
 

 

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

mídia 

 

Notícias dos dias, 10, 11 e 12 de março de 2023 

 

G1 Vanguarda 
São Sebastião 

• Principal abrigo das vítimas em São Sebastião, Verdescola retoma aulas nesta segunda 
 

• VÍDEO: chuva deixa vias alagadas na costa sul de São Sebastião, SP 
 

 
Poder 360 
São Sebastião 

• Tarcísio homenageia Múcio por ações no litoral norte de SP 
 

 

Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• Governo de SP cria força-tarefa para agilizar licenciamento de casas em São Sebastião  

 

• Atingidos por deslizamentos em São Sebastião organizam protesto por moradia  

 

• Câmara barra projetos que pedem verbas para São Sebastião amenizar efeitos das chuvas  

 

• Em protesto, população cobra moradia e auxílio social em São Sebastião  

 

• Em reconstrução, São Sebastião (SP) espera por turistas a partir de abril 

 
 
CNN Brasil 
São Sebastião 

• Chuva forte volta a atingir litoral norte de SP e deixa moradores em alerta 

 
 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/12/principal-abrigo-das-vitimas-em-sao-sebastiao-verdescola-retoma-aulas-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/10/chuva-causa-alagamentos-na-costa-sul-de-sao-sebastiao-litoral-de-sp.ghtml
https://www.poder360.com.br/brasil/tarcisio-homenageia-mucio-por-acoes-no-litoral-norte-de-sp/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/03/governo-de-sp-cria-forca-tarefa-para-agilizar-licenciamento-de-casas-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/atingidos-por-deslizamentos-em-sao-sebastiao-organizam-protesto-por-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/camara-barra-projetos-que-pedem-verbas-para-sao-sebastiao-amenizar-efeitos-das-chuvas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/em-protesto-populacao-cobra-moradia-e-auxilio-social-em-sao-sebastiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/em-reconstrucao-sao-sebastiao-sp-espera-por-turistas-a-partir-de-abril.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/chuva-forte-volta-a-atingir-litoral-norte-de-sp-e-deixa-moradores-em-alerta/


 

 

Tamoios News 
São Sebastião 

• Atingidos por deslizamentos protestam para exigir moradias em São Sebastião 
 

• Não estamos preparados para o aumento das chuvas 
 

 
 
Tamoios News 
São Sebastião 

• Mais de 17 mil famílias do Litoral Norte podem receber o benefício da Tarifa Social de 
Energia Elétrica 
 

• Vítimas da catástrofe receberão vale-transporte gratuito da prefeitura de São Sebastião  
 

• Navio da Marinha e parte da tropa do Exército deixam São Sebastião nesta sexta-feira 
 

• Instituto Embelleze de São Sebastião disponibiliza serviços gratuitos para vítimas das 
enchentes neste sábado (11) 
 

• Atual presidente da Cia Docas de São Sebastião iniciou sua vida profissional na Marinha do 
Brasil 
 

• Moradores da Vila Sahy organizam hoje (11/3) manifestação pacífica: “Não foi tragédia, foi 
crime!” 
 

• Governo do Estado apresenta dois terrenos na Baleia Verde para construção de casas às 
vítimas das chuvas 

 
 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Instituto Verdescola, na Vila Sahy, retoma as aulas na próxima segunda em São Sebastião 
 

• Embelleze de São Sebastião oferece corte de cabelo, maquiagem e manicure de graça! 

 
 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• Agência móvel da Sabesp chega a Boiçucanga nesta segunda-feira 
 

• Coleta de lixo e recicláveis volta à programação normal nesta segunda em São Sebastião 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/atingidos-por-deslizamentos-se-mobilizam-para-exigir-moradias-em-sao-sebastiao-16588508
https://www.band.uol.com.br/band-vale/colunistas/claudio-nicolini/nao-estamos-preparados-para-o-aumento-das-chuvas-16588345
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mais-de-17-mil-familias-do-litoral-norte-podem-receber-o-beneficio-da-tarifa-social-de-energia-eletrica/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mais-de-17-mil-familias-do-litoral-norte-podem-receber-o-beneficio-da-tarifa-social-de-energia-eletrica/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/vitimas-da-catastrofe-receberao-vale-transporte-gratuito-da-prefeitura-de-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/navio-da-marinha-e-parte-da-tropa-do-exercito-deixam-sao-sebastiao-nesta-sexta-feira/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/instituto-embelleze-de-sao-sebastiao-disponibiliza-servicos-gratuitos-para-vitimas-das-enchentes-neste-sabado-11/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/instituto-embelleze-de-sao-sebastiao-disponibiliza-servicos-gratuitos-para-vitimas-das-enchentes-neste-sabado-11/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atual-presidente-da-cia-docas-de-sao-sebastiao-iniciou-sua-vida-profissional-na-marinha-do-brasil/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atual-presidente-da-cia-docas-de-sao-sebastiao-iniciou-sua-vida-profissional-na-marinha-do-brasil/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/moradores-da-vila-sahy-organizam-hoje-11-3-manifestacao-pacifica-nao-foi-tragedia-foi-crime/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/moradores-da-vila-sahy-organizam-hoje-11-3-manifestacao-pacifica-nao-foi-tragedia-foi-crime/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/governo-do-estado-apresenta-dois-terrenos-na-baleia-verde-para-construcao-de-casas-as-vitimas-das-chuvas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/governo-do-estado-apresenta-dois-terrenos-na-baleia-verde-para-construcao-de-casas-as-vitimas-das-chuvas/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/instituto-verdescola-na-vila-sahy-retoma-as-aulas-na-proxima-segunda-em-s-o-sebasti-o-1.415139
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/embelleze-de-s-o-sebasti-o-oferece-corte-de-cabelo-maquiagem-e-manicure-de-graca-1.415123
https://radarlitoral.com.br/noticias/21483/agencia-movel-da-sabesp-chega-a-boicucanga-nesta-segunda-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/21482/coleta-de-lixo-e-reciclaveis-volta-a-programacao-normal-nesta-segunda-em-sao-sebastiao


 

 

 

• Prefeitura de São Sebastião fornece vale-transporte gratuito para vítimas da catástrofe 
 

• Governo de São Paulo desapropria duas áreas na Baleia Verde para construir moradias 
para vítimas das chuvas 
 

• São Sebastião orienta população sobre acesso a programas sociais 

 
 
Sampi  
São Sebastião 

• Governo de SP cria força-tarefa para agilizar licenciamento de casas em São Sebastião 
 

• Atingidos por deslizamentos em São Sebastião organizam protesto por moradia 
 

• Câmara barra projetos que pedem verbas para São Sebastião amenizar efeitos das chuvas 
 

• São Sebastião registra pontos de alagamento após fortes chuvas desta sexta (10) 

 
 
012 News 
São Sebastião 

• Poupatempo Móvel encerra atuação emergencial em São Sebastião 
 

 

Diário Caiçara 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião fornece vale-transporte gratuito para vítimas da catástrofe. 
 

• SP desapropria duas áreas na Baleia Verde para construir moradias para vítimas das 
chuvas. 
 

• Chuva deixa vias alagadas na costa sul de São Sebastião. 
 

• São Sebastião tem desempenho histórico na geração de empregos em 2022. 
 

• Prefeitura de São Sebastião mantém força-tarefa de limpeza no Itatinga e região. 
 

• Agência móvel da Sabesp chega a Boiçucanga nesta segunda-feira (13). 
 

• São Sebastião orienta população sobre acesso a programas sociais. 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21479/prefeitura-de-sao-sebastiao-fornece-vale-transporte-gratuito-para-vitimas-da-catastrofe
https://radarlitoral.com.br/noticias/21478/governo-de-sao-paulo-desapropria-duas-areas-na-baleia-verde-para-construir-moradias-para-vitimas-das-chuvas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21478/governo-de-sao-paulo-desapropria-duas-areas-na-baleia-verde-para-construir-moradias-para-vitimas-das-chuvas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21488/sao-sebastiao-orienta-populacao-sobre-acesso-a-programas-sociais
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746217/brasil-e-mundo/2023/03/governo-de-sp-cria-forcatarefa-para-agilizar-licenciamento-de-casas-em-sao-sebastiao
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746332/brasil-e-mundo/2023/03/atingidos-por-deslizamentos-em-sao-sebastiao-organizam-protesto-por-moradia
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746388/brasil-e-mundo/2023/03/camara-barra-projetos-que-pedem-verbas-para-sao-sebastiao-amenizar-efeitos-das-chuvas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746415/nossa-regiao/2023/03/sao-sebastiao-registra-pontos-de-alagamento-apos-fortes-chuvas-desta-sexta-10
https://www.012news.com.br/poupatempo-movel-encerra-atuacao-emergencial-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-fornece-vale-transporte-gratuito-para-vitimas-da-catastrofe/
https://diariocaicara.com.br/sp-desapropria-duas-areas-na-baleia-verde-para-construir-moradias-para-vitimas-das-chuvas/
https://diariocaicara.com.br/sp-desapropria-duas-areas-na-baleia-verde-para-construir-moradias-para-vitimas-das-chuvas/
https://diariocaicara.com.br/chuva-deixa-vias-alagadas-na-costa-sul-de-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-tem-desempenho-historico-na-geracao-de-empregos-em-2022/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-mantem-forca-tarefa-de-limpeza-no-itatinga-e-regiao/
https://diariocaicara.com.br/agencia-movel-da-sabesp-chega-a-boicucanga-nesta-segunda-feira-13/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-orienta-populacao-sobre-acesso-a-programas-sociais/


 

 

 
 
Litoral em Pauta 
São Sebastião 

• Sabesp faz atendimento móvel em Boiçucanga a partir de segunda-feira (13) 
 

• Instituto Embelleze de São Sebastião disponibiliza serviços gratuitos para vítimas das 
enchentes 

 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Governo do Estado apresenta dois terrenos na Baleia Verde para construção de casas às 
vítimas das chuvas 
 

• Equipes da Defesa Civil, SEDES e CDHU iniciam cadastramento em comunidades de 
Boiçucanga 
 

• Agências parceiras fazem mais de 6,4 mil atendimentos em São Sebastião com escritórios 
móveis 

 
 
LN21 
São Sebastião 

• São Sebastião abre cadastro e cria banco de imóveis para auxílio aluguel 

 
 
Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• Forças Armadas começam a deixar São Sebastião após operações de resgate das vítimas 
da tempestade que devastou a costa sul do município 
 

• Governo Paulista edita decreto que libera novos terrenos para casas populares em São 
Sebastião 
 

• São Sebastião tem desempenho histórico na geração de empregos em 2022 
 

 

 

 

 

 

https://www.litoralempauta.com.br/sabesp-faz-atendimento-movel-em-boicucanga-a-partir-de-segunda-feira-13/
https://www.litoralempauta.com.br/instituto-embelleze-de-sao-sebastiao-disponibiliza-servicos-gratuitos-para-vitimas-das-enchentes/
https://www.litoralempauta.com.br/instituto-embelleze-de-sao-sebastiao-disponibiliza-servicos-gratuitos-para-vitimas-das-enchentes/
https://litoralnorteweb.com.br/governo-do-estado-apresenta-dois-terrenos-na-baleia-verde-para-construcao-de-casas-as-vitimas-das-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/governo-do-estado-apresenta-dois-terrenos-na-baleia-verde-para-construcao-de-casas-as-vitimas-das-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/equipes-da-defesa-civil-sedes-e-cdhu-iniciam-cadastramento-em-comunidades-de-boicucanga/
https://litoralnorteweb.com.br/equipes-da-defesa-civil-sedes-e-cdhu-iniciam-cadastramento-em-comunidades-de-boicucanga/
https://litoralnorteweb.com.br/agencias-parceiras-fazem-mais-de-64-mil-atendimentos-em-sao-sebastiao-com-escritorios-moveis/
https://litoralnorteweb.com.br/agencias-parceiras-fazem-mais-de-64-mil-atendimentos-em-sao-sebastiao-com-escritorios-moveis/
https://ln21.com.br/sao-sebastiao-abre-cadastro-e-cria-banco-de-imoveis-para-auxilio-aluguel/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/10/forcas-armadas-comm-a-deixar-sao-sebastiao-apos-operacoes-de-resgate-das-vitimas-da-tempestade-que-devastou-a-costa-sul-do-municipio/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/10/forcas-armadas-comm-a-deixar-sao-sebastiao-apos-operacoes-de-resgate-das-vitimas-da-tempestade-que-devastou-a-costa-sul-do-municipio/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/10/governo-paulista-edita-deco-que-libera-novos-terrenos-para-casas-populares-em-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/10/governo-paulista-edita-deco-que-libera-novos-terrenos-para-casas-populares-em-sao-sebastiao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/11/sao-sebastiao-tem-desempenho-historico-na-geracao-de-empregos-em-2022/
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Principal abrigo das vítimas em São Sebastião, Verdescola retoma aulas 

nesta segunda 

 
 

Após servir de abrigo para as vítimas da tragédia que devastou a costa sul de São 

Sebastião (SP), o Instituto Verdescola retoma oficialmente, nesta segunda-feira (13), as 

aulas no local. 

