
 

 

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

na mídia 

 

Notícias do dia, 07 de março de 2023 

 

G1 Vanguarda  
São Sebastião 

• Rodovia que dá acesso à costa sul de São Sebastião é liberada 

 

 

Poder 360 
São Sebastião 

• Empresa do Simples no Litoral Norte terá prazo maior para pagar imposto 

 

 

Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• Após chamar gestão Tarcísio de desastre, prefeito de São Sebastião diz que mudou de 

opinião 

 

 

CNN Brasil 
São Sebastião 

• Governo federal adia prazo para pagamento de tributos de moradores do litoral norte 

de SP 

 

 

Band Vale  
São Sebastião 

• Homem é preso por porte ilegal de arma em São Sebastião 

 

• Oito pessoas são autuadas por invadir área de preservação em São Sebastião 

 

 

 

Rodovia%20que%20dá%20acesso%20à%20costa%20sul%20de%20São%20Sebastião%20é%20liberada
https://www.poder360.com.br/poder-empreendedor/empresa-do-simples-no-litoral-norte-tera-prazo-maior-para-pagar-imposto/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/03/apos-chamar-gestao-tarcisio-de-desastre-prefeito-de-sao-sebastiao-diz-que-mudou-de-opiniao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/03/apos-chamar-gestao-tarcisio-de-desastre-prefeito-de-sao-sebastiao-diz-que-mudou-de-opiniao.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/governo-federal-adia-prazo-para-pagamento-de-tributos-de-moradores-do-litoral-norte-de-sp/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/governo-federal-adia-prazo-para-pagamento-de-tributos-de-moradores-do-litoral-norte-de-sp/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prisao-porte-ilegal-de-arma-sao-sebastiao-16587260
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/invasao-area-de-preservacao-sao-sebastiao-16587246


 

 

Tamoios News 
São Sebastião 

• Corpo de Bombeiros retorna à Baleia Verde com cães farejadores devido 

desaparecimento de um homem 

 

• Câmara de São Sebastião debate ações para a destinação correta do lixo com 

ambientalistas 

 

 

Costa Norte 
São Sebastião 

• São Sebastião: kits femininos serão distribuídos às mulheres vítimas das chuvas 

 

• Casas são demolidas na Vila Sahy, em São Sebastião 

 

 

Radar Litoral 
São Sebastião 

• Operação conjunta impede ocupação de área de Parque Estadual na Costa Sul de São 

Sebastião 

 

• Com imagens do COI, policiais prendem dupla que furtou bicicleta elétrica em São 

Sebastião 

 

 

Portal Sampi (O Vale) 
São Sebastião 

• Homem é preso por porte ilegal de arma após perseguição policial em São Sebastião 

 

 

Litoral em Pauta 
São Sebastião 

• Sabesp vai construir sistema de água em Sahy, Baleia e Camburi na Costa Sul de São 

Sebastião até o fim deste ano 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/corpo-de-bombeiros-retorna-a-baleia-verde-com-caes-farejadores-devido-desaparecimento-de-um-homem/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/corpo-de-bombeiros-retorna-a-baleia-verde-com-caes-farejadores-devido-desaparecimento-de-um-homem/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-de-sao-sebastiao-debate-acoes-para-a-destinacao-correta-do-lixo-com-ambientalistas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-de-sao-sebastiao-debate-acoes-para-a-destinacao-correta-do-lixo-com-ambientalistas/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-kits-femininos-ser-o-distribuidos-as-mulheres-vitimas-das-chuvas-1.414716
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/casas-s-o-demolidas-na-vila-sahy-em-s-o-sebasti-o-1.414781
https://radarlitoral.com.br/noticias/21458/operacao-conjunta-impede-ocupacao-de-area-de-parque-estadual-na-costa-sul-de-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21458/operacao-conjunta-impede-ocupacao-de-area-de-parque-estadual-na-costa-sul-de-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21456/com-imagens-do-coi-policiais-prendem-dupla-que-furtou-bicicleta-eletrica-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21456/com-imagens-do-coi-policiais-prendem-dupla-que-furtou-bicicleta-eletrica-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2745550/nossa-regiao/2023/03/homem-e-preso-por-porte-ilegal-de-arma-apos-perseguicao-policial-em-sao-sebastiao
https://www.litoralempauta.com.br/sabesp-vai-construir-sistema-de-agua-em-sahy-baleia-e-camburi-na-costa-sul-de-sao-sebastiao-ate-o-fim-deste-ano/
https://www.litoralempauta.com.br/sabesp-vai-construir-sistema-de-agua-em-sahy-baleia-e-camburi-na-costa-sul-de-sao-sebastiao-ate-o-fim-deste-ano/


 

 

Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Governo do Estado estima construção de aproximadamente 600 casas em São 

Sebastião 

 

• Fundo Social de São Sebastião entrega donativos no bairro Jaraguá e região 

 

• Atualize-se sobre a situação da calamidade pública e ações em São Sebastião 

 

• Ação de fiscalização da Prefeitura de São Sebastião evita invasão em Área de Proteção 

Ambiental na Costa Sul 

 

• Felipe Augusto articula reconstrução da cidade e reestruturação das famílias de São 

Sebastião com governos Estadual e Federal 

 

 

Nova Imprensa 
São Sebastião 

• Cães e gatos vítimas das enchentes estão disponíveis para adoção no CCZ 

 

• Prefeitura tinha ordem para transferir moradores de morro em Juquehy 

 

 

LN21 
São Sebastião 

• Defesa Civil explica critérios de transferência de desabrigados para setor hoteleiro 

 

 

Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• São Sebastião demole residências nos bairros atingidos pela tempestade no Carnaval 

 

• Rocam prende homem com arma suspeita após perseguição entre São Sebastião e 

Caraguatatuba 

 

• Contribuintes do Simples no Litoral Norte terão 180 dias a mais para fazer 

recolhimento 

https://litoralnorteweb.com.br/governo-do-estado-estima-construcao-de-aproximadamente-600-casas-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/governo-do-estado-estima-construcao-de-aproximadamente-600-casas-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/fundo-social-de-sao-sebastiao-entrega-donativos-no-bairro-jaragua-e-regiao/
https://litoralnorteweb.com.br/atualize-se-sobre-a-situacao-da-calamidade-publica-e-acoes-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/acao-de-fiscalizacao-da-prefeitura-de-sao-sebastiao-evita-invasao-em-area-de-protecao-ambiental-na-costa-sul/
https://litoralnorteweb.com.br/acao-de-fiscalizacao-da-prefeitura-de-sao-sebastiao-evita-invasao-em-area-de-protecao-ambiental-na-costa-sul/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-articula-reconstrucao-da-cidade-e-reestruturacao-das-familias-de-sao-sebastiao-com-governos-estadual-e-federal/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-articula-reconstrucao-da-cidade-e-reestruturacao-das-familias-de-sao-sebastiao-com-governos-estadual-e-federal/
https://novaimprensa.com/2023/03/caes-e-gatos-vitimas-das-enchentes.html
https://novaimprensa.com/2023/03/ordem-para-transferir-moradores-juquehy.html
https://ln21.com.br/defesa-civil-explica-criterios-de-transferencia-de-desabrigados-para-setor-hoteleiro/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/sao-sebaao-demole-residencias-nos-bairros-atingidos-pela-tempestade-no-carnaval/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/rocam-prende-homem-com-arma-suspeita-apos-perseguicao-entre-sao-sebastiao-e-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/rocam-prende-homem-com-arma-suspeita-apos-perseguicao-entre-sao-sebastiao-e-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/contribuintes-do-simples-no-litoral-norte-terao-180-dias-a-mais-para-fazer-recolhimento/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/contribuintes-do-simples-no-litoral-norte-terao-180-dias-a-mais-para-fazer-recolhimento/


 

 

 

• Câmara e ambientalistas debatem ações para destinação correta do lixo 

 

• PM prende dupla em praia usada para consumir drogas na região central de São 

Sebastião 

 

Agora Vale 
São Sebastião 

• Após enchente, Prefeitura de São Sebastião disponibiliza animais das vítimas para 

doação 

 

• São Sebastião irá retomar buscas na Baleia Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/camara-e-ambientalistas-debatem-acoes-para-destinacao-correta-do-lixo/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/pm-prende-da-em-praia-usada-para-consumir-drogas-na-regiao-central-de-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/07/pm-prende-da-em-praia-usada-para-consumir-drogas-na-regiao-central-de-sao-sebastiao/
https://agoravale.com.br/noticias/Informativo/apos-enchente-prefeitura-de-sao-sebastiao-disponibiliza-animais-das-vitimas-para-doacao
https://agoravale.com.br/noticias/Informativo/apos-enchente-prefeitura-de-sao-sebastiao-disponibiliza-animais-das-vitimas-para-doacao
https://agoravale.com.br/noticias/Informativo/sao-sebastiao-ira-retomar-buscas-na-baleia-verde


 

 

Clipping de Notícias: 07/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: G1 Vanguarda 

 

Rodovia que dá acesso à costa sul de São Sebastião é liberada 

 
 

O tráfego na rodovia Mogi-Bertioga foi liberado totalmente no fim da tarde desta terça-feira 

(7). A via, que dá acesso à costal sul de São Sebastião, estava bloqueada devido à 

deslizamento de encosta, rompimento de tubulações e erosão, provocados pela chuva que 

atingiu o litoral no fim de semana de Carnaval e deixou 65 mortos. 

