
 

 

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

mídia 

 

Notícias do dia 14 de março de 2023 

 
G1 
São Sebastião 

• Governo de SP vai construir 500 casas para desabrigados de São Sebastião no bairro 
Baleia Verde 

 
 
Band Vale 
São Sebastião 

• Casa Avós faz Brejada do Bem para ajudar cervejaria do Litoral Norte 

 
 
Band Vale 
São Sebastião 

• VÍDEO: Viveiro Municipal de São Sebastião é atacado por três cachorros 

 
 
Tamoios News 
São Sebastião 

• Cidadania Itinerante segue com mutirão de documentação em Juquehy (São Sebastião) 
nesta semana 
 

• Prefeitura de São Sebastião abre processo seletivo para preenchimento de vagas de 
auxiliar de saúde bucal 
 

• Governador Tarcísio anuncia construção de mais de 500 moradias para vítimas das chuvas 
em São Sebastião 

 
 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Governo de SP vai construir mais de 500 moradias para afetados pelas chuvas no litoral 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/14/governo-de-sp-vai-construir-500-casas-para-desabrigados-de-sao-sebastiao-no-bairro-baleia-verde.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/14/governo-de-sp-vai-construir-500-casas-para-desabrigados-de-sao-sebastiao-no-bairro-baleia-verde.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/copo-cheio/2023/03/casa-avos-faz-brejada-do-bem-para-ajudar-cervejaria-do-litoral-norte.shtml
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/ataque-cachorros-viveiro-municipal-sao-sebastiao-16589087
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cidadania-itinerante-segue-com-mutirao-de-documentacao-em-juquehy-sao-sebastiao-nesta-semana/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cidadania-itinerante-segue-com-mutirao-de-documentacao-em-juquehy-sao-sebastiao-nesta-semana/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-de-auxiliar-de-saude-bucal/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-de-auxiliar-de-saude-bucal/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/governador-tarcisio-anuncia-construcao-de-mais-de-500-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/governador-tarcisio-anuncia-construcao-de-mais-de-500-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/governo-de-sp-vai-construir-mais-de-500-moradias-para-afetados-pelas-chuvas-no-litoral-1.415399


 

 

 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• Em São Sebastião, geração de empregos cresce 55% em 2022, aponta balanço do Caged 

 
 
Portal Sampi 
São Sebastião 

• Cachorros invadem Viveiro Municipal e matam animais em São Sebastião 

 
 
SPRio+ 
São Sebastião 

• Instituições oferecem suporte gratuito na declaração do IR 2023, em Caraguatatuba e São 
Sebastião 
 

• Governo de SP anuncia 500 novas casas aos desabrigados em São Sebastião 

 
 
012 News 
São Sebastião 

• Governo de SP anuncia a construção de 500 moradias para desabrigados de São Sebastião 

 
 
Diário Caiçara 
São Sebastião 

• Doações em dinheiro aos desalojados e desabrigados em São Sebastião ultrapassa R$ 1,5 
milhão. 
 

• EDP, Poupatempo, Sabesp, Sebrae, CEF e BB, realizaram mais de 6,4 mil atendimentos em 
São Sebastião. 
 

• Saques calamidade do FGTS por moradores de São Sebastião já superam R$ 1,6 milhão. 

 
 