 

De acordo com o Instituto, neste primeiro momento, as equipes psicológicas e 

pedagógicas vão realizar atividades para manter a rotina anterior à tragédia. O plano 

emergencial consiste em fazer as crianças voltarem ao ritmo gradualmente, com foco no 

acolhimento, rotina e escuta ativa dos alunos. 

 

No local, crianças e adolescentes têm aulas de reforço escolar nas disciplinas de 

português, matemática e inglês, além de aulas de robótica, artes, música, laboratórios de 

informática, física, química e fotografia. Para os adultos, são oferecidos cursos 

profissionalizantes e o curso preparatório para o Enem e vestibulares. 

 

Durante a tragédia, o Instituto Verdescola criou uma megaoperação que foi formada por 

funcionários e cerca de 300 voluntários que trabalharam para acolher e dar dignidade às 

vítimas. Ao todo, 600 pessoas, entre bebês e idosos, receberam abrigo nas últimas 

semanas. 

 

Segundo o Instituto, somente na primeira semana de atendimento, foram fornecidos 560 

mil litros de água mineral para atender a demanda da população abrigada, tanto no 

consumo quanto na utilização para comida, além de cerca de 1.500 refeições por dia. Para 

o banho e desinfecção, a água utilizada foi fornecida por caminhões pipa da Sabesp. 

 

O Verdescola acomodou um hospital de campanha com médicos voluntários, sendo que, 

ao todo, foram cerca de 1.400 atendimentos nos mais diversos níveis de complexidade. 

Ainda na área da saúde, seis psicólogos voluntários atuaram no atendimento de toda 

equipe de colaboradores do Instituto Verdescola e demais voluntários, além das famílias 

durante o período de abrigo temporário. 



 

 

 

O período de abrigo temporário terminou no último dia 2, quando as famílias foram 

encaminhadas a hotéis e pousadas por meio de ação do Estado. 

 

Unidades do Poupatempo, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo (CDHU), da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Polícia Civil foram 

criadas no local, para que as vítimas emitissem a segunda via de seus documentos e se 

cadastrassem em programas de habitação do governo estadual. 
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VÍDEO: chuva deixa vias alagadas na costa sul de São Sebastião, SP 

 
 

Chove forte na região nesta sexta-feira (10) e um dos municípios afetados é São Sebastião, 

no litoral norte. Segundo vídeos divulgados pelo próprio prefeito Felipe Augusto (PSDB), 

diversos pontos da cidade ficaram alagados (veja o vídeo acima). 

 

Conforme os vídeos compartilhados pelo prefeito, as ruas em Boiçucanga estão cheias 

d'água. De acordo com a prefeitura, houve registros de alagamentos, principalmente, na 

costa sul do município na região de Juquehy, Boiçucanga e Sahy. 

 

Apesar disso, a informação é de que não foi registrado nenhuma ocorrência grave até o 

momento. A atenção se volta ao município, já que 65 pessoas morreram em decorrência 

do temporal que devastou o litoral no domingo de Carnaval. 

 

Segundo previsão da Defesa Civil Estadual, a previsão é de pancadas de chuva fortes e 

tempestade à noite no município. A expectativa é que o acumulado deva chegar a 50 mm 

de chuva. 
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Tarcísio homenageia Múcio por ações no litoral norte de SP 

 
 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou na 6ª feira 

(10.mar.2023) a Medalha de Defesa Civil do Estado ao ministro da Defesa, José Múcio 

Monteiro. ... 

 

A gratificação foi dada em razão da “atuação eficiente e coordenada” das Forças Armadas 

no amparo à população quando temporais atingiram o litoral norte de São Paulo e 

deixaram mais de 50 mortos. ... 

 

“Essa é uma justa homenagem a quem nos estendeu a mão quando mais precisamos. 

Agradecemos muito ao apoio do Ministério da Defesa nesse desastre. Tivemos uma 

atuação eficiente e coordenada para atender à população e o grande vencedor foi o 

cidadão, que se sentiu amparado naquele momento de dificuldade”, afirmou Tarcísio. ... 

 

O Ministério da Defesa forneceu aeronaves das Forças Armadas para o deslocamento de 

profissionais de resgate. Também enviou um porta-aviões da Marinha para auxiliar as 

equipes em São Sebastião, um dos municípios impactados pelos desastres. ... 

 

“Estou extremamente honrado com essa homenagem. Saiba que sempre poderão contar 

conosco”, disse o ministro. ... 

 

A Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo foi criada em março de 1987. É 

destinada a pessoas ou autoridades que contribuem de forma relevante nos combates às 

consequências nocivas de eventos desastrosos e na prestação de socorro e assistência às 

populações atingidas por tais eventos. ... 

 

CHUVAS EM SÃO PAULO O número de mortos por causa das chuvas no litoral norte de São 

Paulo chegou a 65. Do total, 64 das vítimas foram localizadas no município de São 

Sebastião e uma em Ubatuba.... 

 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 10/03 a 12/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: CNN Brasil 
 

Chuva forte volta a atingir litoral norte de SP e deixa moradores em alerta 

 
 

Na tarde desta sexta-feira (10), uma chuva forte voltou a atingir o litoral norte do estado de São 
Paulo. Moradores registraram em vídeo o deslizamento de um morro na rodovia que liga as praias 
de Cambury e Boiçucanga, que ficam em São Sebastião, região mais afetada pelas chuvas do 
último dia 18 de fevereiro. 
 
De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, choveu 64mm na região, sendo 50mm na 
última hora. Há previsão de mais chuva. 
 
“A chuva persiste por algumas horas ainda, lembrando que o solo, por estar encharcado deve ter 
atenção especial”, disse o órgão por meio de nota. 
 
Em relação às chuvas de fevereiro, até o momento, 65 mortes foram confirmadas pelo Governo 
do Estado, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. 
 
Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 corpos. São 21 homens adultos, 17 
mulheres adultas e 19 crianças. 
 
Veja o vídeo que mostra uma estrada atingida por um deslizamento de terra: 
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Atingidos por deslizamentos protestam para exigir moradias em São Sebastião 

 
 

Moradores que ficaram desalojados após as fortes chuvas que causaram alagamentos e 
deslizamentos de terra e devastaram São Sebastião, no Litoral Norte, realizaram um protesto 
neste sábado (11). O grupo quer respostas dos órgãos públicos sobre a construção de moradias 
definitivas e casas de passagem. Nesta sexta-feira (10), um temporal deixou ruas alagadas na 
Costa Sul e fez com que a atenção se voltasse novamente para o município (veja o vídeo acima). 
 
Pela manhã, cerca de 300 moradores se reuniram, na Praça da Vila Sahy. Entre os organizadores, 
estão o Coletivo Caiçara e a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. 
 
Os desabrigados que inicialmente foram acolhidos em escolas, por exemplo, nas últimas 
semanas foram encaminhados para pousadas e hotéis do município. Já as famílias que ficaram 
desalojadas, ou seja, no primeiro momento foram para casas de parentes ou amigos, agora 
alegam que não têm pra onde ir. Na Vila Sahy, local mais atingido pelos deslizamentos de terra, 
parte dos moradores teve as casas interditadas pela CDHU. Algumas residências que estavam 
condenadas, com danos estruturais, foram demolidas pela Defesa Civil. 
 
No convite para a manifestação, o Coletivo Caiçara publicou que o encontro é pra ouvir os 
atingidos e reivindicar melhor assistência aos afetados. “O povo tem que exigir habitação segura 
e sem risco, exigir direito à moradia e uma vida digna (...) se o povo fosse ouvido e pudesse 
decidir, ninguém teria morrido, nem perdido sua casa”, diz um trecho. 
 
Em nota, o Governo do Estado de São Paulo informou que a Secretaria de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (SDHU), por meio da   Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), mantém equipes mobilizadas em São Sebastião para o atendimento habitacional 
das famílias que viviam em imóveis atingidos ou condenados pelos deslizamentos no Litoral Sul, 
desde o 23 de fevereiro, e que os atendimentos estão sendo realizados, diariamente no bairro Vila 
Sahy. 
 
Voltou a chover forte no litoral 
 
Vídeos divulgados pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, mostram que voltou a chover 
forte na Costa Sul da cidade. O temporal do fim da tarde desta sexta-feira (10) deixou várias ruas 



 

 

alagadas na Barra do Sahy, Juquehy e Boiçucanga. Apesar dos transtornos registrados por 
moradores, a Defesa Civil não registrou ocorrências graves. 
 
Sobre as reivindicações dos moradores, a prefeitura de São Sebastião e o Governo do Estado não 
se manifestaram até a publicação dessa notícia. 
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Não estamos preparados para o aumento das chuvas 

 
 

O Jornalismo da TV Bandvale convidou todos os prefeitos da região metropolitana para estarem 
ao vivo no programa Vale Urgente, que este que vos escreve apresenta de segunda a sexta, as 16 
horas. Já recebemos cerca de 30, e uma coisa chama a atenção: As cidades não estão 
preparadas para as mudanças climáticas. 
 
Tem chovido mais, e com maior precipitação em curtos espaços de tempo. Com isso, os 
problemas aumentam, já que as cidades não se prepararam para essa mudança. 
 
Se as cidades pequenas da RMVale sofrem com estradas rurais e buracos que aparecem aqui e 
acolá, as grandes cidades tem vistos as enchentes retornarem, mesmo depois de obras 
estruturantes. 
 
São José dos Campos por exemplo, viu na semana passada alagamento na região do Jardim 
Oswaldo Cruz mesmo depois das obras de galerias no início da Avenida Nelson D’ávila. A fundo 
do vale também encheu, e a explicação do prefeito Anderson Farias foi o represamento na 
passagem de água sob a Vila Guarany, na altura da avenida Sebastião Gualberto. 
 
Taubaté viu nesse verão carros boiando na Via Dutra, próximo ao Colégio Monteiro Lobato, o 
Estadão. A cidade tem galerias antigas, sem manutenção, e está próximo de um colapso. 
 
Sobram reclamações em estradas rurais, inclusive com caminhões que levam a produção 
parados em atoleiros criados pela falta de manutenção. E as cidades não tem máquinas e 
equipes suficientes para atender a demanda, e pelo jeito não se prepararam pra isso. 
 
Se os municípios não entenderem as mudanças climáticas e se prepararem para elas, o futuro 
tende a ser mais caótico. É preciso mais gestão e menos desculpa, mais investimento e menos 
reclamação com São Pedro. 
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Mais de 17 mil famílias do Litoral Norte podem receber o benefício da Tarifa Social 
de Energia Elétrica 

 
 

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Caraguatatuba e São Sebastião, mapeou que 17.239 
famílias da região se enquadram no perfil para obter o benefício da Tarifa Social de Energia 
Elétrica, programa destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que concede desconto de até 65% no 
consumo de energia. Estes moradores não puderam ser incluídos de forma automática no 
benefício devido ao número da instalação elétrica da residência não estar vinculado a pessoa 
inscrita no CadÚnico. 
 
Nestes casos, a atualização cadastral para começar a receber o benefício pode ser realizada  pelo 
WhatsApp (11) 93465-2888 ou através do 0800 721 0123, informando o número da instalação e 
os dados referente ao CadÚnicoou ou pelo portal www.edp.com.br/tarifasocial. Com a validação 
das informações, o desconto já é aplicado a partir da próxima fatura. Vale lembrar que para o 
recebimento do benefício não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia, 
basta apenas informar o vínculo com o imóvel. 
 
Cadastramento automático e busca ativa de famílias para inclusão no benefício 
 
 O objetivo da Tarifa Social de Energia Elétrica é garantir o desconto na conta de luz às famílias 
em situação de vulnerabilidade social, a EDP trabalha para ampliar o alcance deste benefício na 
sua região de atuação. 
 
O cadastramento automático de moradores da área de concessão na Tarifa Social de Energia é 
realizado de forma contínua, a partir do cruzamento de dados com o CadÚnico e do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Somente em 2022, a distribuidora inseriu 123 mil 
novas famílias no programa que concede desconto na conta de luz. 
 
A EDP também realiza ações de incentivo junto às comunidades. São feitas iniciativas em locais 
com alto potencial de cadastramento, com visitas porta a porta por meio dos técnicos integrantes 
do programa Agentes da Boa Energia e com o atendimento volante da Van da Boa Energia. “Para 
ampliar o formato de contato com esse público, a Companhia iniciou neste ano, o contato via 
telefone. Nestes casos são confirmadas as informações do CadÚnico e do endereço do morador, 



 

 

solicitando o número da instalação elétrica para inclusão do desconto”, ressalta Roberto Miranda, 
gestor de relacionamento da EDP. 
 