 

O comunicado foi feito nesta terça pelo governo estadual, a liberação do trânsito aconteceu 

no trecho de Biritiba Mirim, cerca de um mês e meio antes do previsto inicialmente. A 

expectativa era de que os serviços de reparo durassem até um mês e meio. 

 

Há ainda a previsão para execução de obras totais na rodovia, que devem ser concluídas em 

até 180 dias. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões em serviços emergenciais para 

melhorias das galerias pluviais existentes, implantação de novo sistema de drenagem, 

construção de muro de arrimo e reforço do muro existente. 
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Editoria: Cidades  

Veículo: Poder 360 

 

Empresa do Simples no Litoral Norte terá prazo maior para pagar imposto 

 
 

Municípios do Litoral Norte de São Paulo impactados pelas chuvas de fevereiro terão mais 6 

meses para recolher as contribuições de empresas do regime tributário Simples Nacional. As 

cidades que terão o prazo estendido são Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, 

Ilhabela e Ubatuba.  ... 



 

 

 

A ampliação veio a pedido da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado. O Comitê que 

gere o regime de impostos autorizou a medida. ... 

 

Eis como fica o novo calendário de recolhimento do Simples Nacional para o Litoral Norte: ... 

 

Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ação serve como “apoio aos 

empreendedores para permitir o pronto restabelecimento de toda a economia da região que 

envolve os municípios afetados”.  Em um comunicado, o governo estadual disse que a 

prorrogação serve para “garantir fôlego econômico e fluxo de caixa para as microempresas e 

pequenos negócios das cidades”. ... 

 

A decisão está publicada em uma portaria (CGSN/SE nº 92/2023). O SIMPLES NACIONAL Eis as 

regras do regime tributário:  limite de faturamento: R$ 4,8 milhões; tributos arrecadados: ... 

 

ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação); ISS (Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza); IRPJ (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica); IPE 

(Imposto sobre Produtos Industrializado); CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); 

Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); Contribuição do PIS/Pasep 

(Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público); 

CPP (Contribuição Patronal Previdenciária).... 
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Editoria: Cidades  

Veículo: CNN Brasil 

 

Governo federal adia prazo para pagamento de tributos de moradores do litoral norte 

de SP 

 
 

O governo federal prorrogou o vencimento de tributos e o prazo para entrega de declarações 

de moradores dos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e 

Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. 

 

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (7). 



 

 

 

Por conta das fortes chuvas que atingiram a região e causaram deslizamentos de terra, 

deixando mais de 60 mortes, o vencimento dos tributos foi prorrogado para o último dia útil 

do mês de junho. 

 

A decisão se aplica a: tributos federais com vencimento nos meses de fevereiro, março e abril 

de 2023, inclusive prestações de parcelamentos, e declarações cujos prazos de entrega 

ocorrerem nos meses de fevereiro, março e abril. A medida não dá direito a restituição de 

valores recolhidos nestes meses, nem se aplica a tributos que vencem a partir de 1º de maio. 

 

Também está suspensa, até 31 de maio, a contagem de prazos para a prática de atos 

processuais na Receita Federal em relação a processos administrativos de interesse dos 

moradores da região. 
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Homem é preso por porte ilegal de arma em São Sebastião 

 
 

Nesta segunda-feira (06), Policiais Militares do 20° Batalhão de Polícia Militar do Interior 

prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Canto do Mar em São 

Sebastião. 

 

A equipe policial viu um casal em uma moto e o condutor ao perceber a aproximação da 

equipe passou a pilotar em alta velocidade. Após diversas manobras perigosas o motociclista 

e a garupa caíram da moto. 

 

O condutor tentou fugir a pé, mas foi contido e abordado. Foi localizado com ele um revólver 

calibre 38 (com cinco munições) e um celular. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia 

Central de Caraguatatuba. 

 

 

 



 

 

Clipping de Notícias: 07/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Band Vale 

 

Oito pessoas são autuadas por invadir área de preservação em São Sebastião 

 
 

Nesta segunda-feira (06), oito pessoas foram autuadas em uma operação realizada no 

município de São Sebastião contra invasões de terras e crimes ambientais. Equipes do 3º 

Batalhão de Polícia Ambiental foram informadas durante a reunião realizada no Gabinete de 

Crise sobre uma invasão com desmatamento dentro de uma área de preservação no Bairro 

Juquehy.  

 

No local, oito pessoas foram detidas e realmente constatado que os indivíduos estavam 

destruindo a vegetação para acomodarem famílias, de maneira irregular. Todos foram 

autuados e serão intimados posteriormente. 
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Corpo de Bombeiros retorna à Baleia Verde com cães farejadores devido 

desaparecimento de um homem 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião deve abrir nesta segunda (6) e terça-feira (7) um acesso para se 

chegar à área na comunidade da Baleia Verde, onde há suspeita do desaparecimento de um 

homem no dia da forte chuva que caiu em 19 de fevereiro. 

 

A informação foi repassada na reunião do Gabinete de Gerenciamento de Crise, desta 

segunda-feira, onde o comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte, capitão Newton 



 

 

Kruger, antecipou que se as chuvas derem uma trégua, será possível sua equipe e a Defesa 

Civil retornarem ao local, assim como os cães farejadores. 

 

“Caiu muita terra e o terreno estava e ainda está muito instável para que pudéssemos mexer. 

Agora, vamos tentar uma nova abordagem”, destacou o capitão, acrescentando que diante 

da situação da área, se o tempo mudar a orientação é para retirada imediata das equipes. 

 

Na semana passada, houve um escorregamento de terra enquanto os bombeiros e agentes 

da Defesa Civil trabalhavam nas buscas. 

 

Clipping de Notícias: 07/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Tamoios News 

 

Câmara de São Sebastião debate ações para a destinação correta do lixo com 

ambientalistas 

 
 

O presidente da Câmara de São Sebastião, Marcos Fuly, reuniu-se na segunda-feira (06/03) 

com entidades ambientalistas e de associações de bairro, com objetivo de promover ações 

de proteção ao meio ambiente, tendo como foco principal a conscientização pela coleta 

seletiva de lixo. Participaram do encontro representantes da Federação Pró Costa Atlântica, 

Instituto Terra e Mar, Instituto Lixo Zero Brasil, Coletivo Caiçara, Cooperativa de Sucata 

(Copersuss), Mopress, e associações de moradores dos bairros Cigarras e Toque-Toque 

Grande. 

 

A falta de informações a respeito do Plano Diretor de Resíduos Sólidos foi um dos principais 

temas da reunião. Este plano, em tramitação na prefeitura desde 2018, já foi alvo de 

cobranças do MP-Ministério Público porque estaria sendo elaborado sem a participação da 

sociedade e não seguindo determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente deliberou pela contratação de uma empresa para a 

elaboração do plano. O presidente Fuly vai apresentar requerimento cobrando da prefeitura 

informações sobre a atual situação do plano, a contratação da empresa e também a adoção 

de medidas que garantam a participação da população na sua elaboração. 

 



 

 

Outro assunto de destaque no encontro foi a unanimidade das entidades no posicionamento 

contra eventual instalação em São Sebastião de uma Usina de Compostagem de Lixo. Os 

ambientalistas alegam que o projeto é inviável porque tem custo muito elevado, precisa 

envolver os demais municípios da região, além de danoso ao meio ambiente por gerar 

resíduos tóxicos. 