Portal Notícias do Litoral 
São Sebastião 

• Felipe Augusto fala sobre projetos que pedem verbas para São Sebastião amenizar efeitos 
das chuvas 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21500/em-sao-sebastiao-geracao-de-empregos-cresce-55%25-em-2022-aponta-balanco-do-caged
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746932/nossa-regiao/2023/03/cachorros-invadem-viveiro-municipal-e-matam-animais-em-sao-sebastiao
https://spriomais.com.br/2023/03/14/instituicoes-oferecem-suporte-gratuito-na-declaracao-do-ir-2023-em-caraguatatuba-e-sao-sebastiao/
https://spriomais.com.br/2023/03/14/instituicoes-oferecem-suporte-gratuito-na-declaracao-do-ir-2023-em-caraguatatuba-e-sao-sebastiao/
https://spriomais.com.br/2023/03/14/governo-de-sp-anuncia-500-novas-casas-aos-desabrigados-em-sao-sebastiao/
https://www.012news.com.br/governo-de-sp-anuncia-a-construcao-de-500-moradias-para-desabrigados-de-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/doacoes-em-dinheiro-aos-desalojados-e-desabrigados-em-sao-sebastiao-ultrapassa-r-15-milhao/
https://diariocaicara.com.br/doacoes-em-dinheiro-aos-desalojados-e-desabrigados-em-sao-sebastiao-ultrapassa-r-15-milhao/
https://diariocaicara.com.br/edp-poupatempo-sabesp-sebrae-cef-e-banco-do-brasil-realizaram-mais-de-64-mil-atendimentos-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/edp-poupatempo-sabesp-sebrae-cef-e-banco-do-brasil-realizaram-mais-de-64-mil-atendimentos-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/saques-calamidade-do-fgts-por-moradores-de-sao-sebastiao-ja-superam-r-16-milhao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/14/felipe-augusto-fala-sobre-projetos-que-pedem-verbas-para-sao-sebastiao-amenizar-efeitos-das-chuvas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/14/felipe-augusto-fala-sobre-projetos-que-pedem-verbas-para-sao-sebastiao-amenizar-efeitos-das-chuvas/


 

 

 
 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Governo anuncia construção de mais de 500 moradias para vítimas das chuvas em São 
Sebastião; prefeito Felipe Augusto celebra a notícia 

 
 
Nova Imprensa 
São Sebastião 

• Famílias atingidas pela catástrofe recebem chaves de apartamentos em Bertioga 

 
 
Jornal do Litoral 
São Sebastião 

• Desabrigados pela tempestade em São Sebastião começam a ser transferidos para 
conjunto habitacional em Bertioga 
 

• Um ano depois, familiares e amigos realizam nova manifestação pedindo Justiça por 
Butica 

 
 
Agora Vale  
São Sebastião 

• Convênio entre Prefeitura e Sabesp assegura construção de sistema de tratamento de 
água para São Sebastião 
 

• Prefeitura de São Sebastião segue com os serviços de zeladoria urbana nos bairros da 
Costa Sul 
 

• São Sebastião terá a construção de mais de 500 moradias na Baleia Verde para vítimas 
das chuvas 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://litoralnorteweb.com.br/governo-anuncia-construcao-de-mais-de-500-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao-prefeito-felipe-augusto-celebra-a-noticia/
https://litoralnorteweb.com.br/governo-anuncia-construcao-de-mais-de-500-moradias-para-vitimas-das-chuvas-em-sao-sebastiao-prefeito-felipe-augusto-celebra-a-noticia/
https://novaimprensa.com/2023/03/familias-atingidas-pela-catastrofe.html
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/14/desabrigados-pela-tempede-em-sao-sebastiao-comecam-a-ser-transferidos-para-conjunto-habitacional-em-bertioga/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/14/desabrigados-pela-tempede-em-sao-sebastiao-comecam-a-ser-transferidos-para-conjunto-habitacional-em-bertioga/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/14/um-ano-depois-famires-e-amigos-realizam-nova-manifestacao-pedindo-justica-por-butica/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/14/um-ano-depois-famires-e-amigos-realizam-nova-manifestacao-pedindo-justica-por-butica/
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/convenio-entre-prefeitura-e-sabesp-assegura-construcao-de-sistema-de-tratamento-de-agua-para-sao-sebastiao
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/convenio-entre-prefeitura-e-sabesp-assegura-construcao-de-sistema-de-tratamento-de-agua-para-sao-sebastiao
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-segue-com-os-servicos-de-zeladoria-urbana-nos-bairros-da-costa-sul
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-segue-com-os-servicos-de-zeladoria-urbana-nos-bairros-da-costa-sul
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/sao-sebastiao-tera-a-construcao-de-mais-de-500-moradias-na-baleia-verde-para-vitimas-das-chuvas
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/sao-sebastiao-tera-a-construcao-de-mais-de-500-moradias-na-baleia-verde-para-vitimas-das-chuvas


 

 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: G1 
 

Governo de SP vai construir 500 casas para desabrigados de São Sebastião no 
bairro Baleia Verde 

 
 

O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (13) a construção das primeiras casas 
populares para os desabrigados da chuva que devastou São Sebastião. Serão construídas 500 
moradias no bairro Baleia Verde, uma das regiões afetadas pela tragédia do final de semana do 
carnaval. 
 