A parceria com as prefeituras também é essencial para a garantia do direito à população, com 
iniciativas junto às unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Sociais) de cada 
cidade da área de atuação. A EDP realiza, ainda, o envio regularmente de comunicados periódicos 
para as famílias cadastradas, afim de reforçar a importância de manter os dados atualizados no 
CadÚnico para não perderem o desconto. 
 
Desconto 
 
A Tarifa Social é um recurso promovido pelo Governo Federal que concede desconto na conta de 
luz para as famílias de baixa renda. Para tal, os possíveis beneficiados devem estar inscritos no 
Cadastro Único (CadÚnico), sempre mantendo a sua inscrição atualizada, ou no programa do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
 
O benefício é aplicado somente a uma unidade consumidora por família e o desconto é 
escalonado por faixa de consumo, sendo calculado de modo acumulativo, conforme a tabela 
abaixo: 
 
  
 
FAIXA DE CONSUMO DESCONTO 
Até 30 kWh/mês 65% 
De 31 a 100 kWh/mês 40% 
De 101 a 220 kWh/mês 10% 
Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica 
 
Famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário 
mínimo; 
Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social (BPC); 
Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico; 
Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham no 
domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, 
intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso 
continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, 
demandem consumo. 
 Para saber a renda per capita, é preciso somar todos os rendimentos recebidos pela família e 
dividir o valor total pelo número de integrantes, chegando ao valor final. 
 
Documentos necessários para realizar o cadastramento na EDP 
 
Número de Identificação Social (NIS) – obtido na prefeitura municipal por meio do CRAS; 
Conta de energia; 



 

 

CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação 
social com foto) ou apenas Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI); 
Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários 
mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou 
terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu funcionamento, 
demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito 
por profissional médico. 
Para família que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), é 
preciso informar o Número do Benefício (NB); 
Vale destacar que a qualquer momento, o consumidor que se enquadrar nos critérios do 
programa social pode buscar a EDP para o cadastramento. Para solicitar a inscrição, o cliente 
precisa estar com o NIS (Número de Identificação Social) e Código Familiar ativo no CadÚnico ou 
o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) e realizar o 
cadastro no site da EDP www.edp.com.br/tarifasocial. 
 
Em caso de dúvidas, a EDP orienta a entrar em contato pelos canais de atendimento: 
 
Site: edp.com.br 
Através do WhatsApp (11) 93465-2888 (opção 7 – Tarifa Social) 
Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por 
semana); 
Agencias de atendimento presencial (endereços podem ser consultados pelo site da EDP). 
Dados de famílias potenciais a receber o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) por 
município atendido pela EDP no Litoral Norte 
 
LITORAL NORTE POTENCIAL 
Caraguatatuba 9669 
São Sebastião 7570 
TOTAL 17239 
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Vítimas da catástrofe receberão vale-transporte gratuito da prefeitura de São 
Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião vai fornecer vale-transporte gratuito para as vítimas dos 
alagamentos e deslizamentos ocorridos no último dia 19 de fevereiro. A medida passa a valer a 
partir do próximo dia 15 de março e faz parte do pacote de ações previstas para a reconstrução 
da cidade. 
 
O benefício “Cartão SOU Reconstrução” é voltado aos moradores que já estão cadastrados no 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e que se encontram em situação de pobreza 
ou estrema pobreza conforme indicação do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 
 
O Decreto 8.809/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (9) e também 
revoga, a partir do dia 15 de março, o Decreto 8.778/2023 que instituía a suspensão da cobrança 
da tarifa pública no Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Município de São Sebastião por 
conta da decretação de estado de calamidade pública. 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Navio da Marinha e parte da tropa do Exército deixam São Sebastião nesta sexta-
feira 

 
 

Após 18 dias da tragédia que se abateu sobre São Sebastião, aos poucos a fase grave é 
superada. Prova disso é que o Navio-Aeródromo Multipropósito ‘Atlântico’ (NAM), que está 
ancorado em Juquehy, segue nesta sexta-feira (10) de volta para o Rio de Janeiro, onde é sua 
base. Com ele, também retornam cerca de 1 mil fuzileiros navais, médicos e aeronaves. 
 
Quem também desmonta a base na cidade é o Exército que fica apenas com equipes que agora 
trabalham nas áreas dos dutos da Petrobras para a limpeza da lama que desbarrancou. 
 
O comandante do Exército, general Rodrigo Ferraz Silva, da 12ª Brigada de Infantaria-Aeromóvel, 
que desde o início dos trabalhos, em 19 de fevereiro, esteve à frente do Gabinete de 
Gerenciamento de Crise, explicou que a desmobilização das frotas é comum quando a fase mais 
crítica é contornada. 
 
Neste momento, equipes das Defesas Civis do Estado e da Prefeitura de São Sebastião, 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Assistência Social do Estado e 
secretarias municipais de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB), Desenvolvimento 
Econômico e Social (SEDES) atuam da parte de identificação e cadastro das vítimas que 
perderam suas moradias. 
 
Conforme o Contra-Almirante Marcelo Menezes Cardoso, comandante da 1ª Divisão da Esquadra 
da Marinha do Brasil, embora o navio siga para o Rio de Janeiro, o Hospital de Campanha 
permanece montado em Juquehy para colaborar no atendimento da população. Segundo ele, já 
houve uma redução na procura da unidade o que significa que a população tem sido atendida em 
suas necessidades. 
 
Um exemplo citado por ele é que praticamente zerou a fila por um urologista. “Chamou-nos a 
atenção o número de pessoas que procuraram o profissional e hoje já não temos essa 
necessidade”, pontuou o almirante. 
 
Ainda segundo ele, o hospital tem atendimento em pediatria, clínica geral entre outros, o que 
ajuda outros profissionais de saúde que atuaram arduamente no período mais crítico. 
 



 

 

O prefeito Felipe Augusto fez questão de agradecer todo o apoio e trabalho realizado pelas tropas 
no período que esteve em São Sebastião e contribuir para o atendimento dos munícipes, ajuda na 
procura e atendimento das vítimas e liberação de acessos. 
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Instituto Embelleze de São Sebastião disponibiliza serviços gratuitos para vítimas 
das enchentes neste sábado (11) 

 
 

A unidade do Instituto Embelleze de São Sebastião (SP) realizará uma ação social para as vítimas 
das enchentes na Barra do Sahy, no dia 11 de março, em São Sebastião. A ação incluirá serviços 
gratuitos de cortes de cabelo unissex, maquiagens, tranças em crianças, manicures e massagens.  
Além dos serviços gratuitos, a população atendida receberá kits com shampoos e 
condicionadores da Embelleze. 
 
A ação beneficente, que conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, acontece das 10h às 
15h, na Escola Henrique Tavares de Jesus, localizada na Rua Adelino Tavares, nº301, na Barra do 
Sahy. 
 
As chuvas na região do litoral norte, segundo dados da Defesa Civil, deixaram pelo menos 2,2 mil 
pessoas desalojadas, 1,8 mil desabrigados e 65 mortos a maioria moradores da Vila Sahy. 
 
Viviane Alves Racy, proprietária da unidade do Instituto Embelleze e responsável pela ação social, 
ressaltou a importância de contribuir com os desabrigados que perderam suas casas e estão 
tentando reestruturar suas vidas. “Nosso papel vai além de educar e temos como principal 
propósito transformar vidas. Nesse sentido, sentimos que temos a obrigação de contribuir com 
todos que estão precisando de ajuda nesse momento tão crítico e desafiador”, afirma Viviane. 
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Atual presidente da Cia Docas de São Sebastião iniciou sua vida profissional na 
Marinha do Brasil 

 
 

Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, assumiu a presidência da Companhia Docas de São 
Sebastião em 1º de fevereiro de 2023. 
 
Graduado em Ciências Navais, com mestrado em Ciências Navais e MBA em Gestão Empresarial, 
possui vasta experiência no setor portuário, com amplos conhecimentos operacionais, logísticos 
e de gestão voltados aos setores portuário, marítimo e hidroviário. 
 
Ernesto Sampaio iniciou sua vida profissional na Marinha do Brasil, tendo ocupado funções no 1º 
Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque; foi Comandante do Navio-Patrulha 
Benevente. 
 
Exerceu ainda a função de Oficial de Ligação da Marinha do Brasil na Secretaria de Portos da 
Presidência da República e no Departamento Aquaviário do DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes). 
 
Foi Capitão dos Portos do Rio Paraná. Na Embaixada do Brasil na Espanha, chefiou a Divisão de 
Portos e Hidrovias e a Divisão de Assuntos Marítimos no Estado-Maior da Armada – Marinha do 
Brasil e foi Adido Naval e Aeronáutico. 
 
Recentemente exerceu o cargo de Diretor de Gestão Portuária, por dois anos, na Companhia 
Docas do Pará. 
 
Fonte: Secretária de Transporte do Governo do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 10/03 a 12/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Tamoios News 
 

Moradores da Vila Sahy organizam hoje (11/3) manifestação pacífica: “Não foi 
tragédia, foi crime!” 

 
 

Não foi Tragédia, foi crime! Com essas palavras a população da Costa Sul de São Sebastião foi 
convidada a comparecer nesta manhã de sábado, às 9h na praça da Vila Sahy, para participar de 
uma manifestação pacífica que questiona a culpabilidade do governo diante do ocorrido. 
 
Em 19 de fevereiro, a cidade de São Sebastião enfrentou o maior desastre de sua história, que 
matou 64 pessoas e deixou centenas de desabrigados. As fortes chuvas de mais de 600 mm, 
destruíram residências, arrastaram carros e engoliram rodovias, deixando para trás um rastro de 
destruição que nenhum morador ou turista jamais imaginou presenciar. 
 
Diante de tantas vidas perdidas e tantos prejuízos causados, algumas vozes têm se levantado e 
questionado, será que tal tragédia não poderia ter sido evitada? Será que foi um desastre 
anunciado? Os moradores da Vila Sahy, um dos bairros mais afetados pela tragédia, organizaram 
uma manifestação pacífica com o intuito de discutir o tema, para que o povo se fortaleça e tenha 
voz nas decisões a serem tomadas. 
 
O  objetivo dessa manifestação é  esclarecer questões levantadas pelos moradores, como a falta 
de participação da população nas decisões do governo, assistência da prefeitura, moradias e 
prestação de contas do uso do dinheiro recebido em doação. 
 
Segundo Camilo Terra, coordenador do Coletivo Caiçara, “os populares não aceitam que foi 
apenas uma tragédia por conta das chuvas, é um crime causado pela especulação imobiliária, 
pela ganância.” 
 
A moradora de Juquehy Carolinny Barros, se vê obrigada a retornar para o local com o marido e a 
filha bebê, pois não encontram vagas em abrigos ou pousadas. “A única coisa que eu tenho a 
falar, é que queria e quero, uma resposta da prefeitura sobre o que eles vão fazer com as famílias 
que estão em área de risco. Estou eu, meu esposo e minha filha de 1 ano e 4 meses, voltando 
para casa com insegurança, depois que aconteceu tudo isso o medo predomina.” 
 
De acordo com o governo, as medidas emergenciais foram e continuam sendo tomadas. Após a 
tragédia a população desabrigada foi acolhida em abrigos, e atualmente estão sendo distribuídas 
entre hotéis e pousadas da região. 



 

 

 
Leia um trecho do manifesto: 
 
Chegou a hora do povo falar e decidir! 
“A população que perde suas casas, ou que estão em áreas de risco, tem que se unir para exigir 
sua participação nas decisões de governo que serão tomadas sobre seu futuro. 
Todos estão tendo a devida assistência da prefeitura? Todos já têm a garantia de como serão 
tratados de agora até a entrega das casas? 
Você conhece os terrenos apontados pela prefeitura para ser o local das casas? 
Essa reunião vai acontecer para ouvir e unir todos os atingidos e para cobrar nossos direitos da 
prefeitura, governo do estado e governo federal. O povo tem que exigir habitação segura e sem 
risco, exigir direito à moradia e uma vida digna. 
Chegou a hora do povo exigir que o dinheiro público seja usado em seu favor… 
Se o povo fosse ouvido e pudesse decidir, ninguém teria morrido nem perdido sua casa. 
Por isso, pela dignidade da população trabalhadora e pelo futuro das nossas crianças, vamos nos 
reunir para que a comunidade fale o que está sentindo e diga o que acha que deve ser feito. 
Sem luta não há direitos, sem luta não há vitória. 
Viva o povo unido” 
 
Bruna Musskopf/Tamoios News 
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Governo do Estado apresenta dois terrenos na Baleia Verde para construção de 
casas às vítimas das chuvas 

 
 

O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial, de quinta-feira (9), decretos visando 
à desapropriação de duas áreas na região da Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião. Esses 
locais, indicados pelo prefeito Felipe Augusto, somam 39,3 mil metros quadrados, sendo 
destinados à construção de moradias para famílias desabrigadas e desalojadas, vítimas das 
fortes chuvas de 19 de fevereiro. 
 