 

Câmara como exemplo  

 

Na reunião ficou definido que o Legislativo irá promover ações para servir como exemplo no 

que se refere à coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. O legislativo será alvo de 

um estudo de gravimetria, onde, o lixo coletado em todos os prédios da CMSS será 

devidamente separado e, posteriormente, demonstrado o que pode ser direcionado para 

reciclagem, e o que pode gerar adubo oriundo do lixo orgânico. Foi consenso entre todos 

que todas as ações do setor precisam envolver as escolas para que, no futuro, as crianças de 

hoje sejam adultos conscientes sobre 0 descarte correto dos resíduos. 
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São Sebastião: kits femininos serão distribuídos às mulheres vítimas das chuvas 

 
 

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, a prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), Casa 

PodeRosa e Coordenadoria da Mulher, vai distribuir mais de cinco mil itens de higiene 

pessoal feminina às munícipes sebastianenses. 

 

Itens como sabonetes, água micelar, shampoo, condicionador, hidrantes corporais, cremes 

faciais, absorventes e sabonetes íntimos, lenços umedecidos, cremes e escovas dentais 

foram doados ao município por indústrias de cosméticos e os kits femininos serão 

destinados às moradoras dos bairros, vilas e comunidades e mulheres abrigadas nos hotéis, 

pousadas e colônias de férias. 

 

“Neste momento em que o Brasil inteiro se uniu a São Sebastião, vamos cuidar com muito 

carinho e sensibilidade das sebastianenses com esses produtos específicos para a 



 

 

autoestima dessas guerreiras. Agradecemos imensamente a cada empresa por esses 

donativos. Vamos reconstruir nossa cidade juntos”, afirmou Andreia Rodrigues, chefe da 

Coordenadoria da Mulher. 

 

São Sebastião está em estado e calamidade pública devido às chuvas recordes que 

assolaram o município em 19 de fevereiro. 

 

Idosos e PcD 

A equipe técnica multidisciplinar da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI) 

da prefeitura de São Sebastião vai entregar cerca de 300 kits a idosos e PcD, compostos por 

fraldas geriátricas, cremes, lenços umedecidos e hidratantes; produtos de linha específica a 

este público, durante atendimentos. 
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Casas são demolidas na Vila Sahy, em São Sebastião 

 
 

Seis casas foram demolidas na Vila Sahy, em São Sebastião, um dos bairros mais atingidos 

após a tragédia das fortes chuvas na cidade. Ao todo, 12 casas foram demolidas nesta 

segunda-feira (6). 

 

As residências com problemas estruturais em decorrência do temporal que devastou o litoral 

e deixou 65 mortos devem continuar sendo derrubadas nos próximos dias. 

 

Segundo a prefeitura, agentes da Defesa Civil de São Sebastião têm colocado adesivo nas 

casas que foram danificadas durante as fortes chuvas que caíram no dia 19 de fevereiro. 

 

Os imóveis foram vistoriados 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 e Defesas Civis de São Sebastião e da Prefeitura de Maceió (AL). 

 

A colocação dos adesivos indica que o morador não pode retornar àquele imóvel, pois ele foi 

indicado como estando em risco estrutural ou mesmo externo, como por exemplo, queda de 

árvores, terra ou mesmo pedra. 
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Operação conjunta impede ocupação de área de Parque Estadual na Costa Sul de São 

Sebastião 

 
 

A equipe de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Sebastião, em 

operação conjunta com as polícias Militar, Ambiental e Municipal, impediu, na segunda-feira 

(6), a ocupação de uma área do Parque Estadual da Serra do Mar, próxima à Rodovia Rio-

Santos (SP-55), no Km 179+300 metros do bairro Juquehy, na Costa Sul. 

 

Durante a ação, foi identificada uma possível invasão de área do Parque Estadual Serra do 

Mar. Um grupo de moradores foi encontrado no local, alegando que haviam perdido suas 

casas durante o último evento de chuvas em Juquehy e estavam procurando uma nova 

moradia. 

 

No entanto, demarcações de lotes com piquetes e linhas de divisão foram encontradas e a 

vegetação em uma Área de Preservação Permanente (APP) também foi suprimida com o uso 

de ferramentas e roçadeiras, segundo a fiscalização. 

 

Pelo crime ambiental, foram emitidos dois autos de multa para o homem que se identificou 

como líder dos invasores. Todos os envolvidos foram identificados e qualificados pela Polícia 

Ambiental. O valor total das autuações aplicadas foi de R$ 39 mil. 
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Com imagens do COI, policiais prendem dupla que furtou bicicleta elétrica em São 

Sebastião 

 
 

Com o auxílio de imagens do Centro de Operações Integradas de São Sebastião (COI), 

policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de dois homens que tinham furtado uma 

bicicleta elétrica no estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, no Centro. A Polícia 

Municipal também participou da operação.  

Os indivíduos foram encontrados próximo à prainha do Tebar e, ao avistarem a viatura, 

tentaram fugir e abandonar a bicicletada furtada. Na revista pessoal, ao serem informados 

da prisão, um dos indivíduos desferiu chutes e palavras de baixo calão aos policiais, que no 

uso de força moderada o algemaram.  

A dupla foi levada para a delegacia e permaneceu à disposição da justiça. A bicicleta elétrica 

foi devolvida à proprietária.  
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Homem é preso por porte ilegal de arma após perseguição policial em São Sebastião 

 
 

Um homem foi preso por porte ilegal de arma após uma perseguição policial na noite desta 

segunda-feira (6), em São Sebastião. 

 

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 20º Batalhão realizava uma 

ação de patrulhamento pelo bairro Canto do Mar, quando avistou um casal em uma 

motocicleta. 

 

O homem condutor do veículo, ao perceber a presença das autoridades, empreendeu fuga. 

Após uma longa perseguição, com manobras perigosas, o motociclista e a pessoa na garupa 

acabaram caindo da moto. O condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado 

posteriormente pelos policiais. 

 

Com o suspeito, os policiais encontraram um revólver da marca Taurus, calibre 38, com cinco 

munições e um aparelho celular. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Central de 

Caraguatatuba, onde permanece à disposição da Justiça. 
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Como fica o psicológico das famílias desabrigadas em São Sebastião? Psicólogo de SJC 

explica 

 
 

Em meio ao sentimento de desamparo e angústia, as famílias afetadas pelas fortes chuvas 

em São Sebastião necessitam, a partir de agora, de um forte acolhimento psicológico. É o que 

explica o psicólogo Fernando Ferreira, cuja atuação é voltada a São José dos Campos e à 

região do Vale do Paraíba. 

 

Em entrevista ao Portal SP RIO+, o especialista destacou as principais necessidades 

psicológicas destas pessoas. Segundo ele, essa hospitalidade deve partir não somente dos 

terapeutas e autoridades públicas, mas também dos familiares e amigos. 

 

“Só de a pessoa se sentir ouvida e acolhida, isso já tem efeitos terapêuticos sobre ela. Além 

disso, é necessário uma postura cooperativa, na qual seja oferecido algum tipo de ajuda e 

suporte, não necessariamente financeiro. Pode ser uma ajuda na reconstrução do lar, na 

limpeza, na reorganização da casa etc. Isso ajuda a lidar com o sentimento de desamparo”, 

explicou. 

 

Importância da terapia psicológica 

A angústia causada pela destruição de suas casas pode levar os moradores a desenvolverem 

transtorno de estresse pós-traumático ou até mesmo depressão. Segundo o psicólogo 

Fernando Ferreira, a patologia é desenvolvida a partir de um susto ou um acontecimento 

inesperado, que gera uma série de respostas relacionadas ao estresse e ansiedade, 

acompanhada de tensões. 

 

“Eu gosto de dar o exemplo de uma estrada esburacada em que você tem que passar. No 

entanto, você pode influenciar essa passagem. Se passar correndo, o carro pode danificar. 

Mas você não pode não passar. Então você faz o caminho de uma maneira que não cause 

danos ao veículo”, exemplificou. 

 

Para o especialista, a postura do terapeuta durante o tratamento será decisiva na 

permanência ou não do paciente. 

 



 

 

“O terapeuta deve ter uma postura acolhedora, empática, de modo a acolher o sofrimento da 

pessoa, de forma menos incisiva e agressiva. Isso ajuda a aderência do paciente ao 

tratamento. Outro fator que influencia o abandono é quando o paciente sente que o 

terapeuta não está se preocupando”. 

 

Tempo de tratamento 

Diante deste contexto, o psicólogo explicou que as terapias voltadas aos traumas não 

possuem um tempo específico e que cada pessoa reage de uma forma diferente. 

 

“É uma situação na qual não cabe uma resolução, pois é uma situação similar ao do luto. 

Mesmo aquelas que não perderam alguém, trata-se de um luto. Afinal, a cidade foi toda 

acometida. É um problema a ser vivenciado”, explicou. 

