastiao-abrem-inscricoes-na-segunda-feira
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2745000/brasil-e-mundo/2023/03/em-dez-anos-governo-estadual-entregou-2-da-demanda-por-moradias-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2745000/brasil-e-mundo/2023/03/em-dez-anos-governo-estadual-entregou-2-da-demanda-por-moradias-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744949/nossa-regiao/2023/03/desabrigados-de-sao-sebastiao-serao-levados-para-300-moradias-em-bertioga-por-8-meses
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744949/nossa-regiao/2023/03/desabrigados-de-sao-sebastiao-serao-levados-para-300-moradias-em-bertioga-por-8-meses
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744832/nossa-regiao/2023/03/prefeitura-de-sao-sebastiao-faz-terraplenagem-em-terrenos-para-vitimas-das-chuvas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744823/brasil-e-mundo/2023/03/governo-quer-usar-casas-premoldadas-para-abrigar-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744823/brasil-e-mundo/2023/03/governo-quer-usar-casas-premoldadas-para-abrigar-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744791/nossa-regiao/2023/03/defesa-civil-inicia-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-chuvas-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744791/nossa-regiao/2023/03/defesa-civil-inicia-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-chuvas-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744695/nossa-regiao/2023/03/sao-sebastiao-se-prepara-para-retorno-as-aulas-apos-tragedias-das-chuvas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744679/brasil-e-mundo/2023/03/sao-sebastiao-recorrera-a-pm-para-evitar-reocupacao-de-morros
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744666/nossa-regiao/2023/03/sao-sebastiao-emite-alerta-de-dengue-a-populacao-em-meio-aos-estragos-das-chuvas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744595/nossa-regiao/2023/03/volta-de-chuva-aumenta-tensao-em-sao-sebastiao-resgate-ainda-procura-desaparecido


 

 

• Moradores de São Sebastião de ruas afetadas pelas chuvas podem requerer saque do 

FGTS 

 

• Busca por último desaparecido nas chuvas é retomada em São Sebastião (SP) 

 

• Prefeitura cruza informações de celular para localizar desaparecido em São Sebastião 

 

 

Diário Caiçara 
São Sebastião 

• São Sebastião alerta população para descarte de entulhos e risco do mosquito da 

dengue. 

 

• Moradores de São Sebastião podem solicitar saque do FGTS Calamidade. 

 

• Centro de distribuição é aberto para auxílio às vítimas das chuvas e famílias 

vulneráveis. 

 

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

Sebastião. 

 

• Buscas são retomadas na Baleia Verde. 

 

• Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana. 

 

• Tragédia em São Sebastião contabiliza morte de 23 crianças e 41 adultos. 

 

• Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas em São Sebastião. 

 

• São Sebastião inicia terraplenagem na Topolândia e Vila Sahy para casas às vítimas da 

chuva. 

 

 

Portal Notícias do Litoral 
São Sebastião 

• Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

 

 

https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744545/nossa-regiao/2023/03/moradores-de-sao-sebastiao-de-ruas-afetadas-pelas-chuvas-podem-requerer-saque-do-fgts
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744545/nossa-regiao/2023/03/moradores-de-sao-sebastiao-de-ruas-afetadas-pelas-chuvas-podem-requerer-saque-do-fgts
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744541/brasil-e-mundo/2023/03/busca-por-ultimo-desaparecido-nas-chuvas-e-retomada-em-sao-sebastiao-sp
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2744440/nossa-regiao/2023/03/prefeitura-cruza-informacoes-de-celular-para-localizar-desaparecido-em-sao-sebastiao
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-alerta-populacao-para-descarte-de-entulhos-e-risco-do-mosquito-da-dengue/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-alerta-populacao-para-descarte-de-entulhos-e-risco-do-mosquito-da-dengue/
https://diariocaicara.com.br/moradores-de-sao-sebastiao-podem-solicitar-saque-do-fgts-calamidade/
https://diariocaicara.com.br/centro-de-distribuicao-e-aberto-para-auxilio-as-vitimas-das-chuvas-e-familias-emergencialmente-vulneraveis/
https://diariocaicara.com.br/centro-de-distribuicao-e-aberto-para-auxilio-as-vitimas-das-chuvas-e-familias-emergencialmente-vulneraveis/
https://diariocaicara.com.br/forcas-de-seguranca-alertam-para-uso-de-drones-nas-areas-vermelhas-de-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/forcas-de-seguranca-alertam-para-uso-de-drones-nas-areas-vermelhas-de-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/buscas-sao-retomadas-na-baleia-verde/
https://diariocaicara.com.br/marinha-do-brasil-faz-atendimento-no-hospital-de-campanha-no-fim-de-semana/
https://diariocaicara.com.br/tragedia-em-sao-sebastiao-contabiliza-morte-de-23-criancas-e-41-adultos/
https://diariocaicara.com.br/defesa-civil-inicia-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-inicia-terraplenagem-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-inicia-terraplenagem-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/03/defesa-civil-de-sao-sebastiao-alerta-para-previsao-de-fortes-chuvas-nesta-sexta-feira/


 

 

Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

(03) 

 

• São Sebastião combate a proliferação de mosquitos e disseminação de doenças em 

áreas afetadas pelas chuvas  

 

• Moradores de ruas afetadas pelas chuvas podem requerer saque do FGTS por 

calamidade 

 

• São Sebastião prepara volta às aulas após tragédia no município 

 

• Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal de mais 

de 600 milímetros que atingiu São Sebastião 

 

• Buscas são retomadas na Baleia Verde 

 

• Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana 

 

• São Sebastião iniciou terraplenagem em terrenos na Topolândia e Vila Sahy para 

construção de casas às vítimas da chuva 

 

• Prefeitura institui comitê de fiscalização das doações de auxílio humanitário às vítimas 

das chuvas 

 

• Prefeitura de São Sebastião recebe doações de fórmulas especiais do Lions 

Internacional 

 

 

Nova Imprensa 
São Sebastião 

• Prefeitura oferece 5 áreas para construção de casas populares em São Sebastião 

 

 

Litoral Norte - IG 
São Sebastião 

• SP quer sistema de Israel para evitar desastres como do Litoral Norte 

 

https://litoralnorteweb.com.br/defesa-civil-de-sao-sebastiao-alerta-para-previsao-de-fortes-chuvas-nesta-sexta-feira-03/
https://litoralnorteweb.com.br/defesa-civil-de-sao-sebastiao-alerta-para-previsao-de-fortes-chuvas-nesta-sexta-feira-03/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-combate-a-proliferacao-de-mosquitos-e-disseminacao-de-doencas-em-areas-afetadas-pelas-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-combate-a-proliferacao-de-mosquitos-e-disseminacao-de-doencas-em-areas-afetadas-pelas-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/moradores-de-ruas-afetadas-pelas-chuvas-podem-requerer-saque-do-fgts-por-calamidade/
https://litoralnorteweb.com.br/moradores-de-ruas-afetadas-pelas-chuvas-podem-requerer-saque-do-fgts-por-calamidade/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-prepara-volta-as-aulas-apos-tragedia-no-municipio/
https://litoralnorteweb.com.br/defesa-civil-inicia-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-temporal-de-mais-de-600-milimetros-que-atingiu-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/defesa-civil-inicia-operacao-desmonte-de-casas-condenadas-apos-temporal-de-mais-de-600-milimetros-que-atingiu-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/buscas-sao-retomadas-na-baleia-verde/
https://litoralnorteweb.com.br/marinha-do-brasil-faz-atendimento-no-hospital-de-campanha-no-fim-de-semana/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-iniciou-terraplenagem-em-terrenos-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-iniciou-terraplenagem-em-terrenos-na-topolandia-e-vila-sahy-para-construcao-de-casas-as-vitimas-da-chuva/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-institui-comite-de-fiscalizacao-das-doacoes-de-auxilio-humanitario-as-vitimas-das-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-institui-comite-de-fiscalizacao-das-doacoes-de-auxilio-humanitario-as-vitimas-das-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-doacoes-de-formulas-especiais-do-lions-internacional/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-doacoes-de-formulas-especiais-do-lions-internacional/
https://novaimprensa.com/2023/03/construcao-casas-populares-sao-sebastiao.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2023-03-04/sp-quer-sistema-israel-evitar-desastres-litoral-norte.html


 

 

Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• Chuva que devastou a Costa Sul de São Sebastião superou o acumulado de São Paulo 

e daria para encher 101 mil piscinas 

 

• Bazar Solidário da Cáritas reúne dezenas de famílias para receber doações de roupas 

em São Sebastião 

 

• Prodesp e Embratel firmam parceria para oferecer internet via satélite no Litoral Norte 

 

• Fim de semana com 12 praias impróprias para o banho de mar no Litoral Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/chuva-que-devou-a-costa-sul-de-sao-sebastiao-superou-o-acumulado-de-sao-paulo-e-daria-para-encher-101-mil-piscinas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/chuva-que-devou-a-costa-sul-de-sao-sebastiao-superou-o-acumulado-de-sao-paulo-e-daria-para-encher-101-mil-piscinas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/bazar-solidario-da-ctas-reune-dezenas-de-familias-para-receber-doacoes-de-roupas-em-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/bazar-solidario-da-ctas-reune-dezenas-de-familias-para-receber-doacoes-de-roupas-em-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/prodesp-e-embratel-firmam-parceria-para-oferecer-internet-via-satelite-no-litoral-norte/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/03/fim-de-sea-com-12-praias-improprias-para-o-banho-de-mar-no-litoral-norte/
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Tragédia no litoral de SP: Caixa libera saque calamidade do FGTS a moradores de São 

Sebastião, SP 

 
 

A Caixa Econômica Federal informou que liberou na sexta-feira (3) o 'saque por calamidade' 

do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) aos moradores de São Sebastião (SP), que 

ficou devastada depois da chuva histórica que atingiu a cidade no final de semana do 

carnaval. 

 

Trabalhadores do município podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo 

aplicativo FGTS (saiba como fazer abaixo), sem precisar ir até uma agência. O prazo para 

solicitar o saque é o dia 21 de maio. 

 

Trabalhadores do município podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo 

aplicativo FGTS (saiba como fazer abaixo), sem precisar ir até um agência. O prazo para 

solicitar o saque é o dia 21 de maio. 

 

O benefício se tornou possível Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional decretar 

estado de calamidade pública no Litoral Norte de São Paulo um dia depois do temporal que 

atingiu a região 

 

Até o último balanço divulgado pelo Governo de São Paulo, 65 pessoas morreram na tragédia 

do litoral, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. 

 

Como solicitar o saque calamidade do FGTS: 

baixar o app FGTS e inserir as informações de cadastro 

ir até a opção “Meus saques” 

selecionar “Outras situações de saque -  Calamidade pública” 

acessar a cidade 

encaminhar a documentação (veja abaixo) 

selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco 



 

 

enviar a solicitação 

 

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias 

úteis. 

 

Documentação 

Documentos necessários: 

 

foto de documento de identidade 

comprovante de residência no nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes do decreto 

de calamidade) 

 

Anternativas: 

 

carteira de Identidade: também são aceitos carteira de habilitação e passaporte 

comprovante de residência: também são aceitos conta de luz, água ou outro documento 

recebido via correio 
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Tragédia no litoral de SP: cerca de mil desabrigados são levados para hotéis em São 

Sebastião 

 
 

Cerca de mil desabrigados que perderam suas casas após chuvas devastadoras no Litoral 

Norte de São Paulo foram levadas para hotéis e pousadas de São Sebastião (SP). Na cidade, 

64 pessoas morreram após as fortes chuvas no carnaval. 

 

Segundo o governo estadual, a transferência das famílias foi concluída e neste sábado (4) não 

há mais pessoas nas escolas que serviam como abrigo. Os moradores começaram a ser 

levados para hotéis na última quarta-feira (1°). 

 



 

 

As famílias foram levadas para hotéis e pousadas de Juquehy, Sahy e Boiçucanga. O Governo 

de São Paulo fez parcerias com a rede hoteleira para que as pessoas fiquem 

temporariamente em hotéis e pousadas. 

 

A previsão é que essas famílias fiquem por lá até que as novas moradias e a vila de passagem 

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. 

 

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. 

 

Volta às aulas 

As aulas em São Sebastião vão retornar na segunda-feira (6), já que as escolas não estão mais 

sendo usadas como abrigos provisórios. 

 

De acordo com a prefeitura da cidade o calendário escolar não foi prejudicado, já que os 

alunos vão continuar com os 200 anos letivos obrigatórios. 

 

As escolas já passaram por ações de limpeza, manutenção e organização, assim como outras 

unidades de ensino e creches que sofreram algum estrago pelo temporal. 
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Tragédia no litoral de SP: mais de 75 casas serão demolidas pela Defesa Civil em São 

Sebastião 

 
 

Ao menos 79 casas serão demolidas após o temporal que devastou São Sebastião no fim de 

semana de Carnaval. Segundo a Defesa Civil, o número ainda pode aumentar conforme 

novas vistorias forem realizadas. 

 

▶️ Balanço do Governo de São Paulo aponta 65 mortes na tragédia do litoral, sendo 64 em 

São Sebastião e uma em Ubatuba. Ainda há uma pessoas desaparecida no bairro Baleia 

Verde. 

 

O trabalho de demolição dos imóveis condenados pelo órgão começou na sexta-feira (3). A 

Operação é feita pela Defesa Civil, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e pelo Instituto de 

Pesquisas Ambientais. 

 

As equipes analisaram os imóveis e constataram quais foram mais atingidas pela chuva e 

precisam ser destruídas. 

 

Até o momento, a operação condenou 70 casas na Vila Sahy, local mais atingido pela tragédia 

na costa sul, e outros nove imóveis no Itatinga, região central da cidade. 

 

As casas de outros bairros ainda estão sendo vistoriados pela operação. Veja quais bairros 

ainda passam por vistoria: 

 

Toque-Toque Pequeno 

Toque-Toque Grande 

Boiçucanga 

Camburi 



 

 

Juquehy 

Paúba 

 

O processo de demolição começou apenas após as equipes de busca não registrarem mais 

nenhum desaparecido nos bairros onde os imóveis serão destruídos. Nesta sexta-feira (3) 

máquinas já faziam a limpeza de entulho nos bairros. 

 

A operação é considerada complexa e não há previsão de término. Segundo a prefeitura, até 

aqui, mais de 1.400 caminhões cheios de entulho e detritos já foram retidos dos bairros 

atingidos. 

 

Novas moradias 

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (1°), 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 a quinta-feira (2), foram anunciados seis terrenos em quatro bairros. Os locais ficam na 

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. 
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Moradores fazem fila em busca de alimentos em São Sebastião; tempo de espera chega 

a 2h 

 
 

Centenas de moradores fizeram fila em busca de doações de alimentos em um novo ponto 

de distribuição que foi aberto nesta sexta-feira (3), em São Sebastião, no Litoral Norte de SP. 

Algumas pessoas chegaram a esperar por mais de 2 horas para receber os kits. 

 



 

 

De acordo com a prefeitura, o novo ponto aberto fica na Casa da Cultura e tem o objetivo de 

facilitar o auxílio às famílias vítimas da chuva e pessoas em vulnerabilidade social após a 

tragédia devastadora que atingiu a cidade. 

 

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade, mil cestas básicas de alimentos não 

perecíveis serão entregues diariamente neste posto, das 9h às 16h, na Casa da Cultura, que 

fica na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua da Praia), 308, Centro Histórico. 

 

Para retirada da cesta é necessário a apresentação de um documento com foto e 

comprovante de residência para cadastramento. 

 

No total, são três centros de distribuição, um com estrutura montada no Complexo Turístico, 

outro na Casa da Cultura, ambos no Centro Histórico, e no bairro Boiçucanga – região dos 

bairros, vilas e comunidades mais afetados pelo desastre natural, e são 13 pontos de 

entrega, em bairros da Costa Norte, Sul e Região Central. 

 

Nos centros de distribuição, 40 funcionários da prefeitura e voluntários auxiliam no 

acondicionamento e estocagem dos produtos doados. Os locais serão utilizados enquanto 

houver necessidade. 

 

Quem quiser e puder se voluntariar pode entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991, ou 

na sede do Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro. 