O governo estadual já havia anunciado a desapropriação de outro terreno na Barra do Sahy, com 
10.632,00 m², na Avenida Marginal, na altura do quilômetro 172 da Rodovia Doutor Manuel 
Hypólito Rêgo (SP-55). A Prefeitura também disponibilizou outros sete terrenos do município para 
a implantação do Programa Habitacional do Estado, ficando três em Maresias, dois em 
Barequeçaba e dois na Topolândia. 
 
Os últimos decretos autorizam a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a fazer a desapropriação 
dos terrenos para implantação de programa habitacional para famílias de baixa renda. 
 
As unidades serão destinadas ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e 
famílias que perderam suas casas em razão das chuvas intensas. Importante destacar que os 
critérios de seleção para a entrega dos imóveis serão definidos pela CDHU. 
 
As áreas na Topolândia estão localizadas à Avenida Professor Machado Rosa, 131, possui 
8.928,17 m², e Rua Antônio Pereira (Praça das Mangueiras), com 3.502.15 m². Em Maresias, os 
terrenos estão localizados nas ruas Paquetá, Nova Iguaçu e Forno. Em Barequeçaba, os dois 
terrenos ficam na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 
 
Nessas 10 áreas, a meta do Governo do Estado é construir cerca de mais de 900 imóveis, entre 
casas e prédios de até quatro andares, conforme apontou o governador Tarcísio de Freitas em 
sua última visita a São Sebastião. 
 
Desse total, a maior parte será construída pela CDHU, que já está com técnicos em campo 
fazendo análise dos locais e das casas destruídas e avariadas. 
 



 

 

Em uma primeira fase, a maior parte dos moradores que perdeu suas residências foi recebida em 
abrigos montados em escolas, ONGs ou em casas de amigos e parentes. A Prefeitura e o governo 
do Estado encontraram como alternativa o abrigamento em pousadas, hotéis e colônia de férias 
pelo período de 30 dias. 
 
Paralelamente, o Estado vai construir Vilas de Passagem de modo que essas famílias possam ser 
transferidas até a conclusão das moradias definitivas. Essas devem ser entregues em 150 dias 
após a definição das construtoras. 
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Instituto Verdescola, na Vila Sahy, retoma as aulas na próxima segunda em São 
Sebastião 

 
 

Na próxima segunda, 13, o Instituto Verdescola abrirá suas portas para receber os seus alunos e 
retomar a sua atividade principal: educar. 
 
Por 11 dias, após a chuva que devastou o Litoral Norte e atingiu a Vila Sahy, em São Sebastião, o 
local se transformou em abrigo para as pessoas da comunidade que perderam tudo na tragédia. 
 
Neste primeiro momento, a equipe pedagógica e psicológica do Instituto se esforça para manter a 
rotina anterior à tragédia. Eles trabalham com um plano emergencial para fazer as crianças 
voltarem ao ritmo gradualmente, de forma tranquila, com foco no acolhimento, rotina e promoção 
da escuta ativa dos alunos. 
 
Para Paula Temperini, gerente de apoio à família no Instituto Verdescola, a família assistida é a 
base da educação. Por isso, o apoio psicológico com todos da comunidade foi feito desde o 
primeiro dia de acolhimento. 
 
“Na segunda-feira, focaremos ainda mais nas nossas crianças, deixando um espaço seguro com 
o maior número de referências para que todos se lembrem como o Verdescola era antes da 
tragédia. Essa é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes no pós-trauma”, afirma. 
 
A gerente pedagógica e educacional do Instituto Verdescola,  Elane Tonin, afirma que a equipe 
está integrada no âmbito psicológico e psicossocial. 



 

 

 
“Vamos tentar retomar minimamente a rotina anterior à tragédia no sentido dos espaços, da 
organização, das salas, para que as crianças possam se reconhecer de novo neste espaço. Nosso 
papel é ouvir nossos alunos e acolhê-los”. 
 
“Educar e acolher sempre foram pilares do Instituto Verdescola. Por isso, fizemos uma força-
tarefa para devolver à nossa comunidade o lugar que educa e zela pelo presente e futuro das 
nossas crianças e adolescentes”, conta Maria Antonia Civita, fundadora do Instituto Verdescola. 
 
Os jovens também retornam na segunda-feira para a Escola Técnica (Etec) do Centro Paula 
Souza, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já o Curso Preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Vestibulares, ministrado em parceria com o sistema 
Anglo, retornarão às aulas em abril. 
 
Tragédia 
Durante a tragédia, o Instituto Verdescola criou uma megaoperação que foi formada por 
funcionários e cerca de 300 voluntários que trabalharam para acolher e dar dignidade às vítimas. 
Ao todo, 600 pessoas, entre bebês e idosos, receberam abrigo ao longo destes dias. 
 
Só na primeira semana, o Instituto forneceu 560 mil litros de água mineral para atender a 
demanda da população abrigada, tanto no consumo quanto na utilização para comida, além de 
cerca de 1.500 refeições por dia. Para o banho e desinfecção, a água utilizada foi fornecida por 
caminhões pipa da Sabesp. 
 
O Verdescola acomodou um hospital de campanha com médicos voluntários. Foram cerca de 
1400 atendimentos nos mais diversos níveis de complexidade. 
 
Ainda na área da saúde, seis psicólogos voluntários atuaram no atendimento de toda equipe de 
colaboradores do Instituto Verdescola, demais voluntários e das famílias durante o período de 
abrigo temporário, que se encerrou no dia 2 de março, quando as famílias foram encaminhadas a 
hotéis e pousadas por meio de ação do Estado. 
 
Unidades do Poupatempo, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo (CDHU), da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Polícia Civil foram criadas no 
local, para que as vítimas emitissem a segunda via de seus documentos e se cadastrassem em 
programas de habitação do governo estadual. 
 
Sobre o Instituto Verdescola 
O Instituto Verdescola trabalha há 18 anos com crianças e jovens e sempre aliou educação e 
meio ambiente. Toda a estrutura de 3.500 metros quadrados de área construída tem sido 
essencial para a educação dos mais de mil alunos da Vila Sahy e de comunidades do entorno. 
 
No Verdescola crianças e adolescentes têm aulas de reforço escolar nas disciplinas de 
português, matemática e inglês.Aulas de robótica, artes, música, laboratórios de informática, 
física, química e fotografia. 
 



 

 

Hoje ainda são oferecidos cursos profissionalizantes para adultos e o Curso Preparatório para o 
Enem e Vestibulares em parceria com o Anglo Vestibulares. Inclusive, em 2022, três dos nossos 
alunos foram aprovados na Universidade de São Paulo (USP). 
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Embelleze de São Sebastião oferece corte de cabelo, maquiagem e manicure de 
graça! 

 
 

A unidade do Instituto Embelleze de São Sebastião (SP) realizará uma ação social para as vítimas 
das enchentes na Barra do Sahy, no dia 11 de março, em São Sebastião. A ação incluirá serviços 
gratuitos de cortes de cabelo unissex, maquiagens, tranças em crianças, manicures e massagens.  
Além dos serviços gratuitos, a população atendida receberá kits com shampoos e 
condicionadores da Embelleze.  
 
 A ação beneficente, que conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião e da Secretaria 
Municipal de Educação, acontece das 10h às 15h, na Escola Henrique Tavares de Jesus, 
localizada na Rua Adelino Tavares, nº301, na Barra do Sahy.  
 
As chuvas na região do Litoral Norte, segundo dados da Defesa Civil, deixaram pelo menos 2,2 mil 
pessoas desalojadas, 1,8 mil desabrigados e 64 mortos, sendo que a maior parte dos estragos 
ocorreram no bairro da Barra do Sahy.  
 
Viviane Alves Racy, proprietária da unidade do Instituto Embelleze e responsável pela ação social, 
ressaltou a importância de contribuir com os desabrigados que perderam suas casas e estão 
tentando reestruturar suas vidas. “Nosso papel vai além de educar e temos como principal 
propósito transformar vidas. Nesse sentido, sentimos que temos a obrigação de contribuir com 
todos que estão precisando de ajuda nesse momento tão crítico e desafiador”, afirma Viviane. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 10/03 a 12/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Radar Litoral 
 

Agência móvel da Sabesp chega a Boiçucanga nesta segunda-feira 

 
 

Os moradores e turistas de São Sebastião podem procurar a Agência Móvel da Sabesp na Costa 
Sul a partir desta segunda-feira (13/3), no bairro Boiçucanga. A unidade móvel estará na na Praça 
Elpídio Romão Teixeira, 220, em frente à Escola Estadual Walkir Vergani. O atendimento será das 
10h às 16h, e se estenderá pelos próximos dias. 
 
O objetivo da agência móvel é ampliar as opções de atendimento, levando o atendimento 
presencial até a população que reside nessa região. Os interessados podem solicitar qualquer 
serviço, informação ou alteração cadastral; solicitar novas ligações, entre outros. 
 
Os demais canais de atendimento permanecerão à disposição da população durante 24 horas, 
pelos telefones 195 ou 0800 0550195 (ligações gratuitas) ou WhatsApp (11) 3388.8000, por meio 
do qual o cliente pode enviar mensagens de texto para informar sobre qualquer ocorrência, 
consultar débitos ou pedir a segunda via da conta. 
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Coleta de lixo e recicláveis volta à programação normal nesta segunda em São 
Sebastião 

 
 

A partir de segunda-feira (13/3), a coleta de lixo e de recicláveis realizada pela SS Ambiental em 
São Sebastião retorna à programação normal. A operação temporada de verão começou no dia 
15 de dezembro e será encerrada neste domingo (12/3).  
 
Com isso, no período da manhã, a coleta começa às 7h, e durante a tarde a partir das 15h, 
incluindo bairros onde a coleta é realizada no período noturno. A SS Ambiental é contratada pela 
Prefeitura de São Sebastião. 
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Prefeitura de São Sebastião fornece vale-transporte gratuito para vítimas da 
catástrofe 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião vai fornecer vale-transporte gratuito para as vítimas dos 
alagamentos e deslizamentos ocorridos no último dia 19 de fevereiro. A medida passa a valer a 
partir do próximo dia 15 de março e faz parte do pacote de ações previstas para a reconstrução 
da cidade. 
 
O benefício “Cartão SOU Reconstrução” é voltado aos moradores que já estão cadastrados no 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e que se encontram em situação de pobreza 
ou extrema pobreza conforme indicação do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 
 



 

 

O Decreto 8.809/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (9) e também 
regova, a partir do dia 15 de março, o Decreto 8.778/2023 que instituía a suspensão da cobrança 
da tarifa pública no Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Município de São Sebastião por 
conta da decretação de estado de calamidade pública. 
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Governo de São Paulo desapropria duas áreas na Baleia Verde para construir 
moradias para vítimas das chuvas 

 
 

O governador Tarcísio de Freitas assinou decretos declarando de interesse social dois terrenos 
particular de 39,3 mil m² no bairro Baleia Verde, em São Sebastião para fins desapropriação para 
construção de moradias destinadas a famílias desabrigadas e desalojadas em razão das chuvas 
que atingiram o Litoral Norte, no Carnaval. Os decretos foram publicados na edição desta quinta-
feira (09) do Diário Oficial do Estado. 
 
A medida autoriza a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a fazer a desapropriação dos 
terrenos para implantação de programa habitacional para famílias de baixa renda. As unidades 
serão destinadas ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e famílias que 
perderam suas casas em razão das chuvas intensas. 
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São Sebastião orienta população sobre acesso a programas sociais 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, 
prossegue com atendimento humanitário às vítimas das chuvas, e de benefícios sociais aos 
usuários do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 
 
Segundo a secretaria, até o momento foram efetivados 152 recâmbios sociais – em que pessoas 
e famílias vítimas do desastre natural optaram por retornar às suas cidades de origem, com este 
auxílio social, garantido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Os atendimentos 
ocorrem nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 
 
O levantamento feito por técnicos e assistentes sociais, neste caso, envolve auxílio passagem e 
recâmbio assistencial, utilizado a pedido do munícipe em unidades, como o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS). Quanto ao auxílio funerário, 51 pessoas receberam o benefício, segundo a secretaria. 
 
Benefícios Sociais 
 
Para obter benefícios sociais, tais como, recadastramento, atualização ou inclusão no Cadastro 
Único para o Bolsa Família, auxílio funeral, recâmbio e aluguel social, Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), entre outros, garantidos 
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
governos federal, estadual e municipal, os munícipes devem obter orientações no CRAS mais 
próximo de sua residência. 
 