 

Contudo, com sua experiência profissional, Fernando Ferreira disse que um tempo médio 

para que o paciente colha bons resultados é 6 meses a 2 anos. 

 

Atendimentos de baixo custo 

Ainda durante a entrevista ao Portal SP RIO+, o psicólogo destacou as opções de tratamentos 

disponíveis para as pessoas de baixa renda. 

 

“Elas podem recorrer a instituições religiosas, como a Igreja Católica e algumas igrejas 

evangélicas, que contam com psicólogos próprios destas comunidades, que oferecem 

tratamento em valor mais baixo”. 

 

Além das instituições religiosas, o especialista destacou as universidades. 

 

“As que possuem curso de psicologia possuem uma clínica-escola. Esses atendimentos são 

gratuitos ou possuem uma pequena taxa de contribuição”, explicou. 

 

Apoio do poder público 

A Defesa Civil de São Sebastião já anunciou que a fase de acolhimento psicológico das 

pessoas afetadas pelas fortes chuvas em São Sebastião. 

 

No final de fevereiro, o Governo de São Paulo também anunciou que equipes do Centro de 

Referência e Apoio a Vítimas (CRAVI) são os responsáveis por cuidar do acolhimento das 

vítimas por psicólogos e assistentes sociais. 

 

Tragédia no Litoral Norte/São Sebastião 

A tragédia no Litoral de São Paulo aconteceu na madrugada de sábado (18) para domingo 

(19), durante o feriado de Carnaval. 

 



 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia alertado para chuvas intensas no período, 

principalmente no litoral norte. 

 

A cidade de São Sebastião foi uma das mais afetadas pelo temporal. A programação de 

Carnaval do dia precisou ser cancelada. 

 

Para auxiliar as famílias prejudicadas, a Prefeitura iniciou uma campanha de arrecadação de 

água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, vestimentas, roupas de cama e 

fraldas infantis e adultas. 

 

Devido ao grande de número de doações, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) pediu para que as 

pessoas parassem de enviar enviar os itens. Foram mais de 300 toneladas arrecadadas em 

donativos. 

 

Sobre o psicólogo Fernando Ferreira 

Fernando Ferreira é psicólogo, especialista no tratamento de ansiedade, com especialização 

em terapia corporal. Atua com jovens e adultos em seu consultório em São José dos Campos. 

 

Fernando tem como orientação teórica a psicologia existencial humanista que segue uma 

linha mais filosófica e reflexiva em seus atendimentos. 
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Defesa Civil do Estado alerta para critérios de transferência de desabrigados para setor 

hoteleiro. 

 

(Da Redação) O diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado, tenente 

coronel Rinaldo Araújo Monteiro, fez um alerta sobre os critérios para a transferência de 

desabrigados para hotéis e pousadas na Costa Sul de São Sebastião. 

A orientação foi repassada na reunião da manhã desta segunda-feira (6/3) com as Forças de 

Segurança que participam do Gabinete de Gerenciamento de Crise no município e que foi 

criado após a catástrofe do dia 19 de fevereiro, deixando 64 mortos e quase 2 mil 

desabrigados e desalojados. 



 

 

Conforme o coronel Monteiro, só podem ser abrigados nos locais, custeados pelo Governo 

do Estado, os moradores que foram devidamente cadastrados no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e que tiveram suas moradias atingidas. Atualmente, mais de 1 mil 

pessoas estão nos hotéis e pousadas do município, mas essa situação pode ser alterada 

conforme a entrada ou saída dos identificados. 

“É importante reforçar essa comunicação porque estamos fazendo um cruzamento das listas 

dos abrigados e os cadastrados no programa social para que realmente sejam atendidas as 

pessoas que são de área de risco e tiveram suas casas afetadas”, frisou o diretor. 

São essas pessoas cadastradas nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 

(SEDES) e de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB) que, posteriormente, serão 

transferidas para as Vilas de Passagens, unidades habitacionais modulares, que devem ser 

construídas no prazo inicial de até 30 dias, onde essas pessoas ficarão até a construção das 

habitações definitivas. 

A previsão, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é que as casas sejam entregues em 180 

dias após a liberação dos terrenos, já indicados pela Prefeitura de São Sebastião, e contrato 

com a empresa que fará a construção. 

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

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

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

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

Monitoramento 

Ainda durante a reunião, foi informado que as casas atingidas continuam com 

monitoramento das equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que engloba o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPA) e Instituto de Geologia (IG), do Governo do Estado e 

Defesas Civis de São Sebastião e de Maceió (AL). 

A Secretaria de Serviços Públicos continua auxiliando na retirada de móveis das casas que já 

tem laudo para serem desmontadas. As ações já ocorrem no Itatinga, onde cinco ações já 

foram concluídas e na Vila do Sahy onde duas também já foram atendidas pela Operação 

Desmonte. 
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Com imagens do COI, policiais prendem dupla que furtou bicicleta elétrica em São 

Sebastião. 

 

(Da Redação) Com o auxílio de imagens do Centro de Operações Integradas de São Sebastião 

(COI), policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de dois homens que tinham furtado 

uma bicicleta elétrica no estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, no Centro. A 

Polícia Municipal também participou da operação. 

Os indivíduos foram encontrados próximo à prainha do Tebar e, ao avistarem a viatura, 

tentaram fugir e abandonar a bicicletada furtada. Na revista pessoal, ao serem informados 

da prisão, um dos indivíduos desferiu chutes e palavras de baixo calão aos policiais, que no 

uso de força moderada o algemaram. 

A dupla foi levada para a delegacia e permaneceu à disposição da justiça. A bicicleta elétrica 

foi devolvida à proprietária. Informações e imagem: Radar Litoral 
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Sabesp vai construir sistema de água em Sahy, Baleia e Camburi na Costa Sul de São 

Sebastião até o fim deste ano 

 
 

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 6 mil imóveis nessas localidades serão conectados à rede da Sabesp, beneficiando 

ao todo quase 30 mil pessoas, entre moradores, turistas e veranistas. 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. 

 

Desde o início do impacto das chuvas, a Sabesp tem disponibilizado caminhões-tanque para 

abastecer todas as regiões de São Sebastião – mesmo as que não são operadas pela 

Companhia. São cerca de 140 mil litros distribuídos por dia. Também arrecadou mais de 

105,1 toneladas de alimentos em doações para as famílias vítimas das chuvas no Litoral 

Norte, além de mais de 123 mil peças de roupas e mais de 75 mil itens de higiene e limpeza. 
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Governo do Estado estima construção de aproximadamente 600 casas em São 

Sebastião 

 
 

O governador Tarcísio de Freitas assinou um decreto que declara de utilidade pública um 

terreno particular com área de 10.632 m², localizado na Vila Sahy, na Barra do Sahy. O 

objetivo da desapropriação é a construção de moradias para famílias desabrigadas e 

desalojadas. O terreno é considerado uma área plana e segura, adequada para a construção 

de residências pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A 

medida autoriza a CDHU, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

(SDUH), a fazer a desapropriação do terreno para implantação de um programa habitacional 

para famílias de baixa renda. A prioridade é tirar as pessoas das áreas de risco e fornecer 

moradia para aqueles que perderam suas casas. 

Através de convênio firmado com o Governo do Estado, pousadas e hotéis do município 

receberam todos os desabrigados que ocupavam provisoriamente as salas de aula da região. 



 

 

São mais de 1.010 pessoas acomodadas em quartos seguros e contando com três refeições 

ao dia. 

 

“A intenção é dar um maior conforto para estas famílias. O município já está mapeando as 

áreas e disponibilizando os terrenos para o Estado, que vai fazer a Vila de Passagem até a 

construção definitiva das novas casas, com apoio do Governo Federal”, explicou o prefeito. 

Felipe Augusto indicou outros sete terrenos, sendo três em Maresias – um na Avenida 

Paquetá, outro na Rua Nova Iguaçu, e mais um na Rua do Forno – dois em Barequeçaba, na 

Rua Amália Maria de Jesus e na ‘Chácara Barequeçaba’, além de dois na Topolândia, um na 

Av. Professor Machado Rosa, 131, e o último na Rua Antônio Pereira, s/n (Praça das 

Mangueiras). 

No último sábado (04), deu-se início a “Operação Desmonte” da Defesa Civil, que consiste na 

desmontagem das residências danificadas, que apresentaram problemas estruturais. Neste 

primeiro momento, nove casas no bairro Itatinga foram interditadas em definitivo e outras 

70 na comunidade da Vila Sahy foram interditadas temporariamente. 