 

Postos de Entregas 

Região Central 

 

Igreja Metodista Wesleyana 

Rua Piauí, 123, Centro; 

Centro Comunitário Mário Cândido de Oliveira 

Avenida Bernardo Cardim Neto, 214, bairro Morro do Abrigo; 

Costa Norte 

 

Polo de Capacitação do Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, 

Rua das Hortênsias, 117, bairro Jaraguá; 

Costa Sul 

 

Igrejas 

Rua Benedito Lopes de Araújo, 86, bairro Juquehy, Morro do Esquimó; 

Rua Bartolomeu Bueno, 635, Juquehy; 

Rua Luís Basílio dos Santos, 135, bairro Barra do Sahy, Vila Sahy; 

Rua Servidão da Passagem, 02, bairro Cambury; 



 

 

Rua Nossa Senhora Aparecida, 411, Cambury; 

Rua Bandeirantes, 13, Cambury; 

Rua Flamboyant, 30, bairro Boiçucanga; 

Estrada do Cascalho, 196, Boiçucanga; 

Associação Comunitária Amigos de Juquehy (SAMJU) 

Rua Benedito Isidoro de Moraes, 175, bairro Juquehy; 

Sociedade Civil 

Rua da Nona, 55, Barra dos Pescadores, bairro Boiçucanga. 
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Prefeitura de São Sebastião transfere desabrigados para hotéis 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, informou neste domingo 

(5.mar.2023) que foram concluídas as transferências para a rede hoteleira local de 

aproximadamente 1.000 pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas que atingiram a região 

em 19 de fevereiro. A informação foi divulgada no boletim da administração municipal. Leia a 

íntegra (626 KB). 

 

As pessoas estavam abrigadas em 10 escolas públicas e agora foram levadas para cerca de 

30 hotéis e pousadas da costa sul e central do município, onde continuarão a receber 3 

refeições diárias. A administração municipal ressaltou que, com a transferência dos 

desabrigados, as escolas agora estão liberadas para a retomada das aulas.  

 

No sábado (4.mar), a Defesa Civil começou a realizar a Operação Desmonte no município, 

para averiguar as edificações que estão condenadas. Até o momento, já foram interditadas 

definitivamente 70 casas na Vila Sahy, região que sofreu os maiores danos pelas chuvas, e 9 

no bairro Itatinga.  

 



 

 

De acordo com a prefeitura, o número de residências condenadas ainda é impreciso, já que 

muitos imóveis ainda serão avaliados pelo IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais). A 

demolição das casas consideradas irrecuperáveis também não tem data para começar.  

 

“O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual”, 

informa boletim divulgado pela prefeitura. ... 

 

A administração municipal informou ainda que, desde 5ª feira (2.mar), está realizando 

terraplenagem em 3 dos 8 terrenos indicados ao governo do Estado para construção de 

casas destinadas às vítimas da catástrofe. São 2 terrenos em Topolândia, de 8.900 metros 

quadrados e 3.500 m²; e 1 na Vila Sahy, de 10.600 m². ... 

 

“Este último [Vila Sahy], trata-se de uma área plana e segura onde a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um 

programa habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de 

moradores de áreas de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe”, disse a 

prefeitura. ... 

 

Segundo o governo do estado, até o momento, 65 mortes foram confirmados: 64 em São 

Sebastião e uma 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 4 pessoas ainda estão internadas no HRLN 

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

receberam alta hospitalar 19 pacientes e 5 foram transferidos para outras unidades 

hospitalares. ... 
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Tarcísio diz que vai implementar sirenes no litoral paulista 

 
 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que vai adotar o sistema 

de sirenes para prevenção de desastres climáticos no Estado. A declaração foi dada neste 

sábado (4.mar.2023) durante visita ao COR (Centro de Operações Rio). ... 

 

Tarcísio afirmou que São Paulo terá as primeiras sirenes para alertar a população sobre os 

riscos de temporais no verão de 2024. ... 

 

“No ano que vem teremos sirenes na região metropolitana, no litoral norte e na Baixada 

Santista”, afirmou o governador em conversa com jornalistas. ... 

 

INVESTIMENTOS  

 

O governador disse ainda que haverá investimentos em radares meteorológicos. A ideia, 

segundo Tarcísio, é fazer a integração com as informações dos equipamentos do Rio de 

Janeiro para antecipar possíveis tempestades.... 

 

“A gente tem um centro de operações lá, mas é modesto. Eu entendo que a gente pode 

crescer e ampliar. Eu estava conversando com o Eduardo sobre a necessidade de investir em 

radares [meteorológicos] e ampliar a rede de radares. A gente vai trazendo uma 

interceptação de sistemas“, disse. ... 

 

Tarcisio declarou que a instalação dos equipamentos devem iniciar pela capital paulista e 

Região Metropolitana. ... 
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Escolas que abrigavam famílias após fortes chuvas são desocupadas em São Sebastião 

 
 

O Governo de São Paulo anunciou neste sábado (4) que desocupou as 10 escolas que 

abrigaram as famílias que perderam suas casas em São Sebastião, devido às fortes chuvas no 

feriado prolongado do carnaval.  

 

De acordo com a Defesa Civil, os aproximadamente 1 mil desabrigados do litoral norte foram 

transferidos para hotéis e pousadas das regiões de Juquehy, Sahy e Boiçucanga. A ideia é que 

as aulas retornem nas escolas que estavam servindo de abrigo até agora.  

 

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

Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas. São 21 homens adultos, 

17 mulheres adultas e 19 crianças.  

 

Desde domingo, as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta para 

receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da 

Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos. A SES 

acrescenta que todos os pacientes atendidos tiveram os familiares localizados pela 

assistência social da unidade. 

 

Abastecimento de água 

A Sabesp vai atender com sistema de abastecimento de água até o fim do ano os bairros de 

Barra do Sahy, Baleia e Camburi/Cambuzinho, em São Sebastião, no Litoral Norte. Os 

investimentos da Companhia vão se juntar aos esforços do Governo de São Paulo para 

reconstruir a região após as fortes chuvas no carnaval.  

 

Cerca de seis mil imóveis nessas localidades serão conectados à rede da empresa. Os 

investimentos serão de R$ 27 milhões em estruturas de abastecimento, como reservatório e 

68 km de rede. As obras terão início neste mês, com conclusão prevista em dezembro. 

 

Doenças 



 

 

A Prefeitura de São Sebastião lançou um comunicado nas redes sociais em que alerta a 

população para os riscos do consumo de água contaminada. Segundo a prefeitura, foi 

detectada no município alta de 30% dos casos de gastroenterite, doença ligada ao consumo 

de água de baixa qualidade. A doença pode provocar vômito, diarreia e náuseas, com risco 

de desidratação e morte, caso a pessoa infectada não receba o tratamento adequado. 

 

No comunicado, a prefeitura adverte que a contaminação da água pode provocar doenças 

como cólera, febre tifoide, hepatite A e leptospirose. Pode haver contaminação não só pela 

ingestão de água não tratada, como também pelo contato de mucosas ou lesões com a lama 

ou com a água. As pessoas que apresentarem sintomas devem buscar atendimento médico. 
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Bombeiros retomam buscas por desaparecido nas chuvas de São Sebastião 

 
 

Nesta sexta-feira (3), foram retomadas as buscas pelo último desaparecido no bairro de São 

Sebastião, litoral norte de São Paulo, os trabalhos haviam sido suspensos desde a última 

quarta-feira (2) devido a instabilidade do solo em consequência das fortes chuvas que 

seguem atingindo a região. 

 

Na manhã da última quinta-feira (2), o governo de São Paulo emitiu um boletim afirmando 

que as buscam haviam sidos pausadas de forma temporária por motivos de segurança. “Os 

técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e do Corpo de Bombeiros detectaram 

ontem (1°) uma instabilidade do solo devido às chuvas que continuam na região. Foi indicado 

uma pausa de, pelo menos, 48 horas sem chuvas para uma reavaliação”, informou a nota. 

 

De acordo com o governo de São Paulo, técnicos do Institutos de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) e do Corpo de Bombeiros constataram que houve melhoria nas condições do solo 

devido às alterações o clima, atestando a segurança para a retomada das ações. Devido as 

fortes chuvas que aconteceram nos dias 18 e 19 de fevereiro, 65 pessoas morreram, 64 em 



 

 

São Sebastião e uma em Ubatuba. Desse número, 57 pessoas foram identificadas e liberadas 

para sepultamento, sendo 21 homens, 17 mulheres adultas e 19 crianças. 

 

 Até o momento 570 desabrigados foram transferidos para hotéis e pousadas da região 

segundo o governo do estado. Antes da transferência, os mesmos estavam em escolas 

municipais. Pessoas com deficiência e acamadas foram priorizadas e com essa remoção, será 

possível a retomada das aulas na cidade. 

 

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou na manhã desta sexta que o 

tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. 

Somente o trecho do km 82 da rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), em Biritiba-Mirim, junto à 

ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. No km 174 da Rio Santos (SP-55), 

a via está sujeita a interrupções temporárias, de acordo com a condição climática, para 

garantir a segurança dos motoristas e equipes que prestam serviço no local.  

 

Foto Destaque: Fortes temporais atingiram o litoral norte de São Paulo. 

Reprodução/Cassilândia Urgente 
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Prefeitura de São Sebastião (SP) transfere desabrigados para rede hoteleira 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, informou, neste domingo (5), que 

foram concluídas as transferências para rede hoteleira local de 938 pessoas desabrigadas 

pelas fortes chuvas que atingiram a região em 19 de fevereiro. 

 

Elas estavam abrigadas em dez escolas públicas e agora foram levadas para cerca de 30 

hotéis e pousadas da costa sul e central do município, onde continuarão a receber três 

refeições diárias. A administração municipal ressaltou que, com a transferência dos 

desabrigados, as escolas agora estão liberadas para retomar as aulas. 



 

 

 

No sábado (4), a Defesa Civil começou a realizar a Operação Desmonte no município, para 

averiguar as edificações que estão condenadas. Até o momento, já foram interditadas 

definitivamente 70 casas na Vila Sahy, região que sofreu os maiores danos pelas chuvas, e 

nove no bairro Itatinga. 

 

De acordo com a prefeitura, o número de residências condenadas ainda é impreciso já que 

muitos imóveis ainda precisam ser avaliados pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA). A 

demolição das casas consideradas irrecuperáveis também não tem data para ocorrer. 

 

“O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual”, 

informa boletim divulgado pela prefeitura. 

 

A administração municipal informou ainda que, desde quinta-feira (2), está realizando 

terraplenagem em três dos oito terrenos indicados ao governo do estado para construção de 

casas que serão destinadas às vítimas da catástrofe. São dois terrenos em Topolândia, de 8,9 

mil metros quadrados e 3,5 mil m²; e um na Vila Sahy, de 10,6 mil m². 

 

“Este último [Vila Sahy], trata-se de uma área plana e segura onde a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um 

programa habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de 

moradores de áreas de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe”, informou a 

prefeitura. 

 

Segundo o governo do estado, até o momento, 65 óbitos foram confirmados: 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 quatro pessoas ainda estão internadas no 

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

estável. Já receberam alta hospitalar 19 pacientes e cinco foram transferidos para outras 

unidades hospitalares. 
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Desabrigados de São Sebastião serão levados para casas provisórias em Bertioga 

 
 

O Governo do estado anunciou que as 300 unidades habitacionais do Condomínio 

Quaresmeira, de Bertioga serão disponibilizadas pelo período de oito meses às vítimas das 

chuvas que atingiram o litoral norte. 

 

O condomínio conta com calçamento, sistema de lazer com playground, centro comunitário e 

espaço para estacionamento. Infraestrutura implantada: redes de água e esgoto, drenagem, 

rede elétrica e iluminação pública, pavimentação, passeios públicos e paisagismo. 

 

Após o período de oito meses, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

entregará as moradias à entidade nas mesmas condições em que foram recebidas. 

 

Demolições de casas começaram neste sábado no Sahy 

A defesa civil começou, neste e sábado, a demolir as casas condenadas, que foram atingidas 

pelos deslizamentos na Vila Sahy. A operação, chamada de desmonte, tem o objetivo de 

derrubar as residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais. 

 

Segundo a defesa civil, foram pelo menos nove casas totalmente condenadas na rua Antônio 

Tenório dos santos, do bairro Itinga, no centro de São Sebastião e outras dezenas na 

comunidade da Vila Sahy. 

 

Segundo ainda a defesa civil, o número de residências interditadas ainda é impreciso, pois há 

imóveis em áreas de risco que ainda serão avaliados pelos técnicos do IPA (Instituto de 

Pesquisas Ambientais) e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 

 

Mais vistorias 

Equipes da defesa civil estão desde sábado (4) nos bairros afetados pela tragédia para 

vistoriar as residências. O objetivo é verificar a segurança em ao menos nove áreas: incluindo 

Itatinga, toque-toque pequeno, toque-toque grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila 

Sahy, Paúba e Baleia Verde.  



 

 

 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da defesa civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

 

Prazo para demolições 

As demolições seguem sem prazos, já que o trabalho é feito manual, sem auxílio de 

máquinas. 
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Moradores de São Sebastião já podem realizar o saque do FGTS por calamidade 

 
 

A Prefeitura informa que os trabalhadores de São Sebastião podem solicitar, a partir de 

sexta-feira (03), o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por?calamidade. 

A liberação, decorrente das fortes chuvas no município, pode ser solicitada à CAIXA por meio 

do novo Aplicativo FGTS até o próximo dia 21 de maio.  

 

Trabalhadores que residem em 361 ruas nos bairros de Itatinga (29), Topolândia (6), Toque-

Toque Grande (8), Toque-Toque Pequeno (9), Boiçucanga (106), Cambury (79), Barra do Sahy 

(31), Juquehy (47), Barra do Una (20), Paúba (7) e Maresias (19) são elegíveis para requerer o 

benefício, desde que tenham saldo em suas contas do FGTS e não tenham realizado saque 

por um período inferior a 12 meses por esse mesmo motivo.  

 

O valor máximo para retirada é de R$?6.220. A solicitação é realizada pelo novo aplicativo 

FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao 

registrar a solicitação é necessário indicar uma conta de instituição financeira para receber os 

valores, sem nenhum custo.  

 

Como solicitar o saque FGTS por calamidade:  

 



 

 

Realizar o download do novo app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção 

“Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque —?Calamidade?pública” — acessar a 

cidade;  

 

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de 

residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação 

de?calamidade;  

 

Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa 

Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;  

 

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias 

úteis.  

 

Documentos necessários:  

 

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;  

 

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro 

documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de?calamidade.  

 

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de 

residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a).  

 

Mais informações podem ser passadas pelo telefone 0800 726 0207. 
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Homem é preso por tráfico de drogas em São Sebastião 

 
 

Policiais Militares do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um indivíduo 

transportando drogas dentro de uma mochila no município de São Sebastião, neste último 

sábado (04). 

 

A equipe policial realizava patrulhamento no bairro Boracéia quando avistou o indivíduo com 

as mãos na cintura, fazendo menção de estar segurando um objeto por baixo da blusa. Na 

abordagem, foi verificado que o indivíduo estava com um celular e ao vistoriar a mochila 

foram encontrados 05 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 3.031,25Kg. 

 

O homem confessou que estaria transportando a droga do Guarujá e levando até a o bairro 

Boiçucanga e receberia uma quantia pelo transporte da droga. A ocorrência foi conduzida ao 

2° Distrito Policial de São Sebastião, onde ele permaneceu à disposição da Justiça. 
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São Sebastião retoma as aulas nesta segunda (06) 

 
 

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

segunda-feira (6) as aulas nas escolas municipais para cerca de 16 mil estudantes. As 

unidades escolares serviram de abrigo para mais de 2 mil pessoas que ficaram desabrigadas 

após a catástrofe de 19 de fevereiro que deixou 64 pessoas mortas. Das 68 unidades, apenas 

uma escola e duas creches não estão liberadas. 

 

As escolas foram reorganizadas durante o final de semana para receber os alunos após os 

desabrigados serem alocados em hotéis e pousadas, principalmente na Costa Sul.  

 

As informações foram passadas na reunião de secretários municipais que integram a 

Comissão de Crise da Prefeitura de São Sebastião. De acordo com Marta Braz (secretária da 

Educação), as exceções são para a EM Profª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, a creche 

Sonho de Criança, que funciona junto ao Instituto Verdescola e a EMEI de Maresias. 