De acordo com a gestão estadual, a previsão é que os conjuntos habitacionais fiquem prontos em 
até 150 dias. Uma tecnologia modular será utilizada para comprimir o tempo de construção, que 
envolve implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das edificações e 
construção das lajes. 
 
Em entrevista coletiva na capital, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) explicou que a 
ideia é que os edifícios comecem a ser erguidos em 60 dias e, em seguida, possam ficar prontos 
em 90. 
 
De acordo com ele, as moradias serão entregues com eletrodomésticos doados pela iniciativa 
privada. Microondas, geladeira e fogão estão entre as doações. 
 
As obras serão realizadas em dois terrenos que foram desapropriados pelo governo na última 
quinta-feira (9). As áreas ficam no bairro Baleia Verde e, juntos, medem 39,3 mil metros 
quadrados. 
 
As unidades habitacionais serão destinadas às famílias que perderam suas casas com a forte 
chuva e consequentes deslizamentos que atingiram o Litoral Norte durante o carnaval. Em São 
Sebastião, 64 pessoas morreram (leia mais abaixo). 
 
Transferência para Bertioga 
Também nesta segunda (13), um primeiro grupo de dez famílias que ficaram desabrigadas depois 
das chuvas foi transferido para o conjunto habitacional Caminho das Flores, em Bertioga, no 
litoral sul. São 300 apartamentos disponíveis no local, para onde serão levados 1.200 pessoas. 
 



 

 

De acordo com o governo de SP, a ideia é que essas pessoas fiquem em Bertioga pelos próximos 
oito meses. Enquanto isso, a gestão da andamento à construção das moradias em São 
Sebastião. 
 
As 10 famílias foram transferidas em ônibus fretados. Além disso, caminhões foram 
disponibilizados para levar os pertences que restaram do temporal devastador e doações. 
 
Cada apartamento do conjunto tem 43 metros quadrados e conta com: 
 
dois dormitórios 
sala 
cozinha 
banheiro 
área de serviço 
piso cerâmico 
azulejo no banheiro e cozinha 
sistema individualizado de consumo de água, gás e eletricidade 
 
Moradias 
O governo de SP publicou na última quinta-feira (09), no Diário Oficial, decretos para desapropriar 
mais duas áreas em São Sebastião para a construção de moradias populares às vítimas das 
chuvas que causaram 64 mortes na cidade e deixaram mais de mil pessoas desabrigadas. 
 
Os dois terrenos ficam no bairro Baleia Verde e, juntos, medem 39,3 mil metros quadrados. A 
ideia da gestão estadual é regularizar a área, transformando o terreno em Zona de Interesse 
Social. 
 
Antes, o Estado já havia desapropriado um terreno de 10 mil metros quadrados na Vila Sahy, local 
mais afetado na tragédia. Além desses três terrenos, a prefeitura disponibilizou áreas nos bairros 
Maresias, Topolândia e Barequeçaba. 
 
A previsão do governo estadual é que as obras sejam concluídas em um prazo de até 180 dias. A 
meta é fazer mais de 900 imóveis, entre casas e prédios de até quatro andares. 
 
Desabrigados 
O temporal devastador deixou mais de mil desabrigados na cidade. 923 foram acolhidos em 
pousadas e hotéis da Costa Sul e 152 na região central. 
 
As famílias ficarão hospedadas na rede hoteleira por até um mês. Depois, elas vão ficar 
provisoriamente em unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga - a ideia é 
que o espaço seja disponibilizado por um período inicial de no máximo oito meses. 
 
Antes disso, a maior parte dos moradores que perdeu suas casas foi recebida nos abrigos 
montados em escolas, ONGs ou em casas de amigos e parentes. 
 
Tragédia 



 

 

As chuvas históricas que atingiram o Litoral Norte de SP no final de semana do carnaval, em 
fevereiro, deixaram 65 mortos na região, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. Uma 
pessoa, moradora do bairro Baleia Verde, continua desaparecida. 
 
Além das vítimas fatais, dezenas ficaram feridas e mais de mil desabrigadas ou desalojadas. 
Rodovias foram bloqueadas e casas ficaram destruídas após o temporal, que causou 
deslizamentos de terra na região. 
 
As chuvas começaram em um sábado (dia 18). Durante a noite, ela já era muito forte e não parou 
mais. Por conta disso, a maioria dos estragos começou já na madrugada de domingo (19). 
 