Felipe Augusto destacou a importância do apoio que a cidade está recebendo neste 

momento. “Nós precisamos fazer muita coisa ainda, são diversas ações que estão sendo 

desenvolvidas. O respaldo do presidente Lula e a presença do governador Tarcísio, 

juntamente com a integração de todas as agências envolvidas, evidenciam que a união pode 

gerar resultados positivos”, declarou o prefeito. 

Por fim, Felipe Augusto expressou seus sentimentos de pesar, respeito e solidariedade a 

todas as vítimas desse desastre. “Em meio a essa situação difícil, é importante encontrarmos 

um momento para nutrir a nossa fé. Podem estar seguros de que as autoridades públicas 

não deixarão de prestar assistência à população sebastianense afetada por essa tragédia”, 

finalizou o prefeito. 
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Fundo Social de São Sebastião entrega donativos no bairro Jaraguá e região 

 
 

O Fundo Social e as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES) e 

Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura de São Sebastião, em ação solidária emergencial 

realizada nesta segunda-feira (6) entregaram mais de mil itens em donativos a moradores 



 

 

dos bairros Enseada, Canto do Mar, Jaraguá, núcleo urbano habitacional Chico Soldado e 

Parque Saveiro. 

 

A distribuição foi feita no Polo de Capacitação da Costa Norte (Fundo Social) e foram 

entregues cestas básicas, leites, colchões, roupas, masculino e feminino, fraldas infantis, kits 

de bebês, roupas infanto juvenis, brinquedos, roupas de cama, água mineral, produtos de 

higiene pessoal e limpeza (água sanitária, rodos e vassouras). 
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O Fundo Social e as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES) e 

Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura de São Sebastião, em ação solidária emergencial 

realizada nesta segunda-feira (6) entregaram mais de mil itens em donativos a moradores 

dos bairros Enseada, Canto do Mar, Jaraguá, núcleo urbano habitacional Chico Soldado e 

Parque Saveiro. 

 

A distribuição foi feita no Polo de Capacitação da Costa Norte (Fundo Social) e foram 

entregues cestas básicas, leites, colchões, roupas, masculino e feminino, fraldas infantis, kits 

de bebês, roupas infanto juvenis, brinquedos, roupas de cama, água mineral, produtos de 

higiene pessoal e limpeza (água sanitária, rodos e vassouras). 

 

A grande quantidade de doações, mais de 1 mil toneladas permitiu essa distribuição às 

famílias e pessoas vulneráveis emergencialmente. Os donativos serão entregues até o fim do 

estoque. As doações às vítimas das enchentes prosseguem normalmente. 

 

Para Renata Santos, 45 anos, dona de casa, 7 filhos, moradora do bairro Jaraguá, a doação 

emergencial veio em boa hora. “Graças a Deus minha casa não foi afetada pelas chuvas e 

rezo pelos meus conterrâneos. A Prefeitura está nos ajudando e muito. Só temos a agradecer 

ao Brasil inteiro e aos governos pelos donativos e a união de todos, pois todo mundo está 

recebendo o auxílio necessário, principalmente quem perdeu tudo”, concluiu Renata. 

 

Voluntários 

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 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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Atualize-se sobre a situação da calamidade pública e ações em São Sebastião 

 
 

VOLTA ÀS AULAS:  

As escolas do município de São Sebastião, que serviram de abrigo para as famílias após a 

tragédia que ocorreu por conta das chuvas durante o carnaval, já estão liberadas e começam 

a ver a rotina de alunos, professores e funcionários voltar ao normal. 

 

HOSPEDAGEM DAS VÍTIMAS DAS CHUVAS: 

Por meio de convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, pousadas, hotéis da região e 

o setor privado, todos os desabrigados que ocupavam provisoriamente as salas de aula da 

região, já estão acolhidos. São mais de 1.010 mil pessoas acomodadas em quartos seguros e 

contando com três refeições ao dia. 

 

O diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado, tenente coronel Rinaldo 

Araújo Monteiro, fez um alerta sobre os critérios para a transferência de desabrigados para 

hotéis e pousadas na Costa Sul de São Sebastião. 

A orientação foi repassada na reunião da manhã desta segunda-feira (6) com as Forças de 

Segurança que participam do Gabinete de Gerenciamento de Crise no município. 

 

Conforme o coronel Monteiro, só podem ser abrigados nos locais, custeados pelo Governo 

do Estado, os moradores que foram devidamente cadastrados no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e que tiveram suas moradias atingidas. Atualmente, mais de 1 mil 

pessoas estão nos hotéis e pousadas do município, mas essa situação pode ser alterada 

conforme a entrada ou saída dos identificados. 

 

São essas pessoas cadastradas nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 

(SEDES) e de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB) que, posteriormente, serão 

transferidas para as Vilas de Passagens, unidades habitacionais modulares, que devem ser 



 

 

construídas no prazo inicial de até 30 dias, onde essas pessoas ficarão até a construção das 

habitações definitivas. 
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do Estado, os moradores que foram devidamente cadastrados no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e que tiveram suas moradias atingidas. Atualmente, mais de 1 mil 

pessoas estão nos hotéis e pousadas do município, mas essa situação pode ser alterada 

conforme a entrada ou saída dos identificados. 

 

São essas pessoas cadastradas nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 

(SEDES) e de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB) que, posteriormente, serão 

transferidas para as Vilas de Passagens, unidades habitacionais modulares, que devem ser 

construídas no prazo inicial de até 30 dias, onde essas pessoas ficarão até a construção das 

habitações definitivas. 

 

ANÚNCIO 

 

A previsão, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é que as casas sejam entregues em 180 

dias após a liberação dos terrenos, já indicados pela Prefeitura de São Sebastião, e contrato 

com a empresa que fará a construção. 

 

MONITORAMENTO 



 

 

Ainda durante a reunião, foi informado que as casas atingidas continuam com 

monitoramento das equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que engloba o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPA) e Instituto de Geologia (IG), do Governo do Estado e 

Defesas Civis de São Sebastião e de Maceió (AL). 

A Secretaria de Serviços Públicos continua auxiliando na retirada de móveis das casas que já 

tem laudo para serem desmontadas. As ações já ocorrem no Itatinga, onde cinco ações já 

foram concluídas e na Vila do Sahy onde duas também já foram atendidas pela Operação 

Desmonte. 

 

HABITAÇÃO 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio da CDHU (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano), assinou na sexta-feira (3) a cessão de 300 unidades 

habitacionais junto à entidade Frente Paulista de Habitação Popular do Estado. As unidades 

do Condomínio Quaresmeira, localizado em Bertioga, foram disponibilizadas pelo período de 

oito meses às vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte. 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. Após o período de oito meses, a CDHU entregará as 

moradias à entidade nas mesmas condições em que foram recebidas. 

 

TERRENOS INDICADOS PARA CONSTRUÇÕES: 

 

Foram repassados ao Governo do Estado pela Prefeitura, 8 áreas:  

 

Primeiro terreno, com 10.632,00m², desapropriado pelo o Governo do Estado em caráter 

emergencial, fica localizado na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego,s/n – Vila Sahy. 

 

A prefeitura formalizou nesta quarta-feira (1° de março), o repasse ao Estado, que viabiliza 

habitação às vítimas.  

 

Os terrenos ficam localizados nos endereços: 

 

– Barequeçaba, Rua Amalia Maria de Jesus, s/n – 2.450,70m² 

– Barequeçaba, Chacará Barequeçaba, s/n – 55.000m² aproximadamente 

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

– Rua Antônio Pereira, s/n (Praça das Mangueiras) Topolândia 

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



 

 

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

– Maresias, Rua do Forno, 330 – 6.451,08m² 
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Ação de fiscalização da Prefeitura de São Sebastião evita invasão em Área de Proteção 

Ambiental na Costa Sul 

 
 

A equipe de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) da Prefeitura de São 

Sebastião realizou na última segunda-feira (6) vistoria em uma área próxima à Rodovia Rio-

Santos (SP-55), no Km 179+300 metros do bairro Juquehy, na Costa Sul, em operação 

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

 

Durante a ação, foi identificada uma possível invasão de área do Parque Estadual Serra do 

Mar. Um grupo de moradores foi encontrado no local, alegando que haviam perdido suas 

casas durante o último evento de chuvas em Juquehy e estavam procurando uma nova 

moradia. 