 

No caso da Nair Ribeiro, a unidade foi afetada em sua estrutura pelas fortes chuvas do dia 19 

e vai precisar ser recuperada. Os cerca de 1.200 alunos dos Ensinos Fundamental 1 e 2 vão 

ter aulas on-line enquanto não puderem retornar. 

 

No caso da Creche Sonho de Crianças, as 150 crianças devem retornar às atividades no dia 

13 de março. Já Maresias, são mais de 150 crianças. A SEDUC busca um espaço para onde 

elas possam ser transferidas para que a unidade também possa ser reformada. 

 

Em relação ao transporte escolar, nesse momento, os veículos vão passar em todos os hotéis 

e pousadas onde os alunos estão abrigados até que seja concluído o mapeamento para a 

nova rota. 

 



 

 

Para garantir os 200 dias letivos obrigatórios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a SEDUC reorganizou o calendário escolar do município, utilizando 

uma semana do recesso de julho agora no período de 27 de fevereiro a 3 de março para 

abrigar as famílias afetadas e reorganizar as escolas. 
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Prefeitura iniciou terraplenagem em terrenos na Topolândia e Vila Sahy para 

construção de casas às vítimas da chuva 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) iniciou, na 

última quinta-feira (2), o trabalho de terraplenagem em três dos oito terrenos indicados ao 

Governo do Estado para a construção de casas destinadas às vítimas da catástrofe que 

resultou na morte de 64 pessoas no município. 

 

Duas áreas estão sendo preparadas na região central da cidade, ambas no bairro Topolândia. 

A primeira, localizada na Avenida Professor Machado Rosa, 131, tem uma área de 8.928,17 

metros quadrados. Já a segunda está situada na Rua Antônio Pereira, também conhecida 

como Praça das Mangueiras, e mede 3.502.15 metros quadros. 

 

O terceiro terreno fica na Vila Sahy, Costa Sul do município – considerado o epicentro da 

tragédia. A área que mede 10.632,00 metros quadrados está situada à Avenida Marginal, na 

altura do quilômetro 172 da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego (SP-55). O trabalho no 

local ocorre desde o último dia 24 de fevereiro, após anúncio de desapropriação pelo 

Governo do Estado. 

 

Este último, se trata de uma área plana e segura onde a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um programa 

habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de moradores de áreas 

de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe. 

 

Mais áreas 



 

 

 

O prefeito Felipe Augusto também indicou outros cinco terrenos, sendo três em Maresias – 

um na Avenida Paquetá, outro na Rua Nova Iguaçu, e o último na Rua do Forno – e dois em 

Barequeçaba, incluindo um na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 

O Governo do Estado estima a construção de aproximadamente 600 casas. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Defesa Civil iniciou ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal que 

atingiu São Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, iniciou neste sábado (4) a ‘Operação 

Desmonte’ das residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais 

após as fortes chuvas que assolaram o município durante o feriado de Carnaval. 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos dentre todas as localidades. 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de residências totalmente condenadas ainda é 

impreciso, já que ainda há imóveis em áreas de risco que serão avaliados pelos técnicos do 

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

(IPT). 

Neste sábado, essas equipes também estarão em bairros afetados pela calamidade, tirando 

dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não oferecem 



 

 

segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque Pequeno, 

Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia Verde. 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual, 

contando com o apoio de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). A ação 

também é acompanhada por equipe das secretarias de Urbanismo (SEURB) e de 

Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES). 

Conjunto móvel de reciclagem 

O município recebeu carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) do Governo de São Paulo. O maquinário é especialmente desenvolvido 

para proporcionar um destino aos resíduos da construção civil como pedaços de concreto, 

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

tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos. 

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

concreto, material cerâmico e podem ser usados em diversas partes das construções com 

propriedades físicas semelhantes às novas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião  
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Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana em 

Juquehy 

 
 

A Marinha do Brasil comunica à população que o Hospital de Campanha localizado em 

Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, funciona normalmente neste fim de semana para 

atendimento médico com clínica geral e pediatria, distribuição de medicamentos, troca de 

curativos, entre outros. 

 

Isso significa que a população que precisar passar por atendimento básico pode procurar a 

unidade que tem toda uma estrutura e profissionais para receber quem precisa. 

 

O Hospital de Campanha funciona das 8h às 16h. Ele está instalado ao lado do Programa 

Saúde da Família 2, em Juquehy. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Forças de Segurança alertam para uso de drones nas áreas vermelhas de São Sebastião 

 
 

Integrantes das Forças de Segurança que participam do Gabinete de Gerenciamento de Crise, 

em São Sebastião, fizeram um alerta importante para o uso de drones nas chamadas áreas 

vermelhas, comunidades atingidas pela catástrofe de 19 de fevereiro, onde o fluxo de 

aeronaves é alto. 

 



 

 

A preocupação é que esses equipamentos possam atingir os helicópteros e provocar um 

grave acidente. Segundo os comandos da Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal e Polícia 

Militar, o tráfego na região é alto, os voos são mais baixos e equipamentos de pequeno porte 

não recebem alerta que se trata de uma área ‘no fly zone’. 

 

Mas independentemente disso, eles frisam que existe regulamentação para voos de 

equipamentos com sistemas autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que já recebem a informação sobre a 

proibição e travam nas áreas de segurança. 

 

Ocorre que pessoas que usam o drone de forma mais recreacional acabam por fazer a sua 

utilização de forma errada e perigosa. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Tragédia em São Sebastião contabiliza morte de 23 crianças e 41 adultos 

 
 

Levantamento da Prefeitura de São Sebastião aponta que na catástrofe de 19 de fevereiro 

foram contabilizadas as mortes de 23 crianças e 41 adultos, totalizando 64 vítimas. A maior 

parte das vítimas foi encontrada em Barra do Sahy, na Costa Sul do município. 

 

Do total de crianças, 12 eram do sexo feminino e 11 do masculino. Quanto aos adultos, 

foram 22 mulheres e 21 homens. Com base no levantamento, 52 vítimas foram retiradas da 

Barra do Sahy, 10 de Juquehy e uma de Maresias, além de outra da Baleia. 

 

Os dados mostram que mais da metade, 44, foi levada para enterro em outras cidades como 

Itapecerica da Serra, Santo André, São Paulo, Itapevi e Bertioga e Estados como Minas Gerais, 

Bahia, Piauí, Santa Catarina, Pernambuco e Maranhão. 

 

Em São Sebastião, foram 20 vítimas enterradas nos cemitérios do Centro, Boiçucanga e 

Juquehy. 
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Moradores de São Sebastião podem solicitar saque do FGTS Calamidade 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião informa que os trabalhadores de São Sebastião podem 

solicitar, a partir desta sexta-feira (3), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das fortes chuvas no município, pode ser 

solicitada à CAIXA por meio do Aplicativo FGTS até o próximo dia 21 de maio. 

 

Podem requerer o benefício trabalhadores que possuem saldo na conta do FGTS e não 

realizaram saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para 

retirada é de R$ 6.220. 

 

A solicitação é realizada pelo aplicativo FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a 

necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é necessário indicar 

uma conta de instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. 

 

Como solicitar o saque FGTS por calamidade: 

 

Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Meus 

saques” e selecionar “Outras situações de saque — Calamidade pública” — acessar a cidade; 

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de 

residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação 

de calamidade; 

Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa 

Tem, ou outro banco e enviar a solicitação; 

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias 

úteis. 

Documentos necessários: 

 

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte; 

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro 

documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. 



 

 

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de 

residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a). 

Mais informações pelo telefone 0800 726 0207. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

(3/3) 

 
 

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município se mantém em estado de alerta, 

devido a previsão de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 

45 mm, nesta sexta (03/03). 

 

A previsão de “pancadas de chuva”, com acumulado de 45 mm consta no “Boletim: situação e 

ações de apoio no litoral norte (2/3 – 11h)” do Governo do Estado de São Paulo, divulgado 

diariamente no site. 

 

Diante desta informação, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois 

pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências 

relacionadas à chuva e ventos. 

 

Calamidade 

 

São Sebastião está em estado de calamidade pública, após tempestade da madrugado do 

domingo (19), que provocou a morte de 64 pessoas na Costa Sul – número do governo do 

Estado até esta quinta-feira (02), vítimas de enchentes e desabamento de residências e 

deslizamento de encostas que causaram interdição em vários trechos da rodovia SP-55 

(Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego). 

 

Na madrugada do domingo, o temporal superou 600 mm de chuva, e deixou um rastro 

incalculável de destruição, com quase dois mil desabrigados, a maioria socorrida nos abrigos 



 

 

organizados pela Prefeitura; e bairros ilhados, com problemas de abastecimento de energia, 

água e telefonia. 

 

Alerta anterior 

 

O município divulga frequentes alertas e já havia emitido, no dia 28 de fevereiro, alerta de 

forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 50 mm, entre terça 

(28/2) a quinta-feira (2/3). 

 

A Defesa Civil reitera o que sempre orienta, que a população que mora em área de encosta 

saia da residência e vá para casa de parentes ou para abrigos disponibilizados pela 

prefeitura. 

 

O telefone da Defesa Civil é o 199. 
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Agentes da Defesa Civil de Maceió ajudam na elaboração de laudos de áreas afetadas 

 
 

Uma equipe composta por engenheiros ambientais, civis, elétricos, agrimensores, 

cartógrafos, geólogos, além do corpo técnico de administração da cidade de Maceió (AL), está 

em São Sebastião para ajudar no monitoramento e laudos das áreas afetadas pela catástrofe 

de 19 de fevereiro. 

 

O grupo é o mesmo que tem atuado no município do nordeste em relação à problemática de 

afundamento de solo que tem provocado a demolição de vários conjuntos habitacionais. 

 

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

da cidade, onde avaliam a situação dos imóveis. “Trazemos nossa experiência para ajudar o 

município neste momento tão difícil”, disse o coordenador geral da Defesa Civil alagoano, 

professor Abelardo Nobre Junior. 

 



 

 

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

desastre. Além dos mapeamentos de áreas, os técnicos farão vistorias nas residências que 

foram atingidas, mas não sofreram colapso, para identificar possíveis riscos e utilizará 

equipamentos que são parte do dia a dia da Defesa Civil de Maceió, no monitoramento dos 

bairros atingidos pelo afundamento do solo, decorrente da mineração de sal-gema pela 

Braskem, como drone – que será utilizado no mapeamento das áreas afetadas, GPS de 

navegação, bússola, fissurômetro, trena a laser e inclinômetro. 

 

Já foram identificadas em torno de 80 construções pelas equipes do Instituto de Pesquisas 

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

Geologia (IG), do Governo do Estado. Pelo menos nove já receberam o adesivo de interdição 

definitiva. As outras estão classificadas como interdição temporária ou monitorada. 

 

O chefe da Defesa Civil de São Sebastião, Ricardo dos Santos, explica que essa avaliação 

dentro dos imóveis servirá para ver as condições de liberação ou não para os moradores, 

principalmente após as chuvas desta última semana “Eles vão fazer laudos das oito áreas de 

risco afetadas pelo temporal”. 

 

As áreas estão no Itatinga, Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Paúba, Boiçucanga, 

Cambury, Juquehy e Barra do Sahy. “Estamos fazendo ações para eliminar todo e qualquer 

tipo de risco e levar a decisão técnica e segura para os moradores”, reforçou. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Arrasada pelas chuvas, São Sebastião emite alerta de proliferação de mosquitos da 

dengue em entulhos 

 
 

O Controle de Endemias de São Sebastião emitiu, nesta sexta (03), um alerta à população 

quanto aos riscos de alta na reprodução do mosquito da dengue em locais com entulhos. “A 



 

 

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

mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya”, disse o órgão. 

 

O Controle de Endemias é vinculado à Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Sebastião. De 

acordo com o setor, o descarte de grande quantidade de entulhos após as chuvas poderá 

acelerar a reprodução do mosquito Aedes aegypti e provocar um outro problema: o aumento 

exponencial de casos da doença. 

 

Há duas semanas, a cidade foi fustigada por chuvas, deslizamentos e desabamentos que 

deixaram 64 mortos e centenas de desabrigados. 

 

“É recomendado que os moradores mantenham e intensifiquem os cuidados com seus 

quintais, expandindo-os para as calçadas, ruas e arredores, eliminando qualquer água 

parada e possíveis criadouros do mosquito”, disse a gestão municipal. “Também é solicitado 

que a população evite descartar móveis, roupas e outros objetos em locais expostos para 

evitar o acúmulo de água da chuva”. 

 

A prefeitura disse que equipes de limpeza urbana trabalham na coleta de entulhos e na 

desobstrução e limpeza das vias e áreas afetadas. A sobrecarga sobre as equipes de limpeza 

urbana, acrescentou a gestão municipal, pode prolongar o tempo de espera pelo serviço de 

recolhimento. 

 

Clipping de Notícias: 03 à 05/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Sistema Costa Norte 

 

São Sebastião disponibiliza centro de distribuição de alimentos às vítimas das chuvas 

 
 

São Sebastião abriu nesta sexta-feira (3) mais um ponto de armazenamento e distribuição. 

Ele funciona na Casa da Cultura, no centro, e os mantimentos vão auxiliar as vítimas das 

chuvas e pessoas em vulnerabilidade social emergencial no município que se encontra em 

estado de calamidade pública. 

 



 

 

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade, 1 mil cestas básicas de alimentos não 

perecíveis serão entregues diariamente e, exclusivamente, neste posto, das 8h às 17h. 

 

Para cadastramento e retirada da cesta é necessária a apresentação de um documento com 

foto e comprovante de residência. Ainda de acordo com o Fundo Social, a grande quantidade 

de doações, mais de 1 mil toneladas, permitiu essa distribuição às famílias e pessoas 

vulneráveis emergencialmente. As doações às vítimas das enchentes prosseguem 

normalmente. 

 

No total, são três centros de distribuição, um com estrutura montada no Complexo Turístico 

da Rua da Praia, outro na Casa da Cultura, ambos no Centro Histórico, e no bairro 

Boiçucanga, na Costa Sul – região dos bairros, vilas e comunidades mais afetados pelo 

desastre natural. São 13 pontos de entrega em bairros da Costa Norte, Sul e Região Central. 

 

Nos centros de distribuição, 40 funcionários da prefeitura e voluntários auxiliam no 

acondicionamento e estocagem dos produtos doados. Os locais serão utilizados enquanto 

houver necessidade. 

 

Segundo o Fundo Social, 500 voluntários já auxiliaram na distribuição dos alimentos para as 

famílias atingidas pelas chuvas que estão alojadas em hotéis e pousadas desde a última 

quinta-feira (2), na Costa Sul, e na Colônia de Férias do Banco Itaú, Região Central, espaços 

cedidos, em conjunto, pela iniciativa privada e governos federal, estadual e municipal 

(abrigos). 

 

Atualmente, 300 pessoas auxiliam na logística de entregas e mais voluntários são 

necessários. 

 

Quem quiser e puder se voluntariar pode entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991, ou 

ir na sede do Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro. As doações de 

alimentos cessaram para que a grande quantidade doada possa ser distribuída. 

 

Para tanto, o Fundo Social agradece a doação de cada parceiro solidário e voluntário neste 

momento tão difícil e conta com a ajuda de todos para doações em dinheiro que podem ser 

feitas através da conta Fundo Social de Solidariedade do Município de São Sebastião, CNPJ: 

28.086.952/0001-99, Banco do Brasil, Agência 0715-3, Conta Corrente: 54708-5 e Chave PIX 

CNPJ: 28.086.952/0001-99. 
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Parceria entre Governo de SP e Embratel oferece internet via satélite no Litoral Norte 

 
 

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que operacionaliza o 

Poupatempo, e a Embratel firmaram uma parceria que assegura sinal de internet via satélite 

no Litoral Norte. A iniciativa garante conectividade para os atendimentos de novas vias de RG 

e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) emitidas gratuitamente à população atingida pelas 

chuvas extremas em São Sebastião durante o carnaval.  

 

“O trabalho do Poupatempo Móvel em São Sebastião foi uma preocupação imediata do 

governador Tarcísio de Freitas para garantir cidadania à população e rápido acesso a 

cadastros em programas sociais. Em sete dias, a carreta já concluiu 1.090 atendimentos de 

RG e CNH, tanto em mesa como em totens de autoatendimento. Até o momento, já foram 2,6 

mil atendimentos nas cidades afetadas pela catástrofe”, disse Gileno Gurjão Barreto, 

presidente da Prodesp.  