O CRAS é a porta de entrada dos equipamentos sociais de auxílio às famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. 
 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
 
Topolândia 
Endereço: Rua Onofre Santos, 106 (Viela I) - Topolândia 
Telefone: (12) 3892-2970 
E-mail: crastopolandia@gmail.com 
 



 

 

Boiçucanga 
Endereço: Rua Sargento Felisbino da Silva, 200 - Boiçucanga 
Telefone: (12) 3865-1527 
E-mail: crasboicucanga@hotmail.com 
 
Costa Norte 
Endereço: Rua Machado de Assis, 410 - Canto do Mar 
Telefone: (12) 3861-1434 
E-mail: crascostanortess@gmail.com 
 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
 
Região Central 
Endereço: Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, 85 - Centro 
Telefone (12) 3893-2583 
E-mail: creas.ss@saosebastiao.sp.gov.br 
 
Costa Sul 
Estrada do Cascalho, 1.470 - Boiçucanga 
Telefone (12) 3861-1424 
 
Núcleo de Assistência Social (NAS) 
Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316 - Maresias 
Telefone: (12) 3865-5324 
E-mail: naasmaresias@hotmail.com 
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Governo de SP cria força-tarefa para agilizar licenciamento de casas em São 
Sebastião 

 
 

O governo de São Paulo vai criar uma força-tarefa para agilizar o licenciamento de conjuntos 
habitacionais para atenderem a populações em São Sebastião, região atingida por fortes chuvas 
no Carnaval. 
 
A equipe será montada pelo Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), 
colegiado vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. 
 
Os conjuntos serão implantados em dois terrenos situados no bairro Baleia Verde, próximo à Vila 
do Sahy. Ainda não há definição sobre a quantidade de casas a serem construídas nos locais. 
 
As áreas foram declaradas de interesse social e serão desapropriadas pela CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Além da Secretaria, fazem parte do Graprohab Sabesp, 
Cetesb e DAEE. 
 
"Por se tratar de uma questão emergencial e urgente, vamos fazer um esforço concentrado, 
priorizando os empreendimentos habitacionais no litoral para aprovar o licenciamento no menor 
prazo possível", afirmou Lacir Baldusco, presidente do Graprohab. 
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Atingidos por deslizamentos em São Sebastião organizam protesto por moradia 

 
 

Moradores de bairros atingidos por enchentes e deslizamentos de terra em São Sebastião, no 
litoral norte de São Paulo, organizam para a manhã deste sábado (11) um protesto para cobrar 
respostas do poder público quanto à construção de novas moradias para a população que vive 
em áreas de risco no município. 
 
Há entre os moradores insatisfação generalizada com a falta de clareza quanto ao emprego de 
recursos anunciados por município, estado e União durante a crise, segundo lideranças 
comunitárias locais. Há também cobranças para que valores arrecadados por ONGs sejam 
auditados e destinados a um plano de amparo aos desalojados. 
 
Inicialmente planejada por grupos dispersos de moradores, a manifestação passou a ser 
coordenada nesta quinta-feira (9) por uma organização denominada União dos Atingidos pela 
Tragédia Crime, composta por movimentos de esquerda. 
 
Entre os organizadores estão o Coletivo Caiçara de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba; a 
Associação de Favelas de São José dos Campos, a Campanha Despejo Zero, Federação das 
Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, o Fórum em Defesa da Vida e o MTST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), segundo Camilo Terra, um dos coordenadores do 
Coletivo Caiçara. 
 
Cerca de 350 famílias estão desalojadas após as chuvas históricas da madrugada de 19 de 
fevereiro em São Sebastião, segundo o grupo. O movimento que lidera os protestos estima, 
porém, que o total de atingidos supere 1.000 famílias, já que muitas retornaram às residências. 
 
"As cobranças que fazemos ao poder público em todas as esferas, em especial à estadual, para a 
CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano], e municipal, são políticas públicas 
diversas e reconstrução [de moradias e da infraestrutura urbana]", disse Terra. 
 
A expectativa dos organizadores é iniciar a manifestação com uma reunião na Vila Sahy, perto do 
Instituto Verdescola, instituição que inicialmente acolheu as vítimas da tragédia. 
 
Os manifestantes atravessarão a rodovia Rio-Santos. Havia um plano de interromper o trânsito no 
local, mas a ideia foi abandonada. Agora, os organizadores pretendem caminhar até a praia da 
Baleia, onde veranistas de alta renda possuem imóveis. 



 

 

 
"Não temos qualquer ilusão de que teremos ajuda do capital, mas a ida até a Baleia é simbólica 
no sentido de que nunca quiseram a classe trabalhadora à sua volta e isso é um dos motivos da 
tragédia crime, mas no sábado terão de nos ver, ver as fotos dos que foram soterrados, ver nosso 
luto e tristeza", disse Terra. 
 
Há entre os apoiadores da manifestação, porém, moradores que se dizem desvinculados de 
organizações políticas e movimentos sociais. 
 
Entre essas lideranças comunitárias está o eletricista Moiseis Teixeira Bispo, 37, que reivindica 
informações sobre "os milhões" prometidos para as famílias atingidas. "Sobre a comunidade, o 
que eu posso dizer, é que estamos no escuro", reclama. "O governador [Tarcísio de Freitas, do 
Republicanos] e o prefeito [Felipe Augusto, do PSDB] vêm aqui, conversam lá dentro do 
Verdescola, e a gente não fica sabendo de nada", reclamou. 
 
Bispo cobra a prestação de contas de organizações que arrecadaram dinheiro e o emprego de 
tais recursos no apoio a um plano de moradia e recuperação de áreas atingidas. 
 
A União dos Atingidos pela Tragédia Crime diz que a prestação de contas das doações não é a 
principal reivindicação do movimento, mas "pretende solicitar aos órgãos de controle que, de 
alguma forma, tente auditar estas doações recebidas e se realmente estão sendo empregadas na 
ajuda aos atingidos". 
 
Prefeitura de São Sebastião, governo estadual, CDHU e governo federal não se manifestaram até 
a publicação deste texto. 
 
As organizações Gerando Falcões e Instituto Verdescola, que estão entre as principais ONGs que 
arrecadaram recursos e ampararam os desabrigados, informaram que prestarão contas aos 
órgãos de controle. 
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Câmara barra projetos que pedem verbas para São Sebastião amenizar efeitos das 
chuvas 

 
 

Projetos da Prefeitura de São Sebastião (SP) com pedidos de liberações de recursos e 
contratação de financiamentos para amenizar os efeitos das chuvas no município do litoral norte 
paulista estão travados na Câmara. 
 
Vereadores estariam insatisfeitos com a ausência de detalhes sobre a utilização dos recursos 
solicitados pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB), segundo o presidente da Casa, Marcos Fuly 
(DEM). 
 
Há, segundo a prefeitura, três projetos importantes para a realização de obras emergenciais cujas 
propostas para custeio estão nas mãos do Legislativo local desde o final de fevereiro. O mais 
importante deles pede autorização para que o município obtenha crédito de R$ 100 milhões da 
Caixa Econômica Federal. 
 
Existe ainda um pedido para a contratação temporária de 300 moradores do município, ao custo 
de um salário mínimo por mês, para a atuação em obras emergenciais, além de um pedido de 
anistia de juros e multas de créditos municipais. 
 
Fuly afirma que os pedidos do prefeito, em especial quanto à obtenção de financiamento, não 
estão devidamente detalhados. O presidente da Câmara diz que o município já dispõe de 
autorização para a contratação de crédito no valor de aproximadamente R$ 70 milhões -valor 
residual de um crédito de R$ 200 milhões autorizado pelos vereadores no ano passado. 
 
Esse recurso já havia sido autorizado para a realização de obras de calçamento e, segundo Fuly, 
atende basicamente à mesma finalidade do novo crédito requisitado. 
 
Ele ainda afirma que o Orçamento municipal superior a R$ 1 bilhão para este ano e a arrecadação 
que neste início de 2023 passa dos R$ 200 milhões permitem ao município realizar obras 
emergenciais sem a necessidade de aumentar o seu endividamento. 
 
"Não queremos criar outro problema para ser jogado para a frente, que é agravar o endividamento 
do município", disse Fuly. "O prefeito precisa nos apresentar uma planilha, detalhada, das obras 
que serão realizadas, caso esse valor seja disponibilizado." 



 

 

 
Vereadores de oposição ainda estariam descontentes, segundo o presidente da Câmara, com o 
potencial uso político das contratações emergenciais. Para a votação do projeto, de acordo com 
ele, há a exigência de que o prefeito apresente os nomes dos moradores a serem contratados. 
 
Sobre o perdão de multas e juros de dívidas municipais, Fuly, que está exercendo sua quarta 
legislatura no município, acrescenta que outras anistias de dívidas foram concedidas à gestão. 
 
A gestão de Augusto afirma que a liberação de recursos e as contratações temporárias têm 
destinação específica, que são obras de contenção para diminuir os efeitos de novos 
deslizamentos ainda durante o período de chuvas. 

 
Clipping de Notícias: 10/03 a 12/03/2023 

Editoria: Cidades  
Veículo: Sampi 

 

São Sebastião registra pontos de alagamento após fortes chuvas desta sexta (10) 

 
 

São Sebastião registrou vários pontos de alagamento após as fortes chuvas que caíram na 
cidade no fim da tarde desta sexta-feira (10). 
 
Em vídeos divulgados pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB) é possível ver diversas ruas inundadas 
por conta do temporal. A administração municipal confirmou que regiões como Juquehy, 
Boiçucanga, Tropicanga e Sahy, todas na Costa Sul da cidade, foram as mais atingidas pelas 
fortes chuvas. 
 
Mesmo assim, até o momento o poder público destacou que não recebeu nenhum chamado de 
urgência por conta do dilúvio. O simples fato de chover na cidade gera preocupação na 
população, que ainda sente os efeitos estruturais e emocionais da tragédia do último dia 18 de 
fevereiro que vitimou 65 pessoas em todo o Litoral Norte. 
 
A previsão da Defesa Civil Estadual, no entanto, é que as chuvas permaneçam durante a 
madrugada na região. Segundo o estimado pelo órgão, é esperado um acumulado de 50mm. 
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Poupatempo Móvel encerra atuação emergencial em São Sebastião 

 
 

O Poupatempo Móvel encerrou nesta quinta-feira (9) o atendimento emergencial as pessoas 
atingidas pela chuva histórica em São Sebastião, no litoral norte. Após 14 dias ininterruptos de 
serviços na região da Vila Sahy, a carreta encerrou os trabalhos com 3.560 atendimentos 
concluídos na cidade mais afetada pela catástrofe. No último dia de trabalho foram 205 
atendimentos finalizados. 
 
A ida do Poupatempo Móvel para São Sebastião foi determinada pelo governador Tarcísio de 
Freitas para agilizar a emissão gratuita de novos documentos aos que tiveram perdas em 
inundações e deslizamentos. A gratuidade está em vigência até abril. 
 
A operação de triagem, solicitação e emissão de novas vias de RG e de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) foi feita em parceria com o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt 
(IIRGD) e o Detran.SP. 
 
Durante a estadia da carreta no Litoral Norte, também houve orientações e auxílio para 
solicitações de CPF e Carteira de Trabalho, que agora são 100% digitais. 
 
Participe do nosso grupo de WhatsApp e receba as principais notícias do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte 
 
Além da unidade móvel, o Poupatempo também participou de ações emergenciais na Baixada 
Santista e Litoral Norte iniciadas no dia 22 de fevereiro. Desde então, os atendimentos nas seis 
cidades atingidas pelas chuvas (Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba) passam de 4,3 mil. 
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Prefeitura de São Sebastião fornece vale-transporte gratuito para vítimas da 
catástrofe. 

 
 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião vai fornecer vale-transporte gratuito para as vítimas 

dos alagamentos e deslizamentos ocorridos no último dia 19 de fevereiro. A medida passa a valer 

a partir do próximo dia 15 de março e faz parte do pacote de ações previstas para a reconstrução 

da cidade. 

O benefício “Cartão SOU Reconstrução” é voltado aos moradores que já estão cadastrados no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e que se encontram em situação de pobreza 

ou estrema pobreza conforme indicação do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 

O Decreto 8.809/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (9) e também 

regova, a partir do dia 15 de março, o Decreto 8.778/2023 que instituía a suspensão da cobrança 

da tarifa pública no Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Município de São Sebastião por 

conta da decretação de estado de calamidade pública. 
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SP desapropria duas áreas na Baleia Verde para construir moradias para vítimas 
das chuvas. 