 

No entanto, demarcações de lotes com piquetes e linhas de divisão foram encontradas e a 

vegetação em uma Área de Preservação Permanente (APP) também foi suprimida com o uso 

de ferramentas e roçadeiras, segundo a fiscalização. 

 

Pelo crime ambiental, foram emitidos dois autos de multa para o homem que se identificou 

como líder dos invasores. Todos os envolvidos foram identificados e qualificados pela Polícia 

Ambiental. O valor total das autuações aplicadas foi de R$ 39 mil. 
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Felipe Augusto articula reconstrução da cidade e reestruturação das famílias de São 

Sebastião com governos Estadual e Federal 

 
 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, incansavelmente, luta contra o tempo, 

articulando com a união das três esferas governamentais, municipal, estadual e federal, a 

reconstrução do município e reestruturação das famílias vítimas das fortes chuvas que 

atingiram a cidade no dia 19 de fevereiro. 

 

São Sebastião foi o município que mais sofreu com o excesso de chuva durante a madrugada 

do domingo de carnaval, com o volume nunca visto antes no País, que comprometeu e 

“derreteu as encostas”, provocando um desastre natural. A tempestade provocou diversos 

pontos de deslizamentos, causando a morte de 64 pessoas. As buscas por uma última vítima 

continuam no bairro da Baleia Verde; familiares relatam que após o temporal não tiveram 

mais notícias da suposta vítima que permanece desaparecida. 

A ocupação de áreas irregulares foi um fator decisivo para o acometimento dessa catástrofe. 

Segundo o prefeito, a Defesa Civil realizou o protocolo de comunicação de alerta às pessoas 

que moram em áreas de risco e todo o trabalho de prevenção está acontecendo desde que 

assumiu a prefeitura em 2017. 

 

Felipe Augusto conta ainda que o crescimento desenfreado por ocupação de áreas 

irregulares no município é um problema que existe há cerca de 15 anos, agravando as 

possibilidades de desastres naturais com construções em áreas de encostas. Segundo o 

prefeito, todo o trabalho para conter os “erros do passado” estão sendo realizados. Em seu 

primeiro ano de governo, existiam 102 núcleos urbanos não formais, que dependiam de 

regularização. O problema da ocupação irregular no município apresentava gravidade já em 

2009, época em que existiam 54 núcleos. Em razão da demanda preocupante, naquele 

mesmo ano foram firmados entre a Prefeitura de São Sebastião e o Ministério Público (MP) 

42 Termos de Ajustes de Condutas (TACs) – um compromisso para que as áreas fossem 

regularizadas, assumidos pelo município em 2009, mas não foram cumpridos, gerando o 

agravamento da formação de novos núcleos urbanos informais e a expansão dos já 

existentes. 

 



 

 

A atual gestão adotou medidas para minimizar os riscos à população quanto a possíveis 

cheias e enchentes com a criação da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização 

Fundiária e a lei de regularização fundiária. Felipe Augusto relata ainda que a cidade não 

recebe verba para a prevenção de desastres naturais desde 2013, mesmo o município 

requerendo constantemente, e que não foi possível a prefeitura, sozinha, alocar todos os 

recursos necessários para a regularização dos 102 núcleos irregulares existentes. 

 

Em 2018, a pasta deu início às suas atividades de forma efetiva, firmando um convênio com a 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP para regularização fundiária em 

terras devolutas. Além disso, foram realizados contatos com o Cartório de Registro de 

Imóveis e desenvolvido um trabalho piloto de regularização fundiária, bem como a busca por 

parcerias com a EDP, SABESP e Cidade Legal. Iniciou-se também os trabalhos piloto e, 

posteriormente, entregou-se o “Programa Municipal de Regularização Fundiária” ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo, com um planejamento para regularizar os 102 

núcleos existentes em um horizonte de 10 anos, levando em conta, principalmente, a 

programação dos investimentos em infraestrutura. 

 

Avanço da Regularização 

Atualmente, a prefeitura está com processo de regularização fundiária de interesse social 

(Reurb-S) em 44 núcleos urbanos informais, beneficiando 7.190 famílias. Em 2022, a 

prefeitura concluiu a regularização de mais três núcleos, impactando outras 340 famílias, 

totalizando 7.530 famílias beneficiadas. Esses núcleos já recebem melhorias na infraestrutura 

urbana. Além disso, outros quatro núcleos já tiveram o processo de regularização concluído 

com a entrega das matrículas aos moradores das comunidades Chico Soldado, no Canto do 

Mar; Rua Benedito Ramos dos Santos, no Varadouro, e Vila Bom Jesus e Sertão de Maresias I. 

Por fim, há dois núcleos em fase de registro: o Conjunto Habitacional Família Paulista e a Vila 

Carioca, ambos em Juquehy, além da Avenida Nereu (final) e Rua João Bernardino de Faria, 

no Canto do Mar. 

 

A regularização fundiária traz benefícios aos moradores, como a segurança jurídica com a 

matrícula do imóvel, a valorização financeira decorrente do registro em cartório, a 

possibilidade de negociação imobiliária e o acesso a crédito no mercado financeiro. 

 

Estado de Calamidade 

O temporal, que superou 600 milímetros em poucas horas, deixou um rastro incalculável de 

destruição, principalmente na Região Sul do município, onde teve o maior número de 

ocorrências. De imediato, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se colocaram à disposição e se deslocaram 

a São Sebastião para que juntos ao prefeito Felipe Augusto pudessem discutir o plano de 

ação no litoral paulista. 

 



 

 

Pelo menos 52 casas foram soterradas com o deslizamento das encostas. Ainda de acordo 

com a Defesa Civil, o número de residências condenadas é considerado impreciso, uma vez 

que outros imóveis em áreas de risco estão sendo avaliados pelos técnicos do Instituto de 

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

de Geologia (IG). 

 

União de esforços 

 

Em duas semanas, cerca de 2 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados, passaram pelos 

16 abrigos montados em prédios escolares pela prefeitura. Ao prefeito Felipe Augusto, o 

presidente Lula afirmou que será preciso preparar as despesas necessárias para a 

reconstrução das áreas afetadas da cidade. Lula destacou o investimento na construção de 

moradias para a população afetada em áreas seguras. Em sua fala, o presidente agradeceu a 

cooperação entre os Executivos Federal, Estadual e Municipal. 

 

“É uma demonstração específica de que é possível exercer a nossa função da democracia, 

mesmo quando pertencemos a partidos ou pensamentos ideológicos diferentes. O bem 

comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que possamos ter. 

Posso garantir que meus ministros estarão dispostos a conversar para que a gente 

compartilhe e faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago causado 

pelas chuvas em São Sebastião”, declarou o presidente. 
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Cães e gatos vítimas das enchentes estão disponíveis para adoção no CCZ 

 
 

Cães e gatos, vítimas da tragédia causada pelas chuvas em São Sebastião no carnaval, estão 

disponíveis para adoção responsável no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Há um 

grande número de animais precisando de um novo lar após a calamidade. 

 

Eles podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30. Todos os animais 

disponíveis estão vermifugados e microchipados. Os adultos são castrados e os filhotes terão 

o procedimento garantido quando atingirem a idade necessária para a cirurgia. 

 



 

 

A médica veterinária e chefe do Centro de Controle de Zoonoses, Marcella Christoff, explica 

que o CCZ recebeu para abrigo temporário animais das pessoas abrigadas em hotéis e 

pousadas e de mortos no desastre. Após serem resgatados, eles buscam um novo lar. 

 

“A cada dia chegam novos animais, por isso, a adoção dos que estão disponíveis é muito 

importante para que a gente siga trabalhando com os animais de rua e os resgates que ainda 

virão”, diz. 

 

Ela conta que desde o primeiro momento após a tragédia, o CCZ e abrigos emergenciais 

assistiram mais de 60 animais, especialmente na Vila Sahy. “Muitos chegaram machucados, 

receberam cuidados e foram devolvidos aos donos ou adotados, mas ainda temos muitos 

aguardando uma nova família”. 

 

Ação de apoio aos animais 

 

Em parceria com ONGs e voluntários, o CCZ realizou, de quarta (1º) a sexta-feira (3), uma 

grande ação de apoio aos animais vítimas da tragédia na quadra de futebol society da Vila 

Sahy. 

 

Como resultado da ação, 128 animais foram castrados e microchipados, cerca de 50 

passaram por orientação e atendimento com veterinários, aproximadamente 800kg de ração 

foram doadas e houve uma adoção. 