 

A Embratel é um dos principais fornecedores de serviços de TI e Telecom do Brasil. A 

iniciativa também conta com participação da operadora Claro e assegura o funcionamento 

de duas antenas de conectividade via satélite na cidade mais afetada pela catástrofe.   

 

Uma antena está no Instituto Verdescola e outra funciona na carreta do Poupatempo Móvel, 

que está estacionada próximo à sede da entidade. A Embratel também disponibilizou 

notebooks e impressoras para os atendimentos que garantem novos documentos à 

população.  

 

“A Embratel está disponibilizando 50 Mbps de internet via satélite para a assistência social 

das pessoas atingidas pelos temporais”, afirmou Maria Teresa Lima, diretora-executiva da 

Embratel para Governo.  

 

A infraestrutura também dá suporte aos serviços da Claro na região, possibilitando que a 

população possa se conectar às redes móveis de internet e telefonia. A Embratel ainda 

recebe doações na cidade de Santos para auxílio a desabrigados e desalojados pelo desastre. 
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São Sebastião inicia terraplenagem para construção de casas às vítimas das chuvas 

 
 

A prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) iniciou, na 

última quinta-feira (2), o trabalho de terraplenagem em três dos oito terrenos indicados ao 

Governo do Estado para a construção de casas destinadas às vítimas da tragédia das chuvas, 

que resultou na morte de 64 pessoas no município. 

 

Duas áreas estão sendo preparadas na região central da cidade, ambas no bairro Topolândia. 

A primeira, localizada na avenida Professor Machado Rosa, 131, tem uma área de 8.928,17 

metros quadrados. Já a segunda está situada na rua Antônio Pereira, também conhecida 

como Praça das Mangueiras, e mede 3.502.15 metros quadros. 

 

O terceiro terreno fica na Vila Sahy, Costa Sul do município – considerado o epicentro da 

tragédia. A área que mede 10.632,00 metros quadrados está situada à avenida Marginal, na 

altura do quilômetro 172 da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego (Rio-Santos SP- 055). O 

trabalho no local ocorre desde o último dia 24 de fevereiro, após anúncio de desapropriação 

pelo Governo do Estado. 

 

Este último, se trata de uma área plana e segura onde a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um programa 

habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de moradores de áreas 

de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe. 

 

Mais áreas 

O prefeito Felipe Augusto também indicou outros cinco terrenos, sendo três em Maresias – 

um na avenida Paquetá, outro na rua Nova Iguaçu, e o último na rua do Forno – e dois em 

Barequeçaba, incluindo um na rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 

O Governo do Estado estima a construção de aproximadamente 600 casas. 
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Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal de mais de 

600 milímetros que atingiu São Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, iniciou neste sábado (4) a ‘Operação 

Desmonte’ das residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais 

após as fortes chuvas que assolaram o município durante o feriado de Carnaval. 

 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos. 

 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de residências totalmente condenadas é 

considerado impreciso, uma vez que outros imóveis em áreas de risco serão avaliados pelos 

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

Tecnológicas (IPT). 

 

Neste sábado, essas equipes também estiveram em bairros afetados pela calamidade, 

tirando dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não 

oferecem segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque 

Pequeno, Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia 

Verde. 

 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

 

O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual, 

contando com o apoio de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). A ação 



 

 

também é acompanhada por equipe das secretarias de Urbanismo e de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

 

Conjunto móvel de reciclagem 

 

O município recebeu carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) do Governo de São Paulo. O maquinário é especialmente desenvolvido 

para proporcionar um destino aos resíduos da construção civil como pedaços de concreto, 

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

tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos. 

 

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

concreto, material cerâmico e podem ser usados em diversas partes das construções com 

propriedades físicas semelhantes às novas. 
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Prefeitura de São Sebastião retoma aulas para 16 mil alunos nesta segunda após 

liberação de abrigos em escolas 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação, reinicia nesta segunda-

feira (6) as aulas nas escolas municipais para cerca de 16 mil estudantes. As unidades 

escolares serviram de abrigo para mais de 2 mil pessoas que ficaram desabrigadas após a 

catástrofe de 19 de fevereiro que deixou 64 pessoas mortas. Das 68 unidades, apenas uma 

escola e duas creches não estão liberadas. 

 

As escolas foram reorganizadas durante o final de semana para receber os alunos após os 

desabrigados serem alocados em hotéis e pousadas, principalmente na Costa Sul. “Deixamos 

tudo pronto para receber os nossos alunos”, explicou a secretária de Educação Marta Braz. 

 

As informações foram passadas na reunião de secretários municipais que integram a 

Comissão de Crise da Prefeitura de São Sebastião. De acordo com Marta Braz, as exceções 



 

 

são para a da EM Profª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, a creche Sonho de Criança, que 

funciona junto ao Instituto Verdescola e a EMEI de Maresias. 

 

No caso da Nair Ribeiro, a unidade foi afetada em sua estrutura pelas fortes chuvas do dia 19 

e vai precisar ser recuperada. Os cerca de 1.200 alunos dos Ensinos Fundamental 1 e 2 vão 

ter aulas on-line enquanto não puderem retornar. 

 

No caso da Creche Sonho de Crianças, as 150 crianças devem retornar às atividades no dia 

13 de março. Já Maresias, são mais de 150 crianças. A Secretaria de Educação busca um 

espaço para onde elas possam ser transferidas para que a unidade também possa ser 

reformada. 

 

Em relação ao transporte escolar, nesse momento, os veículos vão passar em todos os hotéis 

e pousadas onde os alunos estão abrigados até que seja concluído o mapeamento para a 

nova rota. 

 

Para garantir os 200 dias letivos obrigatórios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a SEDUC reorganizou o calendário escolar do município, utilizando 

uma semana do recesso de julho agora no período de 27 de fevereiro a 3 de março para 

abrigar as famílias afetadas e reorganizar as escolas. 

 

Segundo a secretária da Educação, Marta Braz, a volta às aulas é a oportunidade de ter um 

panorama melhor da situação dos estudantes e de suas famílias. “Com os alunos de volta às 

escolas, poderemos acolhê-los e identificar as suas necessidades, apoiando no que for 

necessário para passar por esse momento traumático que foi vivenciado, como também 

continuar garantindo o seu acesso à educação.”, afirmou. 
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Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos e de Estivadores divulga modelo de 

cédula eleitoral com chapa única 

 
 

O Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos e com Vínculo na Categoria de Estivadores 

de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, com sede na Rua Três Bandeirantes, 



 

 

136, no Centro de São Sebastião, divulga o modelo de cédula eleitoral. No último dia 24 de 

fevereiro, as incrições de chapas foram encerradas. Foi apresentada chapa única. A eleição 

será no dia 17 de março. 

 

Confira abaixo o modelo de cédula eleitoral do sindicato. Veja a composição: 
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Oficinas Culturais de São Sebastião abrem inscrições na segunda-feira 

 
 

As inscrições para as Oficinas Culturais em todos os polos 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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Em dez anos, governo estadual entregou 2% da demanda por moradias em São 

Sebastião 

 
 

A cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, recebeu nos últimos dez anos 

apenas 166 unidades do programa de moradia do governo estadual. Isso representa cerca 

de 2% da demanda para sanar o déficit habitacional no município, estimado de 8 a 10 mil 

casas. Nesse ritmo, seriam necessários 50 anos para resolver o problema. 

 

Em todo estado, no mesmo período, foram entregues 67,3 mil unidades. No litoral, a cidade 

mais beneficiada por políticas habitacionais foi Santos, onde foram entregues 1.146 moradias 

desde fevereiro de 2013 --a cidade é a maior da região. 

 

Em segundo lugar, aparece São Vicente com 860 casas concedidas. Ilhabela, Guarujá, 

Mongaguá, Iguape e Praia Grande passaram a década sem serem incluídas em projetos de 

habitação social. 

 

Paralelamente, na última década, a população do litoral norte aumentou 22,7% - passou de 

281,7 mil no último censo, em 2010, para 345,8 mil em 2021, segundo estimativa do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O aumento populacional na região foi maior 

do que o registrado em todo estado no mesmo período, 13%. 

 

Epicentro da tragédia causada pelas fortes chuvas que atingiram o litoral norte durante o 

Carnaval, São Sebastião aumentou em 23,9% a população em 10 anos. Atualmente, a cidade 

tem cerca de 25 mil pessoas que vivem em condições precárias e em áreas de risco. A 

maioria são ocupações de encostas impulsionadas pela inauguração da rodovia Rio-Santos 

na década de 1970 e a posterior consolidação do local como destino turístico. 

 

Nas últimas semanas, equipes de resgate confirmaram a morte de 65 pessoas vítimas de 

deslizamentos. O maior número de óbitos se concentrou na Vila Sahy, bairro construído em 

uma encosta de morro a partir do começou nos anos de 1990, em áreas desocupadas pelos 



 

 

canteiros de obras da rodovia. Hoje, é habitado, majoritariamente, por pessoas que 

trabalham e prestam serviços a turistas e donos de casas de veraneio na praia de Barra do 

Sahy e arredores. 

 

De acordo com o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, a baixa produção na 

cidade litorânea é um problema que se arrasta há mais de 50 anos e demanda uma resposta 

a longo prazo. "Não vejo um motivo específico para se ter construído pouco no litoral", diz. 

Segundo ele, há 6.000 unidades em construção atualmente na região. 

 

Procurada, a Prefeitura de São Sebastião afirmou que fez reiterados pedidos ao governo 

estadual para ser incluída no cronograma de empreendimentos habitacionais, mas não teve 

resposta. 

 

Segundo Arthur Rollo, advogado do prefeito Felipe Augusto (PSDB), as tentativas se arrastam 

desde a gestão anterior, iniciada em 2009. "A resposta do governo estadual sempre foi que 

não havia verba por causa do contingenciamento de orçamento do governo federal", diz 

Rollo. 

 

Em 2020, o projeto de construção de 220 unidades habitacionais do programa Minha Casa 

Minha Vida em dois terrenos da prefeitura na praia de Maresias suscitou embate entre parte 

da população local e o prefeito Augusto. 

 

Na época, integrantes da Somar (Sociedade Amigos de Maresias) se posicionaram contrários 

ao projeto porque o sistema de saneamento básico do bairro não seria suficiente para os 

novos moradores. 

 

O mesmo terreno alvo de disputa em 2020 faz parte da lista de locais onde o governo 

estadual pretende erguer cerca de 1.200 unidades habitacionais para abrigar as vítimas da 

tragédia. Há outros dois terrenos em Maresias que também devem ser ocupados por obras 

dos empreendimentos nos próximos meses. 

 

Outro entrave para a construção de empreendimentos para a população de baixa renda em 

São Sebastião foi a demora de nove anos para a Câmara municipal aprovar o Plano Diretor, 

que regulamenta a verticalização no município, entre outros regramentos. 

 

De acordo com o engenheiro Ivan Maglio, autor do projeto que baseia a lei municipal, os 

estudos foram apresentados à prefeitura em 2011. O Plano Diretor só foi aprovado em 2020, 

após forte resistência de moradores, comerciantes e donos de casas de veraneios e 

pousadas contrários à permissão para construir prédios na cidade. 

 



 

 

A regra atual permite erguer edificações de até nove metros de altura com mais três metros 

para a instalação de caixa d'água. 

 

Em entrevista coletiva dias após a tragédia em São Sebastião, o governador Tarcísio de 

Freitas (Republicanos) defendeu a verticalização no município e sugeriu construção de 

empreendimentos sociais com até 15 metros de altura para abrigar as vítimas que perderam 

suas casas. 

 

A fragilidade de leis que regram a ocupação do solo é uma das causas para a ocupação 

desordenada de áreas de risco, segundo a urbanista e coordenadora-executiva no Instituto 

Pólis, Margareth Uemura. 

 

"Sem regras claras e consistentes, a ocupação fica ao sabor da oferta do mercado 

imobiliário", diz. "Não é do interesse da iniciativa privada incluir habitações populares nos 

projetos de empreendimentos. É papel do Estado atender essa faixa." 
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Desabrigados de São Sebastião serão levados para 300 moradias em Bertioga, por 8 

meses 

 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação anunciou neste domingo (5) a cessão 

de 300 unidades habitacionais em Bertioga para abrigar vítimas das chuvas que atingiram o 

Litoral Norte. 

 

O acordo foi feito por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano) com a entidade Frente Paulista de Habitação Popular do Estado. 

 

As unidades do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, serão disponibilizadas pelo período 

de oito meses às vítimas das chuvas. Segundo o governo estadual, a medida foi tomada em 

caráter emergencial e deve beneficiar cerca de 1.200 pessoas. 

 



 

 

O empreendimento contou com investimentos totais de R$ 35,7 milhões, sendo R$ 10,8 

milhões do Governo de São Paulo e R$ 24,9 milhões do Governo Federal. 

 

As moradias são de propriedade da organização e foram viabilizadas por meio do Programa 

Minha Casa Minha Vida – Entidades. 

 

Cada unidade tem área útil de 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área 

de serviço. Foram feitas melhorias como piso cerâmico em toda edificação, azulejo no 

banheiro e na cozinha, sistema individualizado de consumo de água, gás e eletricidade. 

 

O condomínio conta com calçamento, sistema de lazer com playground, centro comunitário e 

espaço para estacionamento. Infraestrutura implantada: redes de água e esgoto, drenagem, 

rede elétrica e iluminação pública, pavimentação, passeios públicos e paisagismo. 

 

Após o período de oito meses, a CDHU informou que entregará as moradias à entidade nas 

mesmas condições em que foram recebidas. 

 

VÍTIMAS 

 

Até o momento, 65 óbitos foram confirmados no Litoral Norte, sendo 64 em São Sebastião e 

um em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas, sendo 

21 homens, 17 mulheres e 19 crianças. 

 

A Defesa Civil também informou que foi concluído o encaminhamento de 938 pessoas 

abrigadas em 10 escolas para pousadas e hotéis da região. 
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Prefeitura de São Sebastião faz terraplenagem em terrenos para vítimas das chuvas 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião anunciou neste sábado (4), pelas redes sociais, que começou a 

fazer a terraplenagem em terrenos para construir novas moradias às vítimas das fortes 

chuvas que devastaram parte da cidade, causando 64 mortes e deixando mais de 1.000 

desabrigados. 

 

Até o momento, segundo a administração municipal, estão sendo feitos serviços em terrenos 

nos bairros da Topolândia (dois locais) e um na Vila Sahy, local da maior parte das vítimas da 

tragédia. 

 

“Outros cinco [terrenos] também já foram indicados para construção de casas nos bairros de 

Maresias e Barequeçaba”, informou a prefeitura. 

 

De acordo com integrantes da prefeitura, o terreno de Topolândia é o que tem menos 

entraves para o início das construções. 

 

A escolha das áreas se deu pela proximidade com as moradias originais, para evitar grandes 

deslocamentos da população atingida pelas fortes chuvas. 

 

Segundo o governo, técnicos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado) vão analisar os terrenos e definir quantas moradias cada um comporta e 

o perfil do empreendimento. Não há data prevista para começo das obras. 

 

Na última sexta-feira (24), o governo estadual encaminhou pedido de desapropriação de área 

de 10,6 mil metros quadrados na Vila Sahy, cuja propriedade é privada. 
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Governo quer usar casas pré-moldadas para abrigar vítimas das chuvas em São 

Sebastião 

 
 

O Governo de São Paulo planeja construir casas pré-moldadas com estrutura de madeira, em 

um sistema chamado "wood frame", para integrar o projeto habitacional destinado a abrigar 

as vítimas das fortes chuvas em São Sebastião, no litoral paulista, que deixaram 65 mortos. O 

projeto está em fase de negociação. 

 

Ao todo, está prevista a construção de cerca de 1.200 unidades habitacionais divididas em ao 

menos seis terrenos - na Vila Sahy, região mais afetada pela tragédia e com maior número de 

mortos e desabrigados, na Baleia Verde, em Maresias, onde estão sendo considerados três 

endereços, e no bairro de Topolândia, no centro de São Sebastião. 

 

As unidades terão um ou dois dormitórios com metragens de 35 e 48 metros quadrados, 

respectivamente. As habitações menores serão destinadas a pessoas solteiras e casais, e as 

maiores, a famílias com filhos. Está em estudo também a instalação de casas térreas para 

abrigar deficientes físicos. O orçamento total previsto é de até R$ 150 milhões e deve contar 

com aporte da iniciativa privada. 