 

(Da Redação) O governador Tarcísio de Freitas assinou decretos declarando de interesse social 

dois terrenos particular de 39,3 mil m² no bairro Baleia Verde, em São Sebastião para fins de 

desapropriação para construção de moradias destinadas a famílias desabrigadas e desalojadas 

em razão das chuvas que atingiram o Litoral Norte, no Carnaval. Os decretos foram publicados na 

edição desta quinta-feira (09/03) do Diário Oficial do Estado. 

A medida autoriza a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a fazer a desapropriação dos 

terrenos para implantação de programa habitacional para famílias de baixa renda. As unidades 

serão destinadas ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e famílias que 

perderam suas casas em razão das chuvas intensas. 
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Chuva deixa vias alagadas na costa sul de São Sebastião. 

 

Choveu forte na região nesta sexta-feira (10/3) e um dos municípios afetados é São Sebastião. 

Segundo vídeos divulgados pelo próprio prefeito Felipe Augusto, diversos pontos da cidade 

ficaram alagados. 

Conforme os vídeos compartilhados pelo prefeito, as ruas em Boiçucanga estão cheias d’água. 

De acordo com a prefeitura, houve registros de alagamentos, principalmente, na costa sul do 

município na região de Juquehy, Boiçucanga e Sahy. 

Apesar disso, a informação é de que não foi registrado nenhuma ocorrência grave até o 

momento. 

A atenção se volta ao município, já que 65 pessoas morreram em decorrência do temporal que 

devastou o litoral no domingo de Carnaval. 

Segundo previsão da Defesa Civil Estadual, a previsão é de pancadas de chuva fortes e 

tempestade no município. 

A expectativa é que o acumulado deva chegar a 50 mm de chuva. 

Vanguarda 
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São Sebastião tem desempenho histórico na geração de empregos em 2022. 

 

Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio das Secretarias de Desenvolvimento 

Econômico e Social (SEDES) e de Planejamento (SEPLAN), comemora os resultados expressivos 

alcançados pelo município na geração de empregos em 2022. 

Durante o período, foram geradas 2.269 vagas de emprego com carteira assinada, recorde 

histórico na cidade desde 2004, ano em que os registros começaram a ser disponibilizados pelo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. 

Os números também são 55% superiores aos de 2021, quando foram geradas 1.459 vagas de 

emprego em São Sebastião. 

A gestão dos empregos no município é feita pela SEDES, por meio do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), vinculado ao Departamento de Emprego e Renda. 

Os setores que mais empregaram em 2022 foram turismo, serviços e construção civil, segundo 

explica o diretor do Departamento de Emprego e Renda, Afonso da Silva Vale. “O excelente 

desempenho em empregabilidade é fruto de grandes investimentos feitos pela administração 

municipal ao longo de todo o município, melhorando a infraestrutura e qualificando a mão de 

obra, assim como a exposição das belezas naturais de São Sebastião em grandes eventos, 

incentivando o turista a nos visitar”, disse. 

Para 2023, diante do grande desafio imposto pela tragédia natural que se abateu sobre o 

município, o diretor conta que a gestão trabalha muito forte e com velocidade para, a exemplo do 

que aconteceu na pandemia, ofertar soluções e manter a empregabilidade. 

“Estamos com diversas parcerias com o governo do Estado e empresas privadas, visando auxiliar 

os empresários e empreendedores, e trabalhando duro para reconstruir a cidade e voltar a 

oferecer ao turista o que o município tem de melhor, as belezas naturais”, concluiu. 



 

 

Liderança regional 

Os números de São Sebastião se destacam, também, em relação aos demais municípios do litoral 

norte, que criaram juntos 1.561 vagas de emprego em 2022. 

Se comparada com cidades acima de 80 mil habitantes, São Sebastião figura como a quarta no 

Estado de São Paulo e a 18ª no Brasil que mais criou vagas de emprego per capita. 

Os dados são monitorados pela SEPLAN como parte do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Integrado, instrumento de planejamento utilizado para o estabelecimento de diretrizes, projetos e 

ações direcionados às secretarias municipais para os próximos anos, integrando, por meio das 

ações, o desenvolvimento municipal. 

Vagas de emprego 

Nesta sexta-feira (10), o PAT de São Sebastião disponibiliza 86 oportunidades de emprego, com 

opções para moradores de todas as regiões do município. Entre os profissionais buscados estão 

ajudante geral, eletricista, consultor externo, motorista de Kombi e micro-ônibus, nutricionista, 

recepcionista, cozinheira e técnico de segurança do trabalho. Confira a relação completa de 

vagas no link: saosebastiao.sp.gov.br/pat/. 

O PAT fica no Shopping Pierotti, localizado na Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 435, loja 1, bloco 

C, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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Prefeitura de São Sebastião mantém força-tarefa de limpeza no Itatinga e região. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(SESEP), mantém diariamente as ações de zeladoria urbana nos bairros da cidade. 

Nesta semana, equipes da Regional Topolândia realizaram as ações de limpeza e roçagem nas 

ruas Tancredo Neves e Geralda Garcia de Santana, no bairro Itatinga, além da Praça da Rua 

Amélia, Praça da Bíblia, Rua Benedito Mariano dos Santos e Avenida Professor Doutor José 

Machado Rosa, na Topolândia. 

Houve também, serviços de desobstrução das galerias de águas pluviais da Rua Jaconias Caruso, 

travessas 90, 06 e Rosalina, além de manutenção asfáltica na Rua Sebastião Faustino da Silva, 

Avenida Professor Doutor José Machado Rosa, bairro Topolândia, Antônio Tenório dos Santos, e 

reparos na escadaria, bairro Itatinga, além de ações de limpeza geral e desobstrução do córrego 

Mãe Isabel, altura da Travessa Rosalina. 

Operação tapa-buracos ocorreu nas ruas Montes Claros, Santiago, Josefa de Santana Neves e 

Avenida Professor Doutor José Machado Rosa, bairro Topolândia. 

A Rua Antônio Tenório dos Santos, bairro Itatinga, em que houve deslizamentos de terra, devido à 

tempestade do dia 19 de fevereiro, passa por ações de limpeza geral, com a retirada de detritos, 

escombros, árvores caídas, lama e materiais inservíveis. 

Nestes 19 dias de rescaldo, as equipes da Regional Topolândia contaram com a colaboração de 

mais de 60 voluntários, agentes da Defesa Civil, soldados do Exército e equipes técnicas de 

outros órgãos do Gabinete de Gerenciamento de Crise. Os serviços continuam ininterruptamente 

para desobstrução total da via pública. 

Os maquinários utilizados foram minicarregadeira, retroescavadeiras, pás carregadeiras e 

caminhões hidrojatos para desobstrução de galerias de esgoto e tubulações em geral. 



 

 

Todas as avenidas, ruas, vielas, travessas e escadarias dos bairros Olaria, Mirante, Itatinga e 

Topolândia passaram por serviços de limpeza e conservação. A operação cata-cata resultou em 

seis caminhões de podas, detritos e materiais inservíveis. 

A SESEP não retira ‘entulho’ (sobras de obras) de construções e reformas particulares, Lei 

Municipal 2.321/2015. 

Serviço 

O município de São Sebastião conta com sete regionais municipais: Centro, Topolândia, Costa 

Norte, Maresias, Boiçucanga, Juquehy e Boraceia. 

Mais informações e solicitações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3891-2050, ou e-mail 

sesep@saosebastiao.sp.gov.br. A Regional Topolândia fica na Avenida Professor Doutor José 

Machado Rosa, 171, e abrange os bairros Itatinga, Mirante, Topolândia e Olaria. Telefone: (12) 

3893-1305. 
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Agência móvel da Sabesp chega a Boiçucanga nesta segunda-feira (13). 

 

(Da Redação) Os moradores e turistas de São Sebastião podem procurar a Agência Móvel da 

Sabesp na Costa Sul a partir desta segunda-feira (13/3), no bairro Boiçucanga. A unidade móvel 

estará na na Praça Elpídio Romão Teixeira, 220, em frente à Escola Estadual Walkir Vergani. O 

atendimento será das 10h às 16h, e se estenderá pelos próximos dias. 

O objetivo da agência móvel é ampliar as opções de atendimento, levando o atendimento 

presencial até a população que reside nessa região. Os interessados podem solicitar qualquer 

serviço, informação ou alteração cadastral; solicitar novas ligações, entre outros. 

Os demais canais de atendimento permanecerão à disposição da população durante 24 horas, 

pelos telefones 195 ou 0800 0550195 (ligações gratuitas) ou WhatsApp (11) 3388.8000, por meio 

do qual o cliente pode enviar mensagens de texto para informar sobre qualquer ocorrência, 

consultar débitos ou pedir a segunda via da conta. 
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São Sebastião orienta população sobre acesso a programas sociais. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Social, prossegue com atendimento humanitário às vítimas das chuvas, e de 

benefícios sociais aos usuários do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 

Segundo a secretaria, até o momento foram efetivados 152 recâmbios sociais – em que pessoas 

e famílias vítimas do desastre natural optaram por retornar às suas cidades de origem, com este 

auxílio social, garantido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Os atendimentos 

ocorrem nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 

O levantamento feito por técnicos e assistentes sociais, neste caso, envolve auxílio passagem e 

recâmbio assistencial, utilizado a pedido do munícipe em unidades, como o Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). Quanto ao auxílio funerário, 51 pessoas receberam o benefício, segundo a secretaria. 

Benefícios Sociais 

Para obter benefícios sociais, tais como, recadastramento, atualização ou inclusão no Cadastro 

Único para o Bolsa Família, auxílio funeral, recâmbio e aluguel social, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), entre outros, garantidos 

pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

governos federal, estadual e municipal, os munícipes devem obter orientações no CRAS mais 

próximo de sua residência. 

O CRAS é a porta de entrada dos equipamentos sociais de auxílio às famílias e pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 

17h. 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 



 

 

Topolândia 

Endereço: Rua Onofre Santos, 106 (Viela I) – Topolândia 

Telefone: (12) 3892-2970 

E-mail: crastopolandia@gmail.com 

 

Boiçucanga 

Endereço: Rua Sargento Felisbino da Silva, 200 – Boiçucanga 

Telefone: (12) 3865-1527 

E-mail: crasboicucanga@hotmail.com 

 

Costa Norte 

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

Telefone: (12) 3861-1434 

E-mail: crascostanortess@gmail.com 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

 

Região Central 

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

Telefone (12) 3893-2583 

E-mail: creas.ss@saosebastiao.sp.gov.br 

 

Costa Sul 

Estrada do Cascalho, 1.470 – Boiçucanga 

Telefone (12) 3861-1424 

 

Núcleo de Assistência Social (NAS) 

Avenida Dr. Francisco Loup, 1.316 – Maresias 

Telefone: (12) 3865-5324 

E-mail: naasmaresias@hotmail.com 
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Sabesp faz atendimento móvel em Boiçucanga a partir de segunda-feira (13) 

 
 

Os moradores e turistas de São Sebastião podem procurar a Agência Móvel da Sabesp na Costa 
Sul de São Sebastião, em Boiçucanga, na Praça Elpídio Romão Teixeira, 220, em frente à Escola 
Estadual Walkir Vergani. O atendimento será das 10h as 16h, e se estenderá pelos próximos dias. 
 
O objetivo da Agência Móvel é ampliar as opções de atendimento, levando o atendimento 
presencial até a população que reside nessa região. Os interessados podem solicitar qualquer 
serviço, informação ou alteração cadastral; solicitar novas ligações, entre outros. 
 
Os demais canais de atendimento permanecerão à disposição da população durante 24 horas, 
pelos telefones 195 ou 0800 0550195 (ligações gratuitas) ou WhatsApp (11) 3388.8000, por meio 
do qual o cliente pode enviar mensagens de texto para informar sobre qualquer ocorrência, 
consultar débitos ou pedir a segunda via da conta. 
 
Siga a Sabesp nas redes sociais: 
Facebook – /OficialSabesp 
Twitter – @Sabesp 
LinkedIn – /company/sabesp 
Instagram – @sabespcia 
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Instituto Embelleze de São Sebastião disponibiliza serviços gratuitos para vítimas 
das enchentes 

 
 

A unidade do Instituto Embelleze de São Sebastião (SP) realizará uma ação social para as vítimas 
das enchentes na Barra do Sahy, no dia 11 de março, em São Sebastião. A ação incluirá serviços 
gratuitos de cortes de cabelo unissex, maquiagens, tranças em crianças, manicures e massagens.  
Além dos serviços gratuitos, a população atendida receberá kits com shampoos e 
condicionadores da Embelleze. 
 
A ação beneficente, que conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião e da Secretaria 
Municipal de Educação, acontece das 10h às 15h, na Escola Henrique Tavares de Jesus, 
localizada na Rua Adelino Tavares, nº301, na Barra do Sahy. 
 