 

O CCZ fica na Avenida Dario Leite Carrijo, 2.800 A, no Jaraguá, na Costa Norte. 
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Prefeitura tinha ordem para transferir moradores de morro em Juquehy 

 
 

Uma ordem judicial, de outubro de 2021, determinou que a Prefeitura de São Sebastião 

apresentasse um estudo sobre a ocupação em área de risco, na Vila Pantanal, em Juquehy. 

Caso não houvesse condição de eliminar o risco, a prefeitura deveria providenciar a 

“imediata realocação dos moradores”. 



 

 

 

A ordem foi dada pela juíza Marta Marinho, acatando pedido do Ministério Público. O risco 

de deslizamento havia sido apontado pela prefeitura, ao justificar a impossibilidade de 

regularizar 43 moradias no morro. 

 

No mês seguinte, a Defesa Civil fez uma vistoria no local e emitiu um relatório. O documento 

constatou “diversas dificuldades técnicas para que se reduza ou elimine os riscos existentes”. 

“Caso haja evento climático (chuva) de grande proporção, poderá alterar o grau de risco para 

alto ou muito alto”, alertou o relatório, assinado pelo chefe da Defesa Civil, Wagner Barroso. 

 

O prazo fixado pela juíza era de 45 dias. A prefeitura recorreu e conseguiu estender para 90 

dias, mas o prazo venceu no dia 25 de abril. 

 

A prefeitura alegou que a solução “é complexa, e demanda tempo e orçamento”. O promotor 

Alfredo Portes Neto contestou. “A prefeitura teve ao menos dois anos para providenciar uma 

solução adequada à área de risco, que não seria regularizada, mas optou por protelar a 

resolução da questão. Não pode pretender agora justificar o descumprimento do prazo, sob 

o argumento de falta tempo ou de recursos financeiros”, escreveu o promotor. 

 

A partir de junho, Portes Neto começou a pedir aplicação de multa ao prefeito, em função do 

descumprimento. O cálculo da punição, naquele mês, já passava de R$ 250 mil. 

 

A decisão sobre a multa só foi tomada no último dia 6 de fevereiro. O juiz Vitor Hugo Oliveira 

resolveu conceder mais 30 dias à prefeitura, como “prazo suplementar”. 

 

Nesse meio tempo ocorreu a tragédia na região e um deslizamento de terra, na madrugada 

do dia 19 de fevereiro, atingiu aproximadamente 15 casas, e matou quatro pessoas. 

 

Cronologia do processo judicial da Vila Pantanal 

 

• 16 de agosto de 2021 

Questionada pelo Ministério Público, a EDP alega que a remoção de postes de energia se 

deve à impossibilidade de regularizar moradias em área de risco. 

 

• 7 de outubro de 2021 

A juíza Marta Marinho fixa prazo de 45 dias para que a prefeitura apresente estudo sobre o 

risco. Não sendo possível a eliminação do risco, que seja providenciada, no mesmo prazo, a 

imediata realocação dos moradores, sob pena de multa diária ao prefeito. 

 

8 de novembro de 2021 



 

 

Relatório da Defesa Civil aponta “diversas dificuldades técnicas para que se mitigue (reduza) 

ou elimine os riscos existentes”. Alerta que, “caso haja evento climático (chuva) de grande 

proporção, poderá alterar o grau de risco para alto ou muito alto”. 

 

• 16 de dezembro de 2021 

O desembargador José Maria Câmara Junior prorroga para 90 dias o prazo para 

cumprimento da decisão da juíza Marta. 

 

• 25 de abril de 2022 

Encerrado o prazo sem cumprimento da decisão. 

 

• 20 de junho de 2022 

Promotor Alfredo Luis Portes Neto pede aplicação de multa ao prefeito. 

 

• 21 de julho, 26 de setembro, 19 de outubro e 9 de novembro de 2022 

Nessas quatro datas o promotor reitera o pedido de aplicação de multa ao prefeito. 

 

• 26 de janeiro de 2023 

O promotor apresenta recurso para que o juiz decida sobre a multa. 

 

• 6 de fevereiro de 2023 

O juiz Vitor Hugo Oliveira concede mais 30 dias de “prazo suplementar”, para que a prefeitura 

cumpra o que foi determinado, em outubro de 2021, pela juíza Marta. 

 

• 19 de fevereiro de 2023 

Deslizamento de terra atinge casas e mata quatro pessoas no morro da Vila Pantanal. 
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Defesa Civil explica critérios de transferência de desabrigados para setor hoteleiro 

 
 

Em reunião realizada nessa segunda-feira, dia 06, o diretor do Departamento de Proteção e 

Defesa Civil do Estado, tenente coronel Rinaldo Araújo Monteiro, fez um alerta sobre os 



 

 

critérios para a transferência de desabrigados para hotéis e pousadas na Costa Sul de São 

Sebastião. 

 

Conforme o coronel Monteiro, só podem ser abrigados nos locais, custeados pelo Governo 

do Estado, os moradores que foram devidamente cadastrados no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e que tiveram suas moradias atingidas. Atualmente, mais de 1 mil 

pessoas estão nos hotéis e pousadas do município, mas essa situação pode ser alterada 

conforme a entrada ou saída dos identificados. 

 

“É importante reforçar essa comunicação porque estamos fazendo um cruzamento das listas 

dos abrigados e os cadastrados no programa social para que realmente sejam atendidas as 

pessoas que são de área de risco e tiveram suas casas afetadas”, frisou o diretor. 

 

São essas pessoas cadastradas nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 

(SEDES) e de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB) que, posteriormente, serão 

transferidas para as Vilas de Passagens, unidades habitacionais modulares, que devem ser 

construídas no prazo inicial de até 30 dias, onde essas pessoas ficarão até a construção das 

habitações definitivas. 

 

A previsão, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é que as casas sejam entregues em 180 

dias após a liberação dos terrenos, já indicados pela Prefeitura de São Sebastião, e contrato 

com a empresa que fará a construção. 

 

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

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

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

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

 

 Monitoramento 

 

Ainda durante a reunião, foi informado que as casas atingidas continuam com 

monitoramento das equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que engloba o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPA) e Instituto de Geologia (IG), do Governo do Estado e 

Defesas Civis de São Sebastião e de Maceió (AL). 

 

A Secretaria de Serviços Públicos continua auxiliando na retirada de móveis das casas que já 

tem laudo para serem desmontadas. As ações já ocorrem no Itatinga, onde cinco ações já 

foram concluídas e na Vila do Sahy onde duas também já foram atendidas pela Operação 

Desmonte. 
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São Sebastião demole residências nos bairros atingidos pela tempestade no Carnaval 

 
 

São Sebastião segue em seu processo de reconstrução após a tempestade que devastou a 

costa sul do município no dia 18 de fevereiro. E para reconstruir novos alicerces, primeiro é 

preciso demolir. 

 

Nesta segunda-feira (6) a prefeitura divulgou balanço sobre o processo de demolição das 

casas que sofreram com problemas estruturais depois da chuva. A operação começou na 

semana passada quando não existiam mais registros de desaparecidos nos bairros. 

 

Durante o fim de semana, ao menos 12 casas já foram demolidas. Somente nesta segunda-

feira, seis casas foram demolidas na Vila Sahy, uma das regiões mais atingidas pela chuva, 

que deixou 65 mortos na região. 

 

De acordo com a prefeitura, na última sexta-feira (3), máquinas faziam a limpeza de entulho 

nos locais afetados. 

 

Nos próximos dias, a prefeitura informou que mais quatro imóveis devem passar pelo 

mesmo processo no bairro Itatinga, onde outras cinco casas já foram demolidas. 

 

Os desabrigados seguem em hotéis e pousadas da cidade. Pela previsão inicial do governo 

do estadual, as obras das novas moradias populares devem ser concluídas em 

aproximadamente 180 dias. 

 

Na quinta-feira da semana passada, o governo anunciou que elas serão construídas em 

terrenos divididos em quatro bairros: Topolândia, Maresias, Barequeçaba e na própria Vila 

Sahy – epicentro da tragédia. 

 

A estimativa inicial do governo estadual é que sejam construídas aproximadamente 600 

residências. 
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Rocam prende homem com arma suspeita após perseguição entre São Sebastião e 

Caraguatatuba 

 
 

A Polícia Militar prendeu dois criminosos nesta segunda-feira (6), após perseguição que 

começou na Costa Norte de São Sebastião e acabou no bairro Perequê-Mirim, na região sul 

de Caraguatatuba. O flagrante é da Rocam (Ronda Ostensivas com Apoio de Motocicletas), 

com os policiais cabo Alves e soldado Silva Junior, e foi registrado durante patrulhamento 

pelo bairro Canto do Mar. 