Relembre o que aconteceu clicando aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 
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Veículo: Band Vale 
 

VÍDEO: Viveiro Municipal de São Sebastião é atacado por três cachorros 
 

 
 

O Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, publicou um vídeo em sua rede social 

contando que o Viveiro Municipal foi alvo de um ataque de cães, que mataram dezenas de 

animais na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Reserva do Moulin. 

 

No vídeo, o prefeito afirma que três cachorros invadiram o viveiro. Dezenas de animais 

foram mortos: coelhos, galinhas, patos e um casal de pavões Jundu e Araçá, que eram os 

mascotes do Viveiro Municipal. 

 

Por meio das redes sociais, o prefeito Felipe Augusto lamenta a situação "agora nos resta 

trabalhar para continuar o viveiro como um lugar de paz, de harmonia, de educação 

ambiental e claro, de muito entretenimento para as nossas crianças". 
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Cidadania Itinerante segue com mutirão de documentação em Juquehy (São 
Sebastião) nesta semana 

 
 
A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Cidadania Itinerante, segue nesta semana 
oferecendo serviços gratuitos de documentação em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, 
em uma das vans do projeto. 
 
Durante os cinco dias, a van estará estacionada na R. Francisco Ferro, 1117 – Juquehy. Na terça 
(14), o atendimento será das 10h às 18h. Já na quarta (15) e quinta (16), a unidade móvel 
atenderá das 9h às 17h; na sexta-feira (17), das 9h às 16h; e no sábado (18), das 9h às 15h. 
 
São oferecidos diversos serviços, como agendamento para 2.ª via do RG, emissão de certidões 
(nascimento, casamento e óbito), CPF (1.ª e 2.ª vias), cartão do SUS, contas de consumo (água e 
luz) e da carteira de trabalho digital; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; 
entre outros. 
 
Serviço 
 
Cidadania Itinerante segue com mutirão de documentação em São Sebastião nesta semana  
 
Datas: 14/03 a 18/03 
 
Horário: 10h às 18h (terça), 9h às 17h (quarta e quinta), 9h às 16h (sexta-feira) e das 9h às 15h 
(sábado) 
 
Local: R. Francisco Ferro, 1117 – Juquehy 
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Prefeitura de São Sebastião abre processo seletivo para preenchimento de vagas 
de auxiliar de saúde bucal 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), divulgou o Edital 
nº 01/2023 – FSPSS, que trata do processo de recrutamento e seleção simplificado para 
contratação de auxiliar de saúde bucal, pelo período de um ano, para atuar em unidades de saúde 
do município. São ofertadas três vagas. 
 
As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, das 9h às 16h, na sede da Fundação de 
Saúde Pública de São Sebastião, localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, 284, no Centro 
Histórico. 
 
Também serão aceitas inscrições encaminhadas via Correios (Avenida Dr. Altino Arantes, 284, 
Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-623) ou e-mail (inscricao.fspss@gmail.com), desde que 
cheguem à sede até a data e horário limites para inscrições e com todos os documentos 
solicitados no edital. 
 
É requisito mínimo para participação ter o ensino médio completo, curso de Auxiliar de Saúde 
Bucal e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). A jornada de trabalho é de 40 horas 
semanais, com salário-base de R$ 1.800,00 e cesta básica no valor de R$ 380,00. 
 
O processo seletivo se dará por meio de prova escrita composta por 20 questões de múltipla 
escolha, com conteúdo de Língua Portuguesa, assuntos relacionados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e específicos ao cargo. 
 
A data prevista para realização da prova é 24 de março, com horário e local a serem 
comunicados, juntamente com a divulgação de inscritos e convocação para prova, no site da 
FSPSS – https://fspss.org.br/. 
 
Informações sobre inscrições, conteúdo das provas, critérios de seleção e classificação, 
atribuições do cargo, entre outras, estão disponíveis no edital. Acesse o link 
https://fspss.org.br/files/anexos/bc987ec3a244d58de3b6f8e40e0df0e3.pdf. 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Governador Tarcísio anuncia construção de mais de 500 moradias para vítimas 
das chuvas em São Sebastião 

 
 

Nesta segunda-feira (13), o governador Tarcísio Gomes de Freitas anunciou o início imediato da 
construção de mais de 500 apartamentos no bairro da Baleia, em São Sebastião, para as vítimas 
das chuvas que afetaram a região. 
 