 

Segundo o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, o modelo de construção foi 

escolhido pela maior rapidez de conclusão das obras em até quatro meses e por não incluir 

estruturas de ferro, o que é mais sustentável para edificações no litoral expostas a terrenos 

úmidos e à maresia. 

 

"A CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano] vai ter que se adaptar a 

esse mercado de pré-fabricados. Se não olharmos para a modernização das tecnologias de 

construção, vamos continuar 20 anos ultrapassados", diz. 

 

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) impôs prazo limite de seis meses para a 

entrega das primeiras unidades, o que deve ocorrer na Vila Sahy, onde há maior demanda de 

desabrigados. 



 

 

 

As unidades serão construídas próximas à rodovia Rio-Santos e devem ser usadas como 

vitrine da gestão estadual. 

 

O secretário de Habitação e o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) viajaram para Curitiba, 

no Paraná, no último domingo (26), para visitar uma das fábricas cotadas para fornecer as 

unidades pré-moldadas. 

 

Ramuth sugeriu a contratação do mesmo sistema de construção usado para erguer um 

hospital municipal em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), quando era prefeito. 

 

A urgência do governo, neste momento, é viabilizar a chamada vila de passagem, moradias 

provisórias para abrigar a população enquanto as obras são realizadas. A opção mais viável é 

construir a vila no bairro Topolândia, que demanda menos intervenções estruturais. 

 

As empresas procuradas pelo governo estadual para fornecer as estruturas, porém, deram 

prazo mínimo de quatro meses para entrega, o que foi considerado inviável. 

 

Outra solução negociada na tarde desta sexta-feira (3) foi a destinação de 300 unidades 

habitacionais recém-inauguradas em Bertioga às vítimas das chuvas por oito meses. 

 

A Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo assinou acordo com a 

secretaria estadual de Habitação para ceder as unidades provisoriamente. A negociação 

envolveu Tarcísio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o prefeito de Bertioga, Caio 

Matheus (PSDB), que se recusou a tirar moradores de rua cidade da lista de beneficiários dos 

empreendimentos. 

 

Outro entrave tem sido encontrar as escrituras e os proprietários dos terrenos escolhidos 

pelos técnicos da CDHU para erguer os conjuntos habitacionais. Há muita terra devoluta na 

região que demanda processos judiciais para serem desapropriadas pelo estado e 

transformadas em áreas de interesse social. 

 

Os empreendimentos ainda não têm um modelo definido, mas vão ter que obedecer ao 

limite máximo de verticalização de nove metros de altura, segundo o Plano Diretor de São 

Sebastião aprovado em 2020. 

 

A construção de prédios na cidade turística suscitou debates entre a prefeitura e moradores, 

que organizaram protestos durante as audiências públicas na Câmara contrários à aprovação 

do novo gabarito de construção, em 2019. 

 



 

 

A regra atual define o limite máximo de nove metros - mais três metros para a instalação de 

caixa d'água - para as edificações em todo o município. 

 

Apesar de ter integrado o movimento contrário à construção de prédios em São Sebastião, a 

Amovila (Associação de Moradores da Vila Sahy), a área mais afetada pelos deslizamentos de 

terra, vai rediscutir o assunto, segundo o diretor da entidade, Clodomir de Almeida Silva. 

 

Atualmente, para sanar o déficit habitacional da cidade, que atinge cerca de 25 mil pessoas 

em moradias inadequadas, é preciso construir de 8.000 a 10 mil casas, segundo o engenheiro 

civil Ivan Maglio, autor do projeto que embasou o Plano Diretor do município. "O atual 

gabarito de altura máxima permitido é suficiente para abrigar a todos", diz. 
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Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após chuvas em São 

Sebastião 

 
 

A Defesa Civil de São Sebastião iniciou neste sábado (4) a ‘Operação Desmonte’ das 

residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais após as fortes 

chuvas que assolaram o município durante o feriado de Carnaval. 

 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos dentre todas as localidades. 

 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número total de residências totalmente condenadas 

ainda é impreciso, já que ainda há imóveis em áreas de risco que serão avaliados pelos 

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

Tecnológicas (IPT). 

 



 

 

Neste sábado, essas equipes também estarão em bairros afetados pela calamidade, tirando 

dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não oferecem 

segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque Pequeno, 

Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia Verde. 

 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

 

O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual. 
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São Sebastião se prepara para retorno às aulas após tragédias das chuvas 

 
 

São Sebastião já iniciou os preparativos para o retorno às aulas dos alunos do município 

após as tragédias ocasionadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último dia 19 de 

fevereiro. 

 

Desabrigados e desalojados que estavam recolhidos em escolas municipais já foram 

transferidos para hotéis e pousadas parceiras da prefeitura, o que já possibilita que os 

colégios montem a estrutura necessária para começar a receber os estudantes. O retorno 

está marcado para a próxima segunda-feira (6). 

 

As unidades esvaziadas, assim como outras creches e escolas que sofreram com problemas 

estruturais em função do temporal já passaram por ações de limpeza e manutenção. No 

entanto, contando ainda com alguns alunos que possam não ir presencialmente nos 

primeiros dias, a Secretaria de Educação já iniciou a montagem de um planejamento para o 

ensino remoto. 



 

 

 

Como exemplo, Na EM (Escola Municipal) Professora Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, 

uma das áreas mais atingidas pelo temporal, os atendimentos aos alunos serão escalonados 

e por meio de plantões com professores. 

 

Outro ponto discutido é em relação ao transporte escolar. A administração municipal já 

informou que realizará um mapeamento juntamente das escolas para entender as 

necessidades de mudança nas rotas e garantir que os estudantes de áreas mais afetadas 

cheguem aos colégios. 
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São Sebastião recorrerá à PM para evitar reocupação de morros 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião e o governo estadual irão recorrer à operação delegada e ao 

uso de imagens aéreas para evitar a reocupação de morros e áreas de risco. 

 

Temporal recorde que atingiu o litoral norte de São Paulo na madrugada do último dia 19 

deixou 65 mortos na região (64 em São Sebastião e 1 em Ubatuba), além de milhares de 

desabrigados e desalojados. 

 

A operação delegada é um convênio celebrado entre prefeituras e o governo estadual em 

que PMs de folga reforçam o policiamento nas cidades. 

 

O modelo de fiscalização em estudo irá ser feito em parceria com o IGC (Instituto Geográfico 

e Cartográfico do Estado de São Paulo), que irá elaborar mapas em tempo real com 

aproximação de 25 centímetros das áreas de encosta. A fiscalização, porém, ainda não tem 

previsão de início. 

 

De acordo com o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, a previsão é que os 

mapas sejam elaborados quinzenal ou mensalmente. Uma vez detectada a construção de 

uma casa ou a ocupação de um terreno em área de risco, serão enviadas equipes da Polícia 

Militar e da Polícia Ambiental para evitar que se desenvolvam. 



 

 

 

O levantamento das fotos aéreas será estendido por todo o litoral, de Santos até Ubatuba, 

segundo o secretário. "A ideia é fornecer um instrumento de fiscalização para as prefeituras 

que têm a função de cuidar do território." 

 

As imagens captadas pelo IGC a bordo de helicópteros nos dias posteriores à tragédia 

serviram de base para a secretaria mapear o território e encontrar áreas viáveis para erguer 

as moradias definitivas. Na ocasião, as imagens foram geradas com aproximação de dez 

centímetros, o que permitiu aos técnicos avaliar detalhes da área degradada. 

 

A maior parte das vítimas da tragédia no litoral vivia em ocupações irregulares em áreas de 

risco atingidas por deslizamentos de terra. 

 

A área mais afetada foi a Barra do Sahy, que concentra o maior número de mortos e 

desabrigados. O local começou a ser ocupado no início da década de 1970 com a 

inauguração da rodovia Rio-Santos e a consolidação do litoral norte como destino turístico. 

 

Atualmente, São Sebastião tem um déficit habitacional de cerca de 25 mil pessoas, que vivem 

em moradias inadequadas. Para sanar a falta de habitação, seria preciso construir de 8.000 a 

10 mil casas. 

 

De acordo com Valter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Mackenzie, as pessoas moram em áreas de risco porque precisam e não 

porque querem. "Isso é fruto do modelo de ocupação urbana que não privilegia as classes 

mais pobres", diz. 

 

Um dos fatores que levam à ocupação desordenada de encostas de morros é o valor do 

metro quadrado e dos aluguéis no litoral. 

 

Na travessa São Jorge, por exemplo, ligação a entre vias mais afetadas pela tragédia na Vila 

Sahy (ruas Zero e Um), o metro quadrado de referência da prefeitura é avaliado em R$ 70. A 

cerca de 700 metros dali, na avenida Adelino Tavares, perto da praia na Barra do Sahy, ele 

salta para R$ 800. 

 

Nas áreas nobres da praia da Baleia e no Juquehy, o valor sobe para R$ 1.200 o m², o mais 

alto na cidade. 

 

A desigualdade social evidenciada pela ocupação urbana na cidade litorânea é agravada pela 

fragilidade de leis que regram a ocupação do solo, segundo a urbanista e coordenadora-

executiva no Instituto Pólis, Margareth Uemura. 

 



 

 

"Sem regras claras e consistentes, a ocupação fica ao sabor da oferta do mercado 

imobiliário", diz. "Não é do interesse da iniciativa privada incluir habitações populares nos 

projetos de empreendimentos. É papel do Estado atender essa faixa." 
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São Sebastião emite alerta de dengue à população em meio aos estragos das chuvas 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta à população nesta sexta-feira (3) sobre os 

riscos de proliferação de mosquitos da dengue em meio aos locais com entulhos na cidade. 

 

Através do Controle de Endemias, órgão vinculado à Secretaria de Saúde do município, o 

município pediu uma intensificação nos cuidados ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da 

doença. 

 

Em trabalhos contínuos de reconstrução após as chuvas que atingiram a cidade nas últimas 

semanas e provocaram a maior tragédia da história do Litoral Norte, São Sebastião conta 

ainda com muitos entulhos espalhados pela cidade. Ao todo, até o momento, 64 pessoas 

morreram e centenas ficaram desabrigados ou desalojados. 

 

A administração municipal ainda frisou que sua equipe urbana de limpeza segue com os 

trabalhos de coleta de entulhos e na desobstrução de vias afetadas. No entanto, a prefeitura 

reitera que a sobrecarga nos serviços pode prolongar o tempo de recolhimento completo. 
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Volta de chuva aumenta tensão em São Sebastião; resgate ainda procura desaparecido 

 
 

Da lama ao caos. 

 

A volta da chuva forte a São Sebastião nesta semana prejudicou o trabalho de resgate e 

preocupou ainda mais a já combalida população nas áreas de risco. 

 

Região mais afetada pelo temporal há duas semanas, a Vila Sahy voltou a ter ruas alagadas e 

a encher de lama, para desespero de moradores que tentam retornar às casas. 

 

De acordo com boletim do governo estadual, a devastadora precipitação de 683 milímetros 

de chuva no acumulado de 24 horas deixou saldo de 65 pessoas mortas, sendo 64 em São 

Sebastião e uma em Ubatuba. 

 

O retorno da chuva obrigou a interrupção temporária do trabalho de equipes das forças de 

segurança e resgate, que procuram um homem desaparecido no bairro Vila Baleia Verde, em 

São Sebastião. 

 

Técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e do Corpo de Bombeiros detectaram 

instabilidade no solo devido às chuvas que continuam na região. Após pausar as buscas por 

48 horas, os trabalhos foram retomados na sexta (3). 

 

Dos 65 óbitos causados pela tragédia, 57 corpos já foram identificados e liberados para 

sepultamento. Trata-se de 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças. Oito corpos retirados da 

lama seguem ainda sem identificação, aumentando a tensão entre familiares e amigos dos 

atingidos pela tempestade. 

 

Atualmente, no estado, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos 1.076 

desabrigados, 1.090 desalojados, a maior parte deles em São Sebastião. 

 

FAMÍLIAS 

 



 

 

O governo estadual também começou a transferir famílias abrigadas nas escolas Instituto 

Verdescola, Henrique Tavares e na Creche do Sahy, todas na Barra do Sahy, em São 

Sebastião, para hotéis e pousadas da costa sul do Litoral Norte que firmaram parceria com o 

Estado. 

 

São mais de 4.000 leitos oferecidos pela rede hoteleira, segundo o governo. A Polícia Militar 

tem feito a remoção das vítimas da tragédia, priorizando pessoas com deficiência e 

acamadas. A meta é acomodar os mais de 824 desabrigados em São Sebastião. Eles também 

vão receber três refeições por dia. 

 

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

agora. No início da semana, 84 pessoas já haviam sido encaminhadas a um hotel 

disponibilizado por uma instituição financeira”, informou mo governo estadual. 

 

Em outra frente, o governo Tarcísio de Freitas avalia cinco terrenos em São Sebastião, 

indicados pela prefeitura, para receber as construções de moradias e abrigar as vítimas da 

tragédia. 

 

Os terrenos estão nos bairros de Topolândia (região central), Vila Sahy e na praia de 

Maresias. Há impasses judiciais e administrativos em algumas das localidades, com 

existência de vegetação nativa que obriga o licenciamento ambiental e pode atrasar a 

construção das novas casas. 

 

Integrantes da prefeitura avaliam que o terreno de Topolândia é o que tem menos entraves 

para o início das construções. 

 

A escolha das áreas se deu pela proximidade com as moradias originais, para evitar grandes 

deslocamentos da população atingida pelas fortes chuvas. 

 

Segundo o governo, técnicos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado) vão analisar os terrenos e definir quantas moradias cada um comporta e 

o perfil do empreendimento. Não há data prevista para começo das obras. 

 

Na última sexta-feira (24), o governo estadual encaminhou pedido de desapropriação de área 

de 10,6 mil metros quadrados na Vila Sahy, cuja propriedade é privada. 
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Moradores de São Sebastião de ruas afetadas pelas chuvas podem requerer saque do 

FGTS 

 
 

Os trabalhadores de São Sebastião que foram atingidos pela tempestade podem solicitar, a 

partir desta sexta-feira (3), o saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

por?calamidade. A liberação pode ser solicitada à CAIXA por meio do novo Aplicativo FGTS até 

o próximo dia 21 de maio. 

 

Podem requerer o benefício trabalhadores residentes em 361 ruas dos bairros Itatinga (29), 

Topolândia (6), Toque-Toque Grande (8), Toque-Toque Pequeno (9), Boiçucanga (106), 

Cambury (79), Barra do Sahy (31), Juquehy (47), Barra do Una (20), Paúba (7) e Maresias (19), 

que possuem saldo na conta do FGTS e não realizaram saque pelo mesmo motivo em 

período inferior a 12 meses. 

 

O valor máximo para retirada é de R$?6.220. A solicitação é realizada pelo novo aplicativo 

FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao 

registrar a solicitação é necessário indicar uma conta de instituição financeira para receber os 

valores, sem nenhum custo. 
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Busca por último desaparecido nas chuvas é retomada em São Sebastião (SP) 

 
 

As buscas na região da Baleia Verde do último homem considerado desaparecido em meio à 

tragédia das chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foram retomadas nesta 

sexta-feira (3), segundo o governo do estado. 

 

Os temporais históricos do final de semana 18 e 19 de fevereiro deixaram 65 mortos na 

região (64 em São Sebastião e 1 em Ubatuba), além de milhares de desabrigados e 

desalojados. 

 

Em boletim divulgado na manhã de quinta (2), o governo do estado afirmou que as buscas 

haviam sido interrompidas temporariamente por questões de segurança. "Os técnicos do IPT 

[Instituto de Pesquisas Tecnológicas] e do Corpo de Bombeiros detectaram ontem (1º) uma 

instabilidade do solo devido às chuvas que continuam na região. Foi indicado uma pausa de, 

pelo menos, 48 horas sem chuvas para uma reavaliação", dizia o texto. 

 

As buscas pelo homem de 52 anos foram retomadas porque os técnicos do IPT e do Corpo 

de Bombeiros verificaram a melhoria nas condições do solo devido às condições climáticas, 

que permite assim a segurança para a retomada dos trabalhos no local. 

 

ESTRADAS 

Na manhã desta sexta, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o 

tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. 

Apenas o trecho do km 82 da rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), em Biritiba-Mirim, junto à ponte 

do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. 