 

De acordo com a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava armado com 

um revólver calibre 38 e cinco munições. Ele estava acompanhado de uma adolescente de 15 

anos. 

 

Ao verem as motos da Rocam o casal saiu em fuga e não parou até sofrer acidente na rua 

Pouso Alto, no Perequê-Mirim. O condutor da moto, depois da queda, tentou fugir a pé, mas 

não conseguiu escapar. 

 

O casal foi levado para a delegacia. O homem permaneceu preso e a adolescente também 

ficou à disposição da justiça. Nenhum responsável pela adolescente compareceu ao Distrito 

Policial. 
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Contribuintes do Simples no Litoral Norte terão 180 dias a mais para fazer 

recolhimento 

 
 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, 

conseguiu a prorrogação por 180 dias do prazo do recolhimento para contribuintes do 

Simples Nacional do Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O 

Comitê Gestor do Simples Nacional autorizou a medida após a solicitação do governo 

paulista. 

 

“A medida vai ao encontro de todo o trabalho que estamos realizando desde o primeiro 

momento da tragédia que afetou o Litoral Norte, com ações de socorro, assistência e agora 

ampliando o apoio aos empreendedores para permitir o pronto restabelecimento de toda a 

economia da região que envolve os municípios afetados”, destaca o governador Tarcísio de 

Freitas. 

 

A decisão está publicada na Portaria CGSN/SE nº 92/2023. Com isso, os contribuintes 

optantes do Simples Nacional, regime simplificado que unifica o pagamento de vários 

impostos em um tributo único e reduz a carga tributária sobre micro e pequenas empresas, 

terão seis meses para recolher as parcelas vencidas nos meses de fevereiro, março e abril. 

 

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

microempresas e pequenos negócios das cidades que tiveram decretado estado de 

calamidade pública no Litoral Norte devido às fortes chuvas de fevereiro. 

 

Na semana passada o Governo do Estado já havia anunciado a prorrogação por seis meses 

do recolhimento de ICMS dos contribuintes do Regime Periódico de Apuração, empresas que 

realizam o cálculo mensal, nota a nota, do imposto devido. 

 

Com a ampliação agora do prazo o recolhimento do Simples Nacional os contribuintes 

devem seguir o seguinte calendário: 

 

• Fevereiro deverá ser recolhido em agosto de 2023 



 

 

• Março deverá ser recolhido em setembro de 2023 

• Abril deverá ser recolhido em outubro de 2023 
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Câmara e ambientalistas debatem ações para destinação correta do lixo 

 
 

O presidente da Câmara de São Sebastião, Marcos Fuly, reuniu-se na segunda-feira (6) com 

entidades ambientalistas e de associações de bairro, com objetivo de promover ações de 

proteção ao meio ambiente, tendo como foco principal a conscientização pela coleta seletiva 

de lixo. Participaram do encontro representantes da Federação Pró Costa Atlântica, Instituto 

Terra e Mar, Instituto Lixo Zero Brasil, Coletivo Caiçara, Cooperativa de Sucata (Copersuss), 

Mopress, e associações de moradores dos bairros Cigarras e Toque-Toque Grande. 

 

A falta de informações a respeito do Plano Diretor de Resíduos Sólidos foi um dos principais 

temas da reunião. Este plano, em tramitação na prefeitura desde 2018, já foi alvo de 

cobranças do MP-Ministério Público porque estaria sendo elaborado sem a participação da 

sociedade e não seguindo determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente deliberou pela contratação de uma empresa para a 

elaboração do plano. O presidente Fuly vai apresentar requerimento cobrando da prefeitura 

informações sobre a atual situação do plano, a contratação da empresa e também a adoção 

de medidas que garantam a participação da população na sua elaboração. 

 

Outro assunto de destaque no encontro foi a unanimidade das entidades no posicionamento 

contra eventual instalação em São Sebastião de uma Usina de Compostagem de Lixo. Os 

ambientalistas alegam que o projeto é inviável porque tem custo muito elevado, precisa 

envolver os demais municípios da região, além de danoso ao meio ambiente por gerar 

resíduos tóxicos. 

 

Câmara como exemplo 

Na reunião ficou definido que o Legislativo irá promover ações para servir como exemplo no 

que se refere à coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. O legislativo será alvo de 



 

 

um estudo de gravimetria, onde, o lixo coletado em todos os prédios da CMSS será 

devidamente separado e, posteriormente, demonstrado o que pode ser direcionado para 

reciclagem, e o que pode gerar adubo oriundo do lixo orgânico. Foi consenso entre todos 

que todas as ações do setor precisam envolver as escolas para que, no futuro, as crianças de 

hoje sejam adultos conscientes sobre 0 descarte correto dos resíduos. 

 

Clipping de Notícias: 07/03/2023 

Editoria: Cidades  

Veículo: Jornal do Litoral 

 

PM prende dupla em praia usada para consumir drogas na região central de São 

Sebastião 

 
 

A Polícia Militar, em São Sebastião, prendeu nesta terça-feira (7), uma dupla de ladrões que 

furtou uma bicicleta elétrica no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, na região 

central do município. De acordo com a polícia, os ladrões foram localizados com a ajuda das 

imagens das câmeras de segurança do COI (Centro de Operações Integradas). 

 

A Polícia Militar contou com o apoio da Polícia Municipal para prender os ladrões em 

flagrante. De acordo com a polícia, a dupla foi localizada na região próxima da prainha do 

Tebar Praia Clube, nos arredores do supermercado. A prainha do Tebar é conhecida por ser 

passagem de usuários de drogas e moradores de rua , principalmente, durante a noite. 

 

Quando perceberam a chegada da polícia a dupla tentou “dar um perdido” e fugir dos 

policiais, abandonando a bicicleta. 

 

Eles ainda tentaram resistir à prisão e, segundo a polícia, um dos homens ainda falou 

palavrões e desferiu chutes contra os oficiais, mas acabou algemado. 

 

A polícia informou que a bicicleta elétrica foi devolvida à dona. Os homens foram levados 

para a delegacia e permanecem recolhidos à disposição da justiça. 
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Após enchente, Prefeitura de São Sebastião disponibiliza animais das vítimas para 

doação 

 
 

Os cães e gatos que foram vítimas da tragédia causada pelas chuvas em São Sebastião estão 

disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. Há um 

grande número de animais após a calamidade ocorrida no dia 19 de fevereiro no município. 

 

De acordo com a Prefeitura, os animais podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 

10h às 16h30. É necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documento com foto e 

comprovante de residência. 

 

Todos os animais disponíveis estão vermifugados e microchipados. Os adultos são castrados 

e os filhotes terão o procedimento garantido quando atingirem a idade necessária à cirurgia. 

 

Ação de apoio aos animais 

 

Em parceria com ONGs e voluntários, o CCZ realizou, de quarta (01) a sexta-feira (03), uma 

grande ação de apoio aos animais vítimas da tragédia na Quadra de Futebol Society da Vila 

Sahy, na Costa Sul do município. 

 

Como resultado da ação, 128 animais foram castrados e microchipados, cerca de 50 

passaram por orientação e atendimento com veterinários, aproximadamente 800kg de ração 

foram doadas e houve uma adoção. 

 

O Centro de Controle de Zoonoses fica na Avenida Dario Leite Carrijo, 2.800 A, no Jaraguá, na 

Costa Norte. 
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São Sebastião irá retomar buscas na Baleia Verde 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião deve abrir nesta semana um acesso para se chegar à área na 

comunidade da Baleia Verde, onde há suspeita do desaparecimento de um homem no dia da 

forte chuva que caiu em 19 de fevereiro. 

 

A informação foi repassada na reunião do Gabinete de Gerenciamento de Crise, desta 

segunda-feira, onde o comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte, capitão Newton 

Kruger, antecipou que se as chuvas derem uma trégua, será possível sua equipe e a Defesa 

Civil retornarem ao local, assim como os cães farejadores. 

 

Na semana passada, houve um escorregamento de terra enquanto os bombeiros e agentes 

da Defesa Civil trabalhavam nas buscas. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/07%2003%202023%20-%20Demoli%C3%A7%C3%A3o%20das%20casas%20e%20volta%20as%20aulas%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/07%2003%202023%20-%20Wagner%20Barroso%2C%20demoli%C3%A7%C3%B5es%20retomadas%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/07%2003%2020232%20-%20Moradores%20reclamam%2C%20invas%C3%A3o%20de%20%C3%A1rea%20em%20juquehy%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