As chuvas na região do litoral norte, segundo dados da Defesa Civil, deixou pelo menos 2,2 mil 
pessoas desalojadas, 1,8 mil desabrigados e 64 mortos, sendo que a maior parte dos estragos 
ocorreram no bairro da Barra do Sahy, 
 
Viviane Alves Racy, proprietária da unidade do Instituto Embelleze e responsável pela ação social, 
ressaltou a importância de contribuir com os desabrigados que perderam suas casas e estão 
tentando reestruturar suas vidas. “Nosso papel vai além de educar e temos como principal 
propósito transformar vidas. Nesse sentido, sentimos que temos a obrigação de contribuir com 
todos que estão precisando de ajuda nesse momento tão crítico e desafiador”, afirma Viviane. 
 
Sobre Instituto Embelleze 
 
Criado em 2003, o Instituto Embelleze é a maior rede de franquias do segmento de beleza na 
América Latina. Buscam ajudar as pessoas a reescreverem suas histórias e se transformarem em 
profissionais inspiradores do universo da beleza. Afinal, para o Instituto, a beleza ultrapassa o 
limite estético, porque é fonte de bem-estar, amor próprio e felicidade. Já são mais de dois 
milhões de profissionais formados e que aceitaram o desafio de encontrar a melhor versão de si 
mesmos. Além disso, são mais de 150 mil alunos inscritos nas unidades espalhadas pelo Brasil 
todo, que estão presentes em 99% dos estados brasileiros e que não param de aumentar. 
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Governo do Estado apresenta dois terrenos na Baleia Verde para construção de 
casas às vítimas das chuvas 

 
 

O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial, de quinta-feira (9), decretos visando 
à desapropriação de duas áreas na região da Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião. Esses 
locais, indicados pelo prefeito Felipe Augusto, somam 39,3 mil metros quadrados, sendo 
destinados à construção de moradias para famílias desabrigadas e desalojadas, vítimas das 
fortes chuvas de 19 de fevereiro. 
 
O governo estadual já havia anunciado a desapropriação de outro terreno na Barra do Sahy, com 
10.632,00 m², na Avenida Marginal, na altura do quilômetro 172 da Rodovia Doutor Manuel 
Hypólito Rêgo (SP-55). A Prefeitura também disponibilizou outros sete terrenos do município para 
a implantação do Programa Habitacional do Estado, ficando três em Maresias, dois em 
Barequeçaba e dois na Topolândia. 
 
Os últimos decretos autorizam a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a fazer a desapropriação 
dos terrenos para implantação de programa habitacional para famílias de baixa renda. 
 
As unidades serão destinadas ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e 
famílias que perderam suas casas em razão das chuvas intensas. Importante destacar que os 
critérios de seleção para a entrega dos imóveis serão definidos pela CDHU. 
 
As áreas na Topolândia estão localizadas à Avenida Professor Machado Rosa, 131, possui 
8.928,17 m², e Rua Antônio Pereira (Praça das Mangueiras), com 3.502.15 m². Em Maresias, os 
terrenos estão localizados nas ruas Paquetá, Nova Iguaçu e Forno. Em Barequeçaba, os dois 
terrenos ficam na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 
 
 
Publicado 3 dias atrás em 10/03/2023Por Cacá Alberti 
O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial, de quinta-feira (9), decretos visando 
à desapropriação de duas áreas na região da Baleia Verde, na Costa Sul de São Sebastião. Esses 
locais, indicados pelo prefeito Felipe Augusto, somam 39,3 mil metros quadrados, sendo 
destinados à construção de moradias para famílias desabrigadas e desalojadas, vítimas das 
fortes chuvas de 19 de fevereiro. 
 



 

 

O governo estadual já havia anunciado a desapropriação de outro terreno na Barra do Sahy, com 
10.632,00 m², na Avenida Marginal, na altura do quilômetro 172 da Rodovia Doutor Manuel 
Hypólito Rêgo (SP-55). A Prefeitura também disponibilizou outros sete terrenos do município para 
a implantação do Programa Habitacional do Estado, ficando três em Maresias, dois em 
Barequeçaba e dois na Topolândia. 
 
Os últimos decretos autorizam a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a fazer a desapropriação 
dos terrenos para implantação de programa habitacional para famílias de baixa renda. 
 
As unidades serão destinadas ao atendimento de moradores de áreas de risco afetados e 
famílias que perderam suas casas em razão das chuvas intensas. Importante destacar que os 
critérios de seleção para a entrega dos imóveis serão definidos pela CDHU. 
 
As áreas na Topolândia estão localizadas à Avenida Professor Machado Rosa, 131, possui 
8.928,17 m², e Rua Antônio Pereira (Praça das Mangueiras), com 3.502.15 m². Em Maresias, os 
terrenos estão localizados nas ruas Paquetá, Nova Iguaçu e Forno. Em Barequeçaba, os dois 
terrenos ficam na Rua Amália Maria de Jesus e outro na ‘Chácara Barequeçaba’. 
 
ANÚNCIO 
 
Nessas 10 áreas, a meta do Governo do Estado é construir cerca de mais de 900 imóveis, entre 
casas e prédios de até quatro andares, conforme apontou o governador Tarcísio de Freitas em 
sua última visita a São Sebastião. 
 
Desse total, a maior parte será construída pela CDHU, que já está com técnicos em campo 
fazendo análise dos locais e das casas destruídas e avariadas. 
 
Em uma primeira fase, a maior parte dos moradores que perdeu suas residências foi recebida em 
abrigos montados em escolas, ONGs ou em casas de amigos e parentes. A Prefeitura e o governo 
do Estado encontraram como alternativa o abrigamento em pousadas, hotéis e colônia de férias 
pelo período de 30 dias. 
 
Paralelamente, o Estado vai construir Vilas de Passagem de modo que essas famílias possam ser 
transferidas até a conclusão das moradias definitivas. Essas devem ser entregues em 150 dias 
após a definição das construtoras. 
 
300 unidades 
Outra medida já anunciada pelo Estado, por meio da CDHU, é a cessão de 300 unidades 
habitacionais do ‘Condomínio Quaresmeira’, localizado em Bertioga, junto à entidade Frente 
Paulista de Habitação Popular do Estado. Elas serão disponibilizadas pelo período inicial de oito 
meses às vítimas das chuvas. A medida foi tomada em caráter emergencial e deve beneficiar 
cerca de 1.200 pessoas. 
 
Outra frente vem do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, para a construção de 
mais 80 unidades habitacionais para a população de baixa renda que teve sua moradia afetada. 



 

 

 
Cadastro e banco de imóveis 
 
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
(SEDES), vai implantar no município o ‘Banco de Imóveis-Auxílio Aluguel’. 
 
O intuito é sensibilizar e incentivar proprietários de imóveis desocupados ou mesmo casas de 
temporada, a alugar suas propriedades aos desabrigados das chuvas, mediante o ‘auxílio aluguel’. 
 
Para se cadastrar, o locador precisa preencher seus dados pessoais e do imóvel acessando o 
ícone ‘Banco de Imóveis – Auxílio Aluguel’, disponibilizado pelo site da prefeitura 
www.saosebastiao.sp.gov.br, no formulário disponível no link https://bit.ly/421oNI2. 
 
O benefício do programa auxílio aluguel é de até 1 salário mínimo (R$ 1.302,00) e será concedido 
por seis meses, podendo ser renovado por até três períodos iguais e sucessivos, totalizando o 
repasse de até 24 parcelas. Os contratos de locação serão estipulados entre o proprietário do 
imóvel e o beneficiário, sendo o governo municipal, o interveniente (garantidor). O valor do 
benefício do auxílio aluguel é pago pela Prefeitura de São Sebastião diretamente para a conta 
bancária do proprietário do imóvel. 
 
Caso o beneficiário, vítima da calamidade, adquira imóvel por programas habitacionais, 
disponibilizados pelos governos federal e estadual, ‘Minha Casa, Minha Vida’ e Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o benefício pode ser interrompido. 
 
Serviço 
 
 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
Endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro 
Telefone (12) 3892-1480 
E-mail: sedes@saosebastiao.sp.gov.br 
Horário de atendimento ao público: das 8h às 17h 
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Equipes da Defesa Civil, SEDES e CDHU iniciam cadastramento em comunidades 
de Boiçucanga 

 
 

As equipes da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião 
(SEDES) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) iniciam, nesta sexta-
feira (10), o cadastramento dos moradores de área de risco em comunidades de Boiçucanga, na 
Costa Sul do município. Também participam colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo. 
 
Os agentes da Defesa trabalham para fazer o laudo em relação às casas que já foram vistoriadas 
por técnicos do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que engloba o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e Instituto de Geologia (IG) do governo do Estado. 
 
Em cima desses laudos, a equipe da CDHU entra em campo para fazer a parte social que consiste 
na identificação do imóvel, número de ocupantes, condição socioeconômica da família, se tem 
crianças ou não, entre outras informações. 
 
O grupo já passou pelo Itatinga, na região central, e Vila Sahy, na Costa Sul. Agora está em fase 
adiantada no Morro do Esquimó, em Juquehy, e entra em Boiçucanga, na Vila Tropicanga e 
comunidades adjacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 10/03 a 12/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Litoral Norte Web 
 

Agências parceiras fazem mais de 6,4 mil atendimentos em São Sebastião com 
escritórios móveis 

 
 

Desde o fatídico dia 19 de fevereiro quando choveu o maior volume de água já registrado no País 
em 24 horas, São Sebastião tem recebido ajudas humanitárias e de agências de serviços públicos 
e bancários que trouxeram escritórios móveis para facilitar o atendimento da comunidade 
atingida. 
 
Isso porque muita gente perdeu todos os seus documentos, ficou sem água, energia e nem 
consegue se deslocar para atendimentos básicos em bancos, por exemplo. Desta forma, logo 
após a tragédia até esta sexta-feira (10) foram registrados mais de 6,4 mil atendimentos em 
agências como Poupatempo, Sebrae, EDP, Sabesp, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
 
Somente pelo Poupatempo, o governo do Estado emitiu 3,5 mil documentos, entre RGs e CNHs, 
na unidade móvel instalada na Vila do Sahy, na Costa Sul, bairro mais atingido pelas fortes chuvas 
do último feriado de Carnaval. 
 
Isso porque, com os deslizamentos de encostas, um grande número de pessoas ficou 
desabrigada e todas foram rapidamente hospedadas em pousadas e hotéis locais pelo Estado, 
mas a água e a lama também danificaram pertences e os documentos dos moradores da região 
foram perdidos. A segunda via desses documentos pode ser emitida sem custo, de forma rápida 
e segura. 
 
Caixa Econômica Federal 
A Unidade Móvel da Caixa Econômica Federal (CEF) chegou no dia 28 de fevereiro e segue na 
Barra do Sahy até o dia 31 de março, na Avenida Adelino Tavares, 331, ao lado da Associação 
Amigos Barra do Sahy. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 
 
Para este serviço, estão sendo distribuídas 150 senhas por dia e as pessoas podem usufruir dos 
mesmos atendimentos de uma agência, como: atendimento aos beneficiários dos programas 
sociais, senha de beneficiários do INSS, abono salarial (PIS), FGTS, auxílio na utilização dos 
aplicativos Caixa, desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros. 
 
A movimentação de dinheiro em espécie está disponível por meio de caixa eletrônico instalado no 
caminhão. De acordo com informe da Caixa à Prefeitura, 80% das pessoas buscam por 



 

 

atualização de APP do FGTS e Caixa Tem. Outro dado interessante é que até o momento 260 
trabalhadores já deram entrada no FGTS Calamidade. 
 
Banco do Brasil 
 
Já a unidade móvel do Banco do Brasil (BB) começa a funcionar na próxima segunda-feira (13), 
das 10h às 15h, na Rua José Ferro, 1.100, trevo de Juquehy. Lá, as pessoas podem pedir a 
emissão de CPF, entrega de cartões pré-impressos de crédito e movimentação de conta corrente, 
abertura de conta, assessoria financeira, renegociação de débitos, empréstimos pessoa física, 
crédito consignado e Pronampe para pessoa jurídica. 
 
Lembrando que alguns produtos estão sujeitos à análise de crédito e condicionantes da linha. O 
BB Móvel conta ainda com um terminal de autoatendimento para consultas e transações sem 
numerário, portanto, a unidade não possui serviços de saque e depósito. 
 
Sabesp 
 
A Unidade Móvel da Sabesp está prevista para retornar a Boiçucanga na segunda-feira (13), 
ficando em Boicucanga, na Praça Elpídio Romão Teixeira, 220, em frente à Escola Estadual 
WalkirVergani, das 10h às 16h. Os interessados podem solicitar qualquer serviço, informação ou 
alteração cadastral e solicitar novas ligações e demais serviços. 
 
EDP 
 
Já a Van da Boa Energia da EDP está também no espaço da Associação Amigos Barra do Sahy, 
na Avenida Adelino Tavares, 331, onde permanece até o próximo dia 17 de março. A comunidade 
pode se informar e pedir Tarifa Social, solicitação de segunda via, solicitação de desligamento da 
energia e transferência de titularidade. 
 