 

No km 174 da Rio-Santos (SP-55), a via está sujeita a interrupções temporárias, de acordo 

com a condição climática, para garantir a segurança dos motoristas e equipes que trabalham 

no local. 

 

**INTERDIÇÕES PARCIAIS** 

Rodovia Rio-Santos (SP-55) 



 

 

 

- Km 064 - queda de árvore (Praia do Lázaro) 

- Km 087 - queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); 

- Km 116 - queda de barreira (Praia da Cigarra); 

- Km 136 ao 142 - queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); 

- Km 143 - Erosão (Praia do Toque Toque); 

- Km 151 - Erosão (Paúba); 

- Km 157 ao 162 - queda de barreira (Praia de Maresias); 

- Km 164 - queda de barreira (Praia de Boiçucanga); 

- Km 174 ao 176 - queda de barreira (Praia Preta e Juquehy), trecho sujeito a interrupções 

temporárias, a depender das condições climáticas; 

- Km 180 - queda de árvore (Praia Preta); 

- Km 188 ao 189 - erosão (Praia de Boracéia); 

- Km 189 - Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia); 

- Km 203 - queda de barreira (Praia Guaratuba) 

 

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) 

- Km 64 - Risco de queda de barreira (Natividade da Serra). Faixa reversível sentido norte 

Mogi-Bertioga (Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, SP-98) 

- Km 87 - Erosão (Véu da Noiva). Interdição parcial 

- Km 90 ao 91 - queda de barreira (Fim da serra). Interdição parcial 

 

Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61) 

- KM 16 - queda de barreira (Praia do Perequê). 

 

**INTERDIÇÃO TOTAL** 

Mogi-Bertioga (SP-98) 

 

A rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de 

tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. As obras emergenciais foram iniciadas na 

terça-feira (21), com previsão de investimento de R$ 9,4 milhões, liberação do trânsito em 

dois meses e conclusão em até seis. Será necessário revitalizar o muro de arrimo existe e 

construir um novo, além de criar uma nova galeria. 
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Prefeitura cruza informações de celular para localizar desaparecido em São Sebastião 

 

 
 

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

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

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

dado sinal. As buscas presencias foram pausadas pelo risco de deslizamento. 

 

Eliseu Alves Pedro foi visto 16h50 do dia 18 de fevereiro indo para casa, um dia antes do 

temporal que assolou a região. Imagens das imediações não captaram o seu retorno. Ao 

mesmo tempo, as equipes de buscas aguardam melhorias da área que está com 

instabilidade após as fortes chuvas desta semana para que possam retornar com as buscas 

de forma presencial. 

 

MORADIA. 

Os presentes à reunião diária do Gabinete de Gerenciamento de Crise que alinha as 

estratégias de ações a serem desenvolvidas ao longo do dia reforçaram que a transferência 

de moradores para hotéis e pousadas conveniados será apenas daqueles cadastrados pelos 

órgãos públicos da Prefeitura de São Sebastião. A primeira turma foi transferida na noite de 

quarta-feira (1º) e teve como prioridade idosos e deficientes. 
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São Sebastião alerta população para descarte de entulhos e risco do mosquito da 

dengue. 

 

(Da Redação) A população de São Sebastião deve manter e intensificar a rotina de cuidados 

no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya. 

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

Sebastião. 

De acordo com o setor, o descarte de grande quantidade de entulhos ocorrido após as 

chuvas poderá acelerar a reprodução do mosquito Aedes aegypti, provocando um outro 

problema: o aumento exponencial de casos da doença. 

Por isso, é recomendado que os moradores mantenham e intensifiquem os cuidados com 

seus quintais, expandindo-os para as calçadas, ruas e arredores, eliminando qualquer água 

parada e possíveis criadouros do mosquito. 

Também é solicitado que a população evite descartar móveis, roupas e outros objetos em 

locais expostos, para evitar o acúmulo de água da chuva. 

As equipes de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos estão empenhadas na 

desobstrução e limpeza das vias e áreas afetadas, além da coleta de entulhos, o que pode 

prolongar o tempo de espera pelo serviço de recolhimento e de cata-cata 
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Moradores de São Sebastião podem solicitar saque do FGTS Calamidade. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião informa que os trabalhadores de São Sebastião podem 

solicitar, a partir desta sexta-feira (3/3), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

por calamidade. 

A liberação, decorrente das fortes chuvas no município, pode ser solicitada à CAIXA por meio do 

Aplicativo FGTS até o próximo dia 21 de maio. 

Podem requerer o benefício trabalhadores que possuem saldo na conta do FGTS e não realizaram 

saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de 

R$ 6.220. 

A solicitação é realizada pelo aplicativo FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a necessidade de 

comparecer a uma agência. 

Ao registrar a solicitação é necessário indicar uma conta de instituição financeira para receber os 

valores, sem nenhum custo. 

Como solicitar o saque FGTS por calamidade: 

Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Meus saques” e 

selecionar “Outras situações de saque — Calamidade pública” — acessar a cidade; 

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência 

em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade; 

Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou 

outro banco e enviar a solicitação; 

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis. 



 

 

Documentos necessários: 

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte; 

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento 

recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. 

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência 

esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a). 

Mais informações pelo telefone 0800 726 0207. 
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Centro de distribuição é aberto para auxílio às vítimas das chuvas e famílias 

vulneráveis. 

 

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

abriram nesta sexta-feira (3/3) mais um ponto de armazenamento e distribuição. Ele funciona na Casa 

da Cultura e os mantimentos vão auxiliar as vítimas das chuvas e pessoas em vulnerabilidade social 

emergencial no município que se encontra em estado de calamidade pública, conforme decreto 

municipal número 8.777/2023. 

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade, 1 mil cestas básicas de alimentos não perecíveis 

serão entregues diariamente e, exclusivamente, neste posto, das 9h às 16h. 

Para a retirada da cesta é necessária a apresentação de um documento com foto e comprovante de 

residência para cadastramento. Ainda de acordo com o Fundo Social, a grande quantidade de 

doações, mais de 780 toneladas, permitiu essa distribuição às famílias e pessoas vulneráveis 

emergencialmente. 

As doações às vítimas das enchentes prosseguem normalmente. 

Enquanto aguardava na fila para retirar sua cesta básica, com a ajuda de servidores públicos 



 

 

municipais e voluntários, a ajudante geral Anajô Anselmo, 35 anos, casada, mãe de quatro filhos, 

moradora do bairro Enseada, se emocionou ao receber o donativo. 

“Fico muito comovida por ver tanta gente ajudando São Sebastião. Todo mundo está recebendo 

assistência, as vítimas das chuvas, nós de baixa renda, e os governos trabalhando para ajudar o povo. 

Deus abençoe muito São Sebastião e o prefeito Felipe Augusto que auxilia, rapidamente, quem mais 

precisa, nessa calamidade para reconstruir a nossa amada cidade”, disse Anajô. 

No total, são três centros de distribuição, um com estrutura montada no Complexo Turístico da Rua 

da Praia, outro na Casa da Cultura, ambos no Centro Histórico, e no bairro Boiçucanga, na Costa Sul – 

região dos bairros, vilas e comunidades mais afetados pelo desastre natural. 

São 13 pontos de entrega em bairros da Costa Norte, Sul e Região Central. 

Nos centros de distribuição, 40 funcionários da prefeitura e voluntários auxiliam no 

acondicionamento e estocagem dos produtos doados. 

Os locais serão utilizados enquanto houver necessidade. 

Segundo o Fundo Social, 500 voluntários já auxiliaram na distribuição dos alimentos para as famílias 

atingidas pelas chuvas que estão alojadas em hotéis e pousadas desde a última quinta-feira (2), na 

Costa Sul, e na Colônia de Férias do Banco Itaú, Região Central, espaços cedidos, em conjunto, pela 

iniciativa privada e governos federal, estadual e municipal (abrigos). 

Atualmente, 300 pessoas auxiliam na logística de entregas e mais voluntários são necessários. Quem 

quiser e puder se voluntariar pode entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991, ou ir na sede do 

Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro. 

As doações de alimentos cessaram para que a grande quantidade doada possa ser distribuída. 

Para tanto, o Fundo Social agradece a doação de cada parceiro solidário e voluntário neste momento 

tão difícil e conta com a ajuda de todos para doações em dinheiro que podem ser feitas através da 

conta Fundo Social de Solidariedade do Município de São Sebastião, CNPJ: 28.086.952/0001-99, Banco 

do Brasil, Agência 0715-3, Conta Corrente: 54708-5 e Chave PIX CNPJ: 28.086.952/0001-99. 
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Forças de Segurança alertam para uso de drones nas áreas vermelhas de São 

Sebastião. 

 

(Da Redação) Integrantes das Forças de Segurança que participam do Gabinete de Gerenciamento de 

Crise, em São Sebastião, fizeram um alerta importante para o uso de drones nas chamadas áreas 

vermelhas, comunidades atingidas pela catástrofe de 19 de fevereiro, onde o fluxo de aeronaves é 

alto. 

A preocupação é que esses equipamentos possam atingir os helicópteros e provocar um grave 

acidente. Segundo os comandos da Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, o tráfego 

na região é alto, os voos são mais baixos e equipamentos de pequeno porte não recebem alerta que 

se trata de uma área ‘no fly zone’. 

Mas independentemente disso, eles frisam que existe regulamentação para voos de equipamentos 

com sistemas autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) que já recebem a informação sobre a proibição e travam nas áreas de 

segurança. 

Ocorre que pessoas que usam o drone de forma mais recreacional acabam por fazer a sua utilização 

de forma errada e perigosa. 

Reabastecimento de navio 

Nesta sexta-feira (3), o navio da Marinha ‘Aeródromo Multipropósito Atlântico’, que está ancorado em 

Juquehy, na Costa Sul, segue para o Porto de Santos onde passa por reabastecimento de água, 

alimentação e combustível, além da troca de fuzileiros navais. De acordo com a Marinha, ele estará de 

volta na próxima segunda-feira (6). 

A embarcação móvel permanece em Barra do Sahy, assim como o hospital de campanha. O navio 

serve de apoio aos fuzileiros navais e equipes de saúde que atuam em terra nas tarefas de 



 

 

desobstrução de vias; distribuição de materiais e gêneros alimentícios doados; atendimento médico 

no Hospital de Campanha; e equipe médica móvel em locais com acessos críticos. 

As equipes das Polícias Civil e Federal continuam com as buscas por um morador que teria 

desaparecido na Baleia Verde, na Praia da Baleia. 

A Prefeitura de São Sebastião tem informado a Defesa Civil Nacional sobre algumas obras necessárias 

para o início da reconstrução da cidade. Já foram feitas solicitações para a implantação de seis 

pontes, além de ações na Estrada Beira Rio, em Boiçucanga. 
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Buscas são retomadas na Baleia Verde. 

 
 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião informa que as forças de segurança e resgate 

retomaram as buscas por um homem desaparecido, no bairro da Baleia Verde, na Costa Sul 

do município. Os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Corpo de 

Bombeiros checaram a melhoria nas condições do solo devido às melhorias nas condições 

climáticas, garantindo assim a segurança para a retomada dos trabalhos no local. 
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Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana. 

 

(Da Redação) A Marinha do Brasil comunica à população que o Hospital de Campanha 

localizado em Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, funciona normalmente neste fim de 

semana para atendimento médico com clínica geral e pediatria, distribuição de 

medicamentos, troca de curativos, entre outros. 

Isso significa que a população que precisar passar por atendimento básico pode procurar a 

unidade que tem toda uma estrutura e profissionais para receber quem precisa. 

O Hospital de Campanha funciona das 8h às 16h. Ele está instalado só lado do Programa 

Saúde da Família 2, em Juquehy. 

 

 

Clipping de Notícias: 03 à 05/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Diário Caiçara 

 

Tragédia em São Sebastião contabiliza morte de 23 crianças e 41 adultos. 

 

(Da Redação) Levantamento da Prefeitura de São Sebastião aponta que na catástrofe de 19 

de fevereiro foram contabilizadas as mortes de 23 crianças e 41 adultos, totalizando 64 

vítimas. A maior parte das vítimas foi encontrada em Barra do Sahy, na Costa Sul do 

município. 



 

 

Do total de crianças, 12 eram do sexo feminino e 11 do masculino. Quanto aos adultos, 

foram 22 mulheres e 21 homens. Com base no levantamento, 52 vítimas foram retiradas da 

Barra do Sahy, 10 de Juquehy e uma de Maresias, além de outra da Baleia. 

Os dados mostram que mais da metade, 44, foi levada para enterro em outras cidades como 

Itapecerica da Serra, Santo André, São Paulo, Itapevi e Bertioga e Estados como Minas Gerais, 

Bahia, Piauí, Santa Catarina, Pernambuco e Maranhão. 

Em São Sebastião, foram 20 vítimas enterradas nos cemitérios do Centro, Boiçucanga e 

Juquehy. 
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Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas em São Sebastião. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, iniciou neste sábado 

(4/3) a ‘Operação Desmonte’ das residências que foram danificadas e apresentaram 

problemas estruturais após as fortes chuvas que assolaram o município durante o feriado de 

Carnaval. 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos dentre todas as localidades. 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de residências totalmente condenadas é 

considerado impreciso, uma vez que outros imóveis em áreas de risco serão avaliados pelos 

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

Tecnológicas (IPT). 

Neste sábado, essas equipes também estarão em bairros afetados pela calamidade, tirando 

dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não oferecem 



 

 

segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque Pequeno, 

Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia Verde. 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual, 

contando com o apoio de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). A ação 

também é acompanhada por equipe das secretarias de Urbanismo (SEURB) e de 

Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES). 

Conjunto móvel de reciclagem 

O município recebeu carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) do Governo de São Paulo. O maquinário é especialmente desenvolvido 

para proporcionar um destino aos resíduos da construção civil como pedaços de concreto, 

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

tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos. 

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

concreto, material cerâmico e podem ser usados em diversas partes das construções com 

propriedades físicas semelhantes às novas. 

 

Clipping de Notícias: 03 à 05/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Diário Caiçara 

 

São Sebastião inicia terraplenagem na Topolândia e Vila Sahy para casas às vítimas da 

chuva. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(SESEP) iniciou, na última quinta-feira (2/3), o trabalho de terraplenagem em três dos oito 



 

 

terrenos indicados ao Governo do Estado para a construção de casas destinadas às vítimas 

da catástrofe que resultou na morte de 64 pessoas no município. 

Duas áreas estão sendo preparadas na região central da cidade, ambas no bairro Topolândia. 

A primeira, localizada na Avenida Professor Machado Rosa, 131, tem uma área de 8.928,17 

metros quadrados. Já a segunda está situada na Rua Antônio Pereira, também conhecida 

como Praça das Mangueiras, e mede 3.502.15 metros quadros. 

O terceiro terreno fica na Vila Sahy, Costa Sul do município – considerado o epicentro da 

tragédia. A área que mede 10.632,00 metros quadrados está situada à Avenida Marginal, na 

altura do quilômetro 172 da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego (SP-55). O trabalho no 

local ocorre desde o último dia 24 de fevereiro, após anúncio de desapropriação pelo 

Governo do Estado. 

Este último, se trata de uma área plana e segura onde a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um programa 

habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de moradores de áreas 

de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe. 

Mais áreas 

O prefeito Felipe Augusto também indicou outros cinco terrenos, sendo três em Maresias – 

um na Avenida Paquetá, outro na Rua Nova Iguaçu, e o último na Rua do Forno – e dois em 

Barequeçaba, incluindo um na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 

O Governo do Estado estima a construção de aproximadamente 600 casas. 
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Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

 
 

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município se mantém em estado de alerta, 

devido a previsão de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 

45 mm para esta sexta (3). 

 

A previsão de “pancadas de chuva”, com acumulado de 45 mm consta no “Boletim: situação e 

ações de apoio no litoral norte (2/3 – 11h)” do Governo do Estado de São Paulo, divulgado 

diariamente no site. 

 

Diante desta informação, recomenda-se atenção especial às áreas de risco, pois pode haver 

risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas à 

chuva e ventos. 

 

Calamidade 

 

São Sebastião está em estado de calamidade pública, após forte tempestade ocorrida na 

madrugada do dia 19 de fevereiro, que provocou a morte de 64 pessoas na Costa Sul – 

número do governo do Estado até esta quinta-feira (2), vítimas de enchentes e desabamento 

de residências e deslizamento de encostas que causaram interdição em vários trechos da 

rodovia SP-55 (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego). 

 

Na madrugada do domingo, o temporal superou 600 mm de chuva, e deixou um rastro 

incalculável de destruição, com quase dois mil desabrigados, a maioria socorrida nos abrigos 

organizados pela Prefeitura; e bairros ilhados, com problemas de abastecimento de energia, 

água e telefonia. 

 

Alerta anterior 

 



 

 

O município divulga frequentes alertas e já havia emitido, no dia 28 de fevereiro, alerta de 

forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 50 mm, entre terça 

(28/2) a quinta-feira (2/3). 

 

A Defesa Civil reitera o que sempre orienta, que a população que mora em área de encosta 

saia da residência e vá para casa de parentes ou para abrigos disponibilizados pela 

prefeitura. 

 

O telefone da Defesa Civil é o 199. 
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Defesa Civil de São Sebastião alerta para previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira 

(03) 

 
 

A Defesa Civil de São Sebastião informa que o município se mantém em estado de alerta, 

devido a previsão de forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 

45 mm, nesta sexta (03/03). 

 

A previsão de “pancadas de chuva”, com acumulado de 45 mm consta no “Boletim: situação e 

ações de apoio no litoral norte (2/3 – 11h)” do Governo do Estado de São Paulo, divulgado 

diariamente no site. 

 

Diante desta informação, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois 

pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências 

relacionadas à chuva e ventos. 

 

Calamidade 

 

São Sebastião está em estado de calamidade pública, após tempestade da madrugado do 

domingo (19), que provocou a morte de 64 pessoas na Costa Sul – número do governo do 

Estado até esta quinta-feira (02), vítimas de enchentes e desabamento de residências e 



 

 

deslizamento de encostas que causaram interdição em vários trechos da rodovia SP-55 

(Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego). 

 

Na madrugada do domingo, o temporal superou 600 mm de chuva, e deixou um rastro 

incalculável de destruição, com quase dois mil desabrigados, a maioria socorrida nos abrigos 

organizados pela Prefeitura; e bairros ilhados, com problemas de abastecimento de energia, 

água e telefonia. 

 

Alerta anterior 

 

O município divulga frequentes alertas e já havia emitido, no dia 28 de fevereiro, alerta de 

forte chuva na cidade e região, com previsão de acumulado de cerca de 50 mm, entre terça 

(28/2) a quinta-feira (2/3). 

 

A Defesa Civil reitera o que sempre orienta, que a população que mora em área de encosta 

saia da residência e vá para casa de parentes ou para abrigos disponibilizados pela 

prefeitura. 

 

O telefone da Defesa Civil é o 199. 
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São Sebastião combate a proliferação de mosquitos e disseminação de doenças em 

áreas afetadas pelas chuvas 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Controle de Endemias, vinculado à Vigilância em 

Saúde, está realizando a aplicação de larvicida em bueiros e poças d’água de áreas atingidas 

pelas fortes chuvas que assolaram o município no último dia 19 de fevereiro. 

 

O objetivo da ação é controlar a proliferação de diferentes mosquitos como Culex, Aedes 

aegypti, Anopheles, entre outros, e evitar a disseminação de doenças vetorizadas como 

dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária e leishmaniose. Nesta semana, o trabalho 

está ocorrendo na Vila Sahy. 



 

 

 

O Controle de Endemias lembra que os principais criadouros de mosquitos são encontrados 

nos quintais de casa, em objetos como vasos de plantas, baldes, bebedouros de animais, 

lonas e pneus, bem como em caixas d’água abertas e sem telagem, ralos externos e calhas 

sujas. 

 

Por isso, é tão importante que os moradores se conscientizem e façam sua parte, realizando 

vistoria semanal em seus quintais, guardando ou eliminando objetos que possam acumular 

água, principalmente após as chuvas. Além disso, o uso contínuo de repelentes é uma das 

principais armas individuais de combate à doença. 

 

Confira alguns cuidados que devem ser tomados para evitar a proliferação de mosquitos, 

como o Aedes aegypti: 

 

         Evite o acúmulo de água; 

 

·         Mantenha garrafas vazias ou baldes virados para baixo; 

 

·         Não deixe entulho em locais sem cobertura no quintal ou nas ruas; 

 

·         Mantenha a lata de lixo devidamente tampada e guarde pneus em locais cobertos, 

longe da chuva; 

 

·         Cubra as caixas d’água, poços ou piscinas e mantenha as calhas de água limpas; 
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Moradores de ruas afetadas pelas chuvas podem requerer saque do FGTS por 

calamidade 

 
Os trabalhadores de São Sebastião podem solicitar, a partir desta sexta-feira (3), o saque do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das 



 

 

fortes chuvas no município, pode ser solicitada à CAIXA por meio do novo Aplicativo FGTS até 

o próximo dia 21 de maio. 

 

Podem requerer o benefício trabalhadores residentes em 361 ruas dos bairros Itatinga (29), 

Topolândia (6), Toque-Toque Grande (8), Toque-Toque Pequeno (9), Boiçucanga (106), 

Cambury (79), Barra do Sahy (31), Juquehy (47), Barra do Una (20), Paúba (7) e Maresias (19), 

que possuem saldo na conta do FGTS e não realizaram saque pelo mesmo motivo em 

período inferior a 12 meses. 

 

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. A solicitação é realizada pelo novo aplicativo 

FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao 

registrar a solicitação é necessário indicar uma conta de instituição financeira para receber os 

valores, sem nenhum custo. 
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São Sebastião prepara volta às aulas após tragédia no município 

 
 

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

as escolas municipais para receber os alunos para volta às aulas que ocorrem na próxima 

segunda-feira (6), após a tragédia que assolou o município no dia 19 de fevereiro. 

 

As unidades escolares que abrigavam pessoas atingidas pelas chuvas já estão sendo 

transferidas para hotéis e pousadas parceiras, com estadia financiada pelo Governo do 

Estado de São Paulo. Foram desmobilizados na última quinta-feira (2) o Instituto Verdescola e 

a EM Henrique Tavares de Jesus, ambas de Barra do Sahy. Nesta sexta-feira (3) o processo 

ocorreu na Creche de Barra do Sahy e segue em outras unidades escolares de Juquehy. 

 

As unidades esvaziadas já passaram por ações de limpeza, manutenção e organização, assim 

como outras escolas e creches que sofreram algum estrago pelo temporal, tudo para que 

possam receber os estudantes nas melhores condições no retorno à sala de aula. 

 



 

 

Ensino remoto 

 

Para atender os alunos que não possam comparecer a escola, a Secretaria da Educação 

preparou um planejamento de ensino remoto como no período de pandemia, utilizando um 

caderno de atividades atualizado para o contexto atual, livros didáticos e roteiros de estudos, 

que serão entregues aos estudantes que não conseguem comparecer às escolas. 

 

Os estudantes da EM Profª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, escola mais afetada no 

município, a princípio serão atendidos em outro local de forma plantonista e em regime de 

escalonamento para que tenham contato com professores e equipe gestora. 

 

Transporte escolar 

 

Também será realizado um mapeamento em conjunto com as escolas para entender a 

necessidade de mudanças nas rotas do transporte escolar e assim garantir que os 

estudantes afetados que precisaram se mudar cheguem nas suas respectivas unidades de 

ensino. 

 

200 dias letivos 

 

Para garantir os 200 dias letivos obrigatórios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a SEDUC reorganizou o calendário escolar do município, utilizando 

uma semana do recesso de julho agora no período de 27 de fevereiro a 3 de março para 

abrigar as famílias afetadas e reorganizar as escolas. 

 

Assistência psicológica 

 

A Secretaria da Educação conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, 

assistentes sociais, psicopedagogos e outros profissionais para atender as crianças e 

adolescentes atingidos pelas catástrofes. Além desses, a SEDUC realiza parceria com as 

secretarias de Desenvolvimento Social (SEDES) e Saúde (SESAU) para mapear e realizar o 

atendimento dos estudantes. 

 

Segundo a Secretária da Educação, Marta Braz, a volta às aulas é a oportunidade de ter um 

panorama melhor da situação dos estudantes e de suas famílias. “Com os alunos de volta às 

escolas, poderemos acolhê-los e identificar as suas necessidades, apoiando no que for 

necessário para passar por esse momento traumático que foi vivenciado, como também 

continuar garantindo o seu acesso à educação.”, afirma a gestora. 
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Defesa Civil inicia ‘Operação Desmonte’ de casas condenadas após temporal de mais de 

600 milímetros que atingiu São Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, iniciou neste sábado (4) a ‘Operação 

Desmonte’ das residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais 

após as fortes chuvas que assolaram o município durante o feriado de Carnaval. 

 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos dentre todas as localidades. 

 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de residências totalmente condenadas ainda é 

impreciso, já que ainda há imóveis em áreas de risco que serão avaliados pelos técnicos do 

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

(IPT). 

 

Neste sábado, essas equipes também estarão em bairros afetados pela calamidade, tirando 

dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não oferecem 

segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque Pequeno, 

Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia Verde. 

 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 

 

O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual, 



 

 

contando com o apoio de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). A ação 

também é acompanhada por equipe das secretarias de Urbanismo (SEURB) e de 

Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES). 

 

Conjunto móvel de reciclagem 

 

O município recebeu carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) do Governo de São Paulo. O maquinário é especialmente desenvolvido 

para proporcionar um destino aos resíduos da construção civil como pedaços de concreto, 

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

tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos. 

 

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

concreto, material cerâmico e podem ser usados em diversas partes das construções com 

propriedades físicas semelhantes às novas. 

 

 

Publicado 2 dias atrás em 04/03/2023Por Cacá Alberti 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Defesa Civil, iniciou neste sábado (4) a ‘Operação 

Desmonte’ das residências que foram danificadas e apresentaram problemas estruturais 

após as fortes chuvas que assolaram o município durante o feriado de Carnaval. 

 

Segundo o órgão de proteção civil, neste primeiro relatório, pelo menos nove casas foram 

interditadas em definitivo na Rua Antônio Tenório dos Santos, no bairro Itatinga, região 

central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores 

impactos dentre todas as localidades. 

 

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de residências totalmente condenadas ainda é 

impreciso, já que ainda há imóveis em áreas de risco que serão avaliados pelos técnicos do 

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

(IPT). 

 

Neste sábado, essas equipes também estarão em bairros afetados pela calamidade, tirando 

dúvidas e fazendo novas vistorias, com o objetivo identificar residências que não oferecem 

segurança adequada em ao menos nove áreas, incluindo Itatinga, Toque-Toque Pequeno, 

Toque-Toque Grande, Boiçucanga, Cambury, Juquehy, Vila Sahy, Paúba e Baleia Verde. 

 

O trabalho também é realizado com a ajuda de uma equipe de 13 pessoas da Defesa Civil de 

Maceió (AL), que atuam no diagnóstico e mapeamento de riscos iminentes e potenciais. Além 

disso, estão emitindo registros de ocorrências para auxiliar moradores em pedidos de 

benefícios à prefeitura. 
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O desmonte das residências condenadas é considerado complexo e não há uma previsão 

para a sua conclusão, uma vez que, em muitos casos, o trabalho será feito de forma manual, 

contando com o apoio de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP). A ação 

também é acompanhada por equipe das secretarias de Urbanismo (SEURB) e de 

Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES). 

 

Conjunto móvel de reciclagem 

 

O município recebeu carreta com equipamento móvel de reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) do Governo de São Paulo. O maquinário é especialmente desenvolvido 

para proporcionar um destino aos resíduos da construção civil como pedaços de concreto, 

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

tijolos, telhas, objetos de porcelanas, pisos e revestimentos. 

 

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

concreto, material cerâmico e podem ser usados em diversas partes das construções com 

propriedades físicas semelhantes às novas. 

 

Vítimas da tragédia 

 

ANÚNCIO 

 

Até o momento, 64 óbitos foram confirmados em São Sebastião, sendo 41 adultos, incluindo 

22 mulheres e 21 homens, além de 23 crianças, entre elas, 12 do sexo feminino e 11 do 

masculino. Com base no levantamento feito pela Prefeitura, 52 vítimas foram retiradas da 

Barra do Sahy, 10 de Juquehy e uma de Maresias, além de outra da Baleia. 

 

As forças de segurança e resgate retomaram na última sexta-feira (3) as buscas por um 

homem desaparecido na Baleia Verde, na Costa Sul. Técnicos do IPT e do Corpo de 

Bombeiros verificaram a melhoria nas condições do solo devido às condições climáticas, 

garantindo assim a segurança para a retomada dos trabalhos no local. 

 

Abrigos em hotéis e pousadas 

 

Na madrugada desta sexta-feira (3), a Prefeitura concluiu a transferência de 

aproximadamente 1 mil pessoas que estavam alojadas em pontos de abrigos provisórios 

para hotéis e pousadas parceiras do governo estadual. 

 



 

 

As famílias acomodadas na rede hoteleira podem permanecer nesses locais por pelo período 

de 30 dias, mas esse tempo pode ser prolongado conforme a necessidade. O Estado 

pretende manter residências temporárias até que as vilas de passagem e moradias 

permanentes sejam construídas. 

 

Construção de novas moradias 

 

A Prefeitura de São Sebastião já indicou ao Governo do Estado oito áreas para a construção 

de moradias às vítimas da calamidade. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de 

Freitas, a previsão é iniciar imediatamente a construção das casas definitivas e finalizá-las em 

aproximadamente 180 dias. 

 

Os terrenos anunciados ficam nos bairros Topolândia (2), Maresias (3), Barequeçaba (2) e 

uma área na própria Vila Sahy – epicentro da tragédia. Estima-se a construção de 

aproximadamente 600 casas. 

 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, informou que já foram iniciados os serviços de 

terraplenagem em três terrenos, os dois da Topolândia e um da Vila Sahy. 
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Buscas são retomadas na Baleia Verde 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião informa que as forças de segurança e resgate retomaram as 

buscas por um homem desaparecido, no bairro da Baleia Verde, na Costa Sul do município. 

Os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Corpo de Bombeiros checaram 

a melhoria nas condições do solo devido às melhorias nas condições climáticas, garantindo 

assim a segurança para a retomada dos trabalhos no local. 
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Marinha do Brasil faz atendimento no Hospital de Campanha no fim de semana 

 
 

A Marinha do Brasil comunica à população que o Hospital de Campanha localizado em 

Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, funciona normalmente neste fim de semana para 

atendimento médico com clínica geral e pediatria, distribuição de medicamentos, troca de 

curativos, entre outros. 

 

Isso significa que a população que precisar passar por atendimento básico pode procurar a 

unidade que tem toda uma estrutura e profissionais para receber quem precisa.  

 

O Hospital de Campanha funciona das 8h às 16h. Ele está instalado só lado do Programa 

Saúde da Família 2, em Juquehy. 
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São Sebastião iniciou terraplenagem em terrenos na Topolândia e Vila Sahy para 

construção de casas às vítimas da chuva 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) iniciou, na 

última quinta-feira (2), o trabalho de terraplenagem em três dos oito terrenos indicados ao 

Governo do Estado para a construção de casas destinadas às vítimas da catástrofe que 

resultou na morte de 64 pessoas no município. 



 

 

 

Duas áreas estão sendo preparadas na região central da cidade, ambas no bairro Topolândia. 

A primeira, localizada na Avenida Professor Machado Rosa, 131, tem uma área de 8.928,17 

metros quadrados. Já a segunda está situada na Rua Antônio Pereira, também conhecida 

como Praça das Mangueiras, e mede 3.502.15 metros quadros. 

 

O terceiro terreno fica na Vila Sahy, Costa Sul do município – considerado o epicentro da 

tragédia. A área que mede 10.632,00 metros quadrados está situada à Avenida Marginal, na 

altura do quilômetro 172 da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego (SP-55). O trabalho no 

local ocorre desde o último dia 24 de fevereiro, após anúncio de desapropriação pelo 

Governo do Estado. 

 

Este último, se trata de uma área plana e segura onde a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) implementará um programa 

habitacional para famílias de baixa renda, destinado ao atendimento de moradores de áreas 

de risco afetadas e que perderam suas casas na catástrofe. 