Sebrae 
 
Quem também levou seus serviços para a Costa Sul foi o Sebrae, que com seis viaturas pode 
atender os bairros Barra do Sahy, Juquehy e Baleia, com o objetivo unir forças para ajudar e 
apoiar as micro e pequenas empresas afetadas pela tragédia das fortes chuvas. Foram pelo 
menos 1.250 cadastrados para a assessoria. 
 
O órgão está com a iniciativa SOS Empresa – ReConstruir, que tem por objetivo unir forças para 
ajudar e apoiar as micro e pequenas empresas afetadas pela tragédia das fortes chuvas. O 
atendimento está sendo realizado em unidades móveis instaladas nos bairros Barra do Sahy, 
Juquehy e Baleia. 
 
O primeiro trabalho da equipe do SEBRAE foi o mapeamento dos comércios para buscar entender, 
em detalhes, a quantidade de pequenos negócios prejudicados, ramos de atividades, nível de 
impacto e a estimativa de prejuízo e investimento necessário para recomeçar. 
 



 

 

Com estes dados, o Sebrae-SP dará início a uma corrente de cooperação envolvendo a própria 
entidade e parceiros do Estado de São Paulo. O Sebrae não opera linhas de crédito, mas fomenta 
o acesso a crédito de forma consciente por meio de assessores da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE) e ajuda os comerciantes a reorganizar a gestão empresarial e o 
estoque de produtos. 
 
As iniciativas no município contam com a parceria da Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES) e Defesa Civil Municipal. 
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São Sebastião abre cadastro e cria banco de imóveis para auxílio aluguel 

 
 

São Sebastião vai implantar no município o ‘Banco de Imóveis-Auxílio Aluguel’. O intuito é 
sensibilizar e incentivar proprietários de imóveis desocupados ou mesmo casas de temporada, a 
alugar suas propriedades aos desabrigados das chuvas do dia 19 de fevereiro, mediante o ‘auxílio 
aluguel’. 
 
Este é o mesmo sistema implantado em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, quando a 
cidade também passou por uma tragédia semelhante. 
 
“Temos imóveis fechados e ao mesmo tempo pessoas precisando de um lugar para morar. A 
prefeitura faz esse meio de campo pagando o auxílio aluguel para as vítimas identificadas”, 
explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Frederico Mazzuca. 
 
Para se cadastrar, o locador precisa preencher seus dados pessoais e do imóvel acessando o 
ícone ‘Banco de Imóveis – Auxílio Aluguel’, disponibilizado pelo site da prefeitura 
www.saosebastiao.sp.gov.br, no formulário disponível no link https://bit.ly/421oNI2. 
 
O benefício do programa auxílio aluguel é de até 1 salário mínimo (R$ 1.302,00) e será concedido 
por seis meses, podendo ser renovado por até três períodos iguais e sucessivos, totalizando o 
repasse de até 24 parcelas. Os contratos de locação serão estipulados entre o proprietário do 
imóvel e o beneficiário, sendo o governo municipal, o interveniente (garantidor). O valor do 
benefício do auxílio aluguel é pago pela Prefeitura de São Sebastião diretamente para a conta 
bancária do proprietário do imóvel. 
 
Caso o beneficiário, vítima da calamidade, adquira imóvel por programas habitacionais, 
disponibilizados pelos governos federal e estadual, ‘Minha Casa, Minha Vida’ e Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o benefício pode ser interrompido. 
 
Atualmente, os desabrigados estão hospedados em hotéis, pousadas e colônia de férias, parceria 
dos governos municipal, estadual, federal e iniciativa privada, até a construção de casas 
populares. 
 
Lei Municipal 2.433/2017 – Auxílio Aluguel 
 



 

 

A lei municipal 2.433/2017 dispõe sobre o Programa de Auxílio Aluguel. O programa integra a 
Política Municipal de Habitação para suporte a intervenções urbanas de interesse público. 
 
Segundo a legislação, a concessão do auxílio aluguel poderá estar vinculada à participação do 
beneficiário em outros programas da Prefeitura de São Sebastião, na forma do que dispõe esta lei 
e sua regulamentação. O objetivo do programa é a concessão de subsídio, em espécie, por parte 
do governo municipal para famílias em situações habitacionais de emergência e vulnerabilidade 
social. 
 
As situações de vulnerabilidade social serão confirmadas em relatório social, por técnicos e 
assistentes sociais, devidamente fundamentado com vistas à efetivação das ofertas dos serviços 
socioassistenciais. 
 
Entre os critérios para receber o benefício estão: famílias em situação de emergência, no caso, 
aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, 
insalubridade habitacional, ou outras condições que impeçam o uso seguro da residência, de 
modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a 
inclusão no programa auxílio aluguel. 
 
A interdição do imóvel é reconhecida por ato conjunto de comissão municipal, composta por 
membros da Defesa Civil, Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária (SEHAB) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), 
integrado por membros de outras secretarias. 
 
Confira a íntegra da Lei Municipal nº 2.433/2017 pelo link: 
www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/oficialdocs/arquivos/09172433.pdf 
 
Serviço 
 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
Endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro 
Telefone (12) 3892-1480 
E-mail: sedes@saosebastiao.sp.gov.br 
Horário de atendimento ao público: das 8h às 17h 
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Forças Armadas começam a deixar São Sebastião após operações de resgate das 
vítimas da tempestade que devastou a costa sul do município 

 
 

Equipes das Forças Armadas que atuaram na fase mais grave após a tempestade que devastou a 
costa sul de São Sebastião no mês passado começaram a deixar a cidade nesta sexta-feira (10), 
18 dias depois da tragédia. 
 
O Navio-Aeródromo Multipropósito ‘Atlântico’ (NAM), que está ancorado em Juquehy, segue de 
volta para o Rio de Janeiro, onde é sua base. Com ele, também retornam cerca de 1 mil fuzileiros 
navais, médicos e aeronaves. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (9) pela Marinha do Brasil. 
 
O Exército também desmontou sua base na cidade e agora apenas as equipes que trabalham nas 
áreas dos dutos da Petrobras para a limpeza da lama que desbarrancou. 
 
O comandante do Exército, general Ferraz, que desde o início dos trabalhos, no dia 19 de 
fevereiro, esteve à frente do Gabinete de Gerenciamento de Crise, disse que a desmobilização das 
frotas é comum quando a fase mais crítica desses tipos de desastre é contornada. 
 
Apesar disso, os serviços de atenção à população local também continuam por terra. 
 
Neste momento, equipes das Defesas Civis do Estado e da Prefeitura de São Sebastião, 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Assistência Social do Estado e 
secretarias municipais de Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB), Desenvolvimento 
Econômico e Social (SEDES) atuam da parte de identificação e cadastro das vítimas que 
perderam suas moradias. 
 
O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), agradeceu todo o apoio e trabalho realizado 
pelas tropas no período para contribuir com o atendimento dos munícipes, ajuda na procura e 
atendimento das vítimas e liberação de acessos. 
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Governo Paulista edita decreto que libera novos terrenos para casas populares em 
São Sebastião 

 
 

O governo de São Paulo editou dois decretos nesta quinta (9) que liberam as áreas para 
construção das casas populares em São Sebastião. Os espaços somam aproximadamente 40 mil 
metros quadrados, no bairro da Baleia Verde, na costa sul do município. 
 
De acordo com o documento, que foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), os imóveis serão construídos a pouco menos de um quilômetro da praia da 
Baleia, ponto nobre da região, conhecida pelo “abismo social” que separa ricos e pobres e é 
dividido pela rodovia. 
 
A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) ficará responsável pela 
construção dos imóveis. 
 
No dia 25 de fevereiro, o governo assinou um decreto para liberar um terreno de 10 mil metros 
quadrados na Barra do Sahy, uma das áreas mais atingidas pelas chuvas do mês passado, 
próxima do epicentro da tragédia: a Vila Sahy, o lado pobre do bairro. 
 
A Prefeitura de São Sebastião informou que outros oito terrenos estão em processo de liberação 
nos bairros de Maresias, Barequeçaba, Topolândia e Vila Sahy. O plano é construir 900 imóveis 
entre casas e prédios de até quatro andares. 
 
De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a prefeitura da cidade diz que, desde 
2009, pede inclusão nos programas de habitação popular do governo paulista. Em 2020, um 
projeto de construção de 220 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foi barrado pelos 
moradores de Maresias sob o argumento de que faltava infraestrutura para atender a demanda 
por casas populares no bairro. 
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São Sebastião tem desempenho histórico na geração de empregos em 2022 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 
(SEDES) e de Planejamento (SEPLAN), divulgou os resultados alcançados pelo município na 
geração de empregos em 2022. 
 
Durante o período, foram geradas 2.269 vagas de emprego com carteira assinada, recorde 
histórico na cidade desde 2004, ano em que os registros começaram a ser disponibilizados pelo 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social. 
 
Os números também são 55% superiores aos de 2021, quando foram geradas 1.459 vagas de 
emprego em São Sebastião. 
 
A gestão dos empregos no município é feita pela SEDES, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), vinculado ao Departamento de Emprego e Renda. 
 
Os setores que mais empregaram em 2022 foram turismo, serviços e construção civil, segundo 
explica o diretor do Departamento de Emprego e Renda, Afonso da Silva Vale. “O excelente 
desempenho em empregabilidade é fruto de grandes investimentos feitos pela administração 
municipal ao longo de todo o município, melhorando a infraestrutura e qualificando a mão de 
obra, assim como a exposição das belezas naturais de São Sebastião em grandes eventos, 
incentivando o turista a nos visitar”, disse. 
 
Para 2023, diante do grande desafio imposto pela tragédia natural que se abateu sobre o 
município, o diretor conta que a gestão trabalha muito forte e com velocidade para, a exemplo do 
que aconteceu na pandemia, ofertar soluções e manter a empregabilidade. 
 
“Estamos com diversas parcerias com o governo do Estado e empresas privadas, visando auxiliar 
os empresários e empreendedores, e trabalhando duro para reconstruir a cidade e voltar a 
oferecer ao turista o que o município tem de melhor, as belezas naturais”, concluiu. 
 
Liderança regional 
Os números de São Sebastião se destacam, também, em relação aos demais municípios do litoral 
norte, que criaram juntos 1.561 vagas de emprego em 2022. 
 



 

 

Se comparada com cidades acima de 80 mil habitantes, São Sebastião figura como a quarta no 
Estado de São Paulo e a 18ª no Brasil que mais criou vagas de emprego per capita. 
Os dados são monitorados pela SEPLAN como parte do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Integrado, instrumento de planejamento utilizado para o estabelecimento de diretrizes, projetos e 
ações direcionados às secretarias municipais para os próximos anos, integrando, por meio das 
ações, o desenvolvimento municipal. 
 
Vagas de emprego 
Nesta sexta-feira (10), o PAT de São Sebastião disponibiliza 86 oportunidades de emprego, com 
opções para moradores de todas as regiões do município. Entre os profissionais buscados estão 
ajudante geral, eletricista, consultor externo, motorista de Kombi e micro-ônibus, nutricionista, 
recepcionista, cozinheira e técnico de segurança do trabalho. 
 
Confira a relação completa de vagas no link www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/. 
 
O PAT fica no Shopping Pierotti, localizado na Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 435, loja 1, bloco 
C, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10%2003%202023%20-%20Cozinha%20m%C3%B3vel%2C%20volta%20aulas%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10%2003%202023%20-%20LINK%20VANGUARDA%20-%20CAPACITA%C3%87%C3%83O%20VOLTA%20AS%20AULAS.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10%2003%202023%20-%20Professores%20passaram%20por%20treinamento%20para%20volta%20%C3%A0s%20aulas%20ap%C3%B3s%20trag%C3%A9dia%20em%20S%C3%A3o%20Sebasti%C3%A3o%20-%20Jornal%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10%2003%202023%20-%20S%C3%A3o%20Sebasti%C3%A3o%20volta%20a%20registrar%20chuvas%20fortes%2C%20prefeito%20-%20Jornal%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10%2003%202023%20-%20Secret%C3%A1ria%20Marta%20volta%20as%20aulas%20ap%C3%B3s%20trag%C3%A9dia%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/10.03.2023%20-%20LINK%20VANGUARDA%20-%20GOVERNO%20DESAPROPRIA%20MAIS%202%20%C3%81REAS%20PARA%20MORADiAS%20EM%20S%C3%83O%20SEBASTI%C3%83O.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/11%2003%202023%20-%20Moradores%20protestam%20na%20vila%20Sahy%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/12.03.2023%20-%20JOVEN%20PAN%20-%20C%C3%82MARA%20BARRA%20RECURSOS.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