 

O prefeito Felipe Augusto também indicou outros cinco terrenos, sendo três em Maresias – 

um na Avenida Paquetá, outro na Rua Nova Iguaçu, e o último na Rua do Forno – e dois em 

Barequeçaba, incluindo um na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 

O Governo do Estado estima a construção de aproximadamente 600 casas. 
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Prefeitura institui comitê de fiscalização das doações de auxílio humanitário às vítimas 

das chuvas 

 
 

Decreto municipal foi assinado pelo prefeito Felipe Augusto e está em vigor 

 

Transparência e seriedade são pilares da administração pública sebastianense. O prefeito de 

São Sebastião, Felipe Augusto, assinou no último dia 28 de fevereiro, o decreto municipal nº 

8.788/2023 que “dispõe sobre a criação do Comitê para Fiscalização do Valor do Fundo Social 

que será destinado ao Auxílio Humanitário” e que já vigora no município. 



 

 

 

O decreto determina, em seu artigo 1º, que fica criado o Comitê de Fiscalização para 

Destinação do Valor do Fundo Social, proveniente de doações angariadas e destinadas ao 

auxílio humanitário, decorrente do estado de calamidade pública, decreto municipal nº. 

8.777/2023 e decreto estadual nº 67.502, ambos de 19 de fevereiro de 2023 e reconhecidos 

pela portaria federal de nº 800/2023 de 20 de fevereiro. 

 

No artigo 2º fica estipulado que o comitê de fiscalização é formado pela presidente do Fundo 

Social da Prefeitura de São Sebastião, Rita Elizabeth Passos, e um servidor público municipal 

das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB), Fazenda (SEFAZ), Obras 

(SEO) e Assuntos Jurídicos (SAJUR). 

 

O comitê é composto, ainda, por um membro de entidades, representantes da sociedade 

civil, sendo Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião (AEAASS) 

e Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo (OAB-SP), 136ª Subseção de São 

Sebastião. 

 

O objetivo é fiscalizar as diretrizes e procedimentos de regulamentação, normativas, 

decretos, leis, federais, estaduais e municipais que cumpram a destinação correta da 

arrecadação de valores e itens para ajuda humanitária às famílias e pessoas vítimas da 

tempestade que assolou o município no último dia 19 de fevereiro e que completa 15 dias. 

 

Informações pelo Portal da Transparência Pública de São Sebastião 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/transparencia.asp e Portal do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCE-SP) www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br. 
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Prefeitura de São Sebastião recebe doações de fórmulas especiais do Lions 

Internacional 

 
 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, recebeu neste domingo o governador do Distrito 

LC 5 PIP Augustin Soliva, João Claudino Barbosa Filho, e representantes do Lions Club da 

região. 

 

Na ocasião, eles contaram que conseguiram a arrecadação de US$ 10 mil dólares, 

equivalente a R$ 58 mil, que foram usados para a compra de fórmulas especiais a ser 

entregues à Secretaria de Educação (Seduc), visando o atendimento de crianças da rede 

municipal que tem problemas de restrições nutricionais como alergias a lactose, glúten, ovo, 

entre outros. 

 

“São fórmulas de alto custo e essa é uma forma do Lions ajudar a comunidade de São 

Sebastião afetada pelas fortes chuvas”, disse João Claudino. 

 

O prefeito Felipe Augusto fez questão de agradecer mais essa ajuda que chega para a 

população, principalmente em se tratando de produtos específicos para os que precisam. 

“Nosso agradecimento especial a cada um de vocês que colaborou para a essa doação”. 

 

Além dos membros de São Sebastião, estiveram presentes representantes dos Lions Club de 

Caraguatatuba e Ilhabela. 
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Prefeitura oferece 5 áreas para construção de casas populares em São Sebastião 

 
 

A falta de áreas apropriadas era apresentada como empecilho para construção de casas 

populares em São Sebastião. Depois da catástrofe, que matou 64 pessoas, a prefeitura 

‘descobriu’ cinco imóveis, oferecidos ao Governo do Estado, na última quarta-feira (1º). Todos 

pertencem ao patrimônio público do município. 

 

Três deles estão em Maresias, nas ruas do Forno, Nova Iguaçu e Paquetá. Neste último a 

prefeitura havia prometido, há três anos, construir 220 casas. A promessa não seguiu 

adiante, e agora o prefeito acusa, sem citar nome e de que maneira, “empresários de alto 

padrão” que teriam impedido a construção. 

 

Outro terreno oferecido é o da Rua Amália Maria de Jesus, em Barequeçaba. Nesse bairro, 

cerca de 30 famílias aguardam, há quase quatro anos, a construção de moradias. Elas 

tiveram que deixar as casas onde moravam depois de um deslizamento de terra, em maio de 

2019. 

 

A quinta área fica na avenida principal da Topolândia. O local estava servindo como depósito 

de podas e entulhos, o que foi alvo de um abaixo-assinado da vizinhança. 

 

Na quarta, o prefeito Felipe Augusto divulgou ter entregue “a documentação de doação ao 

Estado”. A informação é equivocada, uma vez que as doações de imóveis municipais 

dependem de autorização da Câmara, conforme previsto na Lei Orgânica (artigo 96). O que o 

prefeito fez foi formalizar a indicação das áreas, que ainda dependem de aprovação da 

CDHU. 

 

Já o terreno da Vila Sahy, de propriedade particular, está sendo desapropriado pelo Estado. A 

área é a mesma que a CDHU já havia apresentado no ano passado, mas que não houve 

resposta da prefeitura. 

 



 

 

Em 2016, o município chegou a oferecer uma área em Cambury. Seis meses depois, a 

proposta ainda estava “em análise na Procuradoria-Geral do Estado”, segundo informou a 

CDHU na época. Não se tem notícia de qual foi o desfecho desse processo. 
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SP quer sistema de Israel para evitar desastres como do Litoral Norte 

 
 

Para tentar evitar novas tragédias, como a ocorrida no Litoral Norte (que deixou, até o 

momento, 65 mortes confirmadas), a Defesa Civil do Estado de São Paulo decidiu buscar 

ferramentas de prevenção de desastres em outros países. 

 

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, uma comitiva do órgão deve viajar, ainda em 

2023, a Israel para estudar a possibilidade de adaptar o sistema local de alerta de risco para 

bombardeios e terremotos à realidade meteorológica paulistana. 

 

Esse mecanismo de radares israelense apresenta um alto nível de precisão e utiliza alarmes 

sonoros, podendo ser replicado em regiões do estado brasileiro com risco de deslizamento e 

de chuvas fortes. 

 

A viagem a Israel está em fase de estudos e sendo alinhada com o Consulado-Geral do país 

em São Paulo. A negociação tem o comando do secretário estadual de Negócios 

Internacionais, Lucas Ferraz e do cônsul-geral Rafael Erdreich. 

 

Além de Israel, o Governo de São Paulo tem conversas avançadas com o Japão. Inclusive, um 

capitão da Defesa Civil fez uma viagem recente de 45 dias aquele país para estudar o sistema 

de mapeamento e de alerta de risco usado por lá em casos de chuvas intensas. 
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Chuva que devastou a Costa Sul de São Sebastião superou o acumulado de São Paulo e 

daria para encher 101 mil piscinas 

 
 

O acumulado de chuva em São Sebastião entre os dias 18 e 19 de fevereiro superou o 

volume de chuva de todo o mês de fevereiro na capital paulista, segundo balanço do 

Climatempo, divulgado nesta quinta-feira (2). 

 

De acordo com o serviço meteorológico, o Mirante de Santana, na zona norte registrou o 

3° maior volume de chuva dos últimos 81 anos para um mês de fevereiro: foram acumulados 

428,9 mm de precipitação. Os meteorologistas dizem que esse volume é 66,4% acima da sua 

climatologia que é de 257,7mm. 

 

Para se ter uma ideia, em São Sebastião, choveu mais de 600 milímetros, segundo os 

meteorologistas, o suficiente para encher 101 mil piscinas olímpicas até a borda. A chuva 

registrada no município é a maior da história. 

 

Desde 1943, quando teve início a série histórica para a capital paulista, apenas os meses de 

fevereiro de 1995 e 2020 apresentaram um volume de chuva maior, com 445,5 mm e 505,7 

mm, respectivamente. 

 

A chuva de São Sebastião superou todos os índices. De acordo com o Cemaden (Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), os bairros de São Paulo que 

mais registraram chuva no mês passado foram na zona leste, sudeste e sul com volumes 

entre 430 e 533 mm. 

 

As condições típicas de verão continuam nesta sexta-feira (3) em todo o Litoral Norte. Faz 

calor. O dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã e podem ocorrer pancadas de 

chuva à tarde e à noite. 

 

A temperatura máxima deve chegar aos 31 graus, a minha fica em torno de 23. 
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Bazar Solidário da Cáritas reúne dezenas de famílias para receber doações de roupas 

em São Sebastião 

 
 

A Pastoral Cáritas, em São Sebastião, iniciou nesta sexta-feira (3) o Bazar Solidário com 

doações de roupas e peças de vestuário em geral que chegaram em grande quantidade pela 

campanha para as vítimas da tempestade que devastou a costa sul do município. O bazar é 

realizado na Praça do Coreto, ao lado da Igreja Matriz, na região central, e desde às 9h da 

manhã formou uma longa fila de pessoas interessadas. 

 

De acordo com a Cáritas, responsável pelas ações sociais na comunidade católica, o bazar 

será realizado para destinar as peças de roupas a todos que precisam. As doações, que ainda 

estão chegando, encheram os locais de armazenamento da entidade. “Atingimos um teto 

logístico, os galpões da igreja católica estão cheios e parece que os da prefeitura também de 

roupas. Na costa sul, já estão pedindo para nós não levarmos mais roupas, ainda está 

chegando muita roupa, estamos divulgando notas para as pessoas não doarem mais roupas 

e sim produtos de higiene e limpeza, roupa ainda temos”. “Como chegou num teto, 

resolvemos atender a população carente, que também precisa. Esse bazar é justamente por 

termos muita roupa para doar”, explica Daniel Galani, um dos voluntários da Cáritas. 

 

A reportagem do JDL esteve na praça e acompanhou a alegria das pessoas ao conseguir sua 

doação. São centenas de peças entre roupas de adulto masculinas e femininas, roupa de 

criança, sapatos, brinquedos, entre outros, são aproximadamente 12 toneladas de peças em 

bom estado de conservação. O bazar solidário segue enquanto tiver doações, todos os dias, 

das 9h às 17h. 

 

O bazar é muito bem organizado. Os interessados entram na tenda divididos em grupos e 

tem aproximadamente 20 minutos para olhar as peças. A dona de casa, Erika Almeida, 

moradora da Topolândia, elogiou a iniciativa e disse ser muito útil para quem precisa. Ela 



 

 

estava acompanhada da mãe, do filho e da sobrinha. “Para quem está precisando é uma boa 

oportunidade, pois tem variedade de peças, desde usada, semi nova, tem bolsa, sapato, 

edredom”, ela disse. 

 

Quem também conseguiu adquirir doações foi a jovem Joyce Micaela da Silva. “Ajudou 

bastante gente. Vim com minha mãe, minha irmã e minha sogra. Conseguimos roupa, lençol, 

sapato. Todo mundo está precisando”. 

 

Cesta Básica – Paralelamente ao Bazar Solidário da Cáritas, o Fundo Social de Solidariedade 

de São Sebastião realizou doação de cestas básicas na manhã desta sexta-feira na Rua da 

Praia, na sede da Secretaria de Turismo. As doações reuniram centenas de pessoas e formou 

uma fila que dobrava o quarteirão no momento em que a reportagem do JDL esteve no local. 

 

Durante o período em que acompanhou a fila, a reportagem recebeu denúncia de que 

pessoas estavam vendendo os produtos no bairro da Topolândia. Nenhum representante do 

Fundo Social quis comentar o assunto. 
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Prodesp e Embratel firmam parceria para oferecer internet via satélite no Litoral Norte 

 
 

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que operacionaliza o 

Poupatempo, e a Embratel firmaram uma parceria que assegura sinal de internet via satélite 

no Litoral Norte. A iniciativa garante conectividade para os atendimentos de novas vias de RG 

e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) emitidas gratuitamente à população atingida pelas 

chuvas extremas em São Sebastião durante o carnaval.  

 

“O trabalho do Poupatempo Móvel em São Sebastião foi uma preocupação imediata do 

governador Tarcísio de Freitas para garantir cidadania à população e rápido acesso a 

cadastros em programas sociais. Em sete dias, a carreta já concluiu 1.090 atendimentos de 

RG e CNH, tanto em mesa como em totens de autoatendimento. Até o momento, já foram 2,6 



 

 

mil atendimentos nas cidades afetadas pela catástrofe”, disse Gileno Gurjão Barreto, 

presidente da Prodesp.  

 

A Embratel é um dos principais fornecedores de serviços de TI e Telecom do Brasil. A 

iniciativa também conta com participação da operadora Claro e assegura o funcionamento 

de duas antenas de conectividade via satélite na cidade mais afetada pela catástrofe.   

 

Uma antena está no Instituto Verdescola e outra funciona na carreta do Poupatempo Móvel, 

que está estacionada próximo à sede da entidade. A Embratel também disponibilizou 

notebooks e impressoras para os atendimentos que garantem novos documentos à 

população.  

 

“A Embratel está disponibilizando 50 Mbps de internet via satélite para a assistência social 

das pessoas atingidas pelos temporais”, afirmou Maria Teresa Lima, diretora-executiva da 

Embratel para Governo.  

 

A infraestrutura também dá suporte aos serviços da Claro na região, possibilitando que a 

população possa se conectar às redes móveis de internet e telefonia. A Embratel ainda 

recebe doações na cidade de Santos para auxílio a desabrigados e desalojados pelo desastre. 
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Fim de semana com 12 praias impróprias para o banho de mar no Litoral Norte 

 
 

O primeiro fim de semana do último mês do verão apresenta melhora na balneabilidade das 

praias da região. A informação é da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

que registra 12 praias classificadas como impróprias, ou seja, que estão sinalizadas com 

bandeira vermelha, de acordo com o boletim semanal que foi divulgado nesta sexta-feira (3). 

 

São Sebastião registra quatro praias vetadas ao banho de mar nesta semana. São elas: 

Prainha, Pontal da Cruz, Preta do Norte e Preta. 

 



 

 

Já Caraguatatuba, segundo a Cetesb, contabiliza três praias impróprias: Indaiá, Tabatinga e a 

Prainha. 

 

Em Ilhabela, são três praias que devem ser evitadas pelos banhistas: Armação, Itaquanduba e 

Feiticeira; e em Ubatuba as praias do Itaguá e Perequê-Mirim. 

 

A Cetesb monitora cerca de 97 pontos em 83 praias da região. A análise é feita desde 1974, 

normalmente em dois setores de cada praia, próximo dos rios que desembocam no mar e no 

meio delas. 

 

De acordo com a companhia em São Sebastião são analisadas a qualidade de praias 

badaladas como Juquehy e Maresias, na costa sul do município, que foi bastante atingida 

pela tempestade durante o Carnaval. Em Caraguatatuba, a praia da Tabatinga, na região 

norte da cidade, e em Ubatuba, a praia do Itaguá, na região central. 

 

A orientação da companhia é que os banhistas evitem as praias classificadas como 

impróprias, pois existe o risco da transmissão de doenças por coliformes fecais na água do 

mar. 

 

Por conta da chuva extrema que atingiu a região, a Cetesb recomenda que moradores e 

turistas evitem se banhar em praias em que a água do mar esteja barrenta, com presença de 

detritos e, principalmente, próxima aos cursos d ‘ água. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/03%2003%202023%20-%20Cuidados%20com%20os%20%20animais%2C%20%C3%A1gua%20pot%C3%A1vel%2C%20demoli%C3%A7%C3%A3o%20das%20casas%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/03%2003%202023%20-%20Reinadinho%2C%20alta%20nos%20atendimentos%20m%C3%A9dicos%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/03.03.2023%20-%20BOM%20DIA%20S%C3%83O%20PAULO%20-%20CAT%C3%81STROFE.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/03.03.2023%20-%20BOM%20DIA%20S%C3%83O%20PAULO%20-%20VOLUNT%C3%81RIOS%20PARA%20O%20FUNDO%20SOCIAL.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/04.03.2023%20LINK%20VANGUARDA%20-%20AO%20VIVO.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/05.03.2022%20-%20PAPO%20RETO%20COM%20REINALDINHO%20MOREIRA%20-%20012%20NEWS.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