A medida representa um importante avanço para a cidade e para as pessoas que foram 
prejudicadas pelas fortes chuvas no feriado de carnaval, que causaram estragos e prejuízos 
materiais em diversas regiões do Litoral. O projeto de construção das moradias visa oferecer 
segurança e dignidade aos moradores que foram afetados pelo desastre natural. 
 
O governador Tarcísio Gomes de Freitas destacou a importância da iniciativa e reforçou o 
compromisso do governo em garantir a assistência necessária para a população. “Estamos 
trabalhando para oferecer condições melhores de vida para os moradores de São Sebastião e de 
todo o estado. A construção dessas moradias é uma forma de contribuir para a reconstrução da 
cidade e de garantir a segurança e a tranquilidade das famílias afetadas pelas chuvas”, afirmou o 
governador. 
 
O prefeito Felipe Augusto agradeceu a parceria com o governo estadual e federal, enfatizou que a 
construção das moradias é uma das prioridades da administração municipal. “Essa é uma 
excelente notícia para São Sebastião e para as famílias que precisam de um lar seguro e digno 
para viver. Agradecemos ao governo estadual pelo empenho em atender às demandas da 
população e reafirmamos o nosso compromisso em trabalhar em conjunto para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores da cidade”, declarou o prefeito. 
 
A iniciativa do governo estadual representa um importante passo para a reconstrução da cidade e 
para a garantia dos direitos básicos da população. A construção das moradias é uma prova do 
compromisso do governo em atender às necessidades da população e de trabalhar em conjunto 
com as autoridades locais para promover o bem-estar da comunidade. 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Governo de SP vai construir mais de 500 moradias para afetados pelas chuvas no 
litoral 

 
 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta segunda-feira (13), na capital, a 
assinatura de contrato para início imediato da construção de mais de 500 apartamentos no bairro 
da Baleia Verde, em São Sebastião. As unidades habitacionais vão atender famílias que perderam 
suas casas com as fortes chuvas e consequentes deslizamentos que atingiram o litoral paulista 
durante o carnaval. 
 
“Assinamos contratos de construção desses primeiros apartamentos. A ideia é que eles sejam 
construídos com tecnologia modular para comprimir o tempo de construção”, afirmou o 
governador. 
 
A previsão é que as moradias possam ser entregues em até 150 dias após o início das obras, que 
envolvem implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das edificações e 
construção das lajes. 
 
“Iniciada essa fase de investimento em infraestrutura, a ideia é que em 60 dias estejamos com 
isso pronto e comecemos a erguer os edifícios. E, em mais 90 dias, estaremos com os edifícios 
prontos, com chave na porta. Queremos entregar esses apartamentos com os eletrodomésticos 
doados pela iniciativa privada, micro-ondas, geladeira e fogão. Isso vai dar esperança para 
aquelas pessoas que perderam tudo”, destacou o governador. 
 
Primeiras transferências 
Também nesta segunda-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) deu 
início à operação de transferência de famílias vítimas dos deslizamentos da Vila do Sahy para 
300 apartamentos do Conjunto Habitacional Caminho das Árvores, em Bertioga. 
 
O primeiro grupo de dez famílias já está mobilizado para o deslocamento de 46 quilômetros à 
cidade vizinha, onde irá permanecer nos próximos oito meses, enquanto a SDUH viabiliza a 
construção de unidades permanentes em São Sebastião, conforme o planejamento do Governo 
de São Paulo. 
 
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) providenciou caminhões para a 
retirada dos pertences das moradias atingidas ou condenadas pela Defesa Civil por conta dos 
deslizamentos. Todo o material que possa ser recuperado, juntamente com roupas e utensílios 



 

 

pessoais e doações que já se encontram no Ginásio do Instituto Verdescola, será carregado nos 
caminhões que farão o transporte. As famílias seguirão em ônibus fretados para as moradias 
provisórias. 
 
As 300 unidades em Bertioga foram cedidas em convênio firmado pela CDHU junto à entidade 
Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo. O acordo prevê a cessão pelo 
período de oito meses às vítimas das chuvas que atingiram o Litoral Norte, principalmente São 
Sebastião, durante o carnaval. 
 
Cada unidade tem área útil de 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. Melhorias: piso cerâmico em toda edificação, azulejo no banheiro e na cozinha, sistema 
individualizado de consumo de água, gás e eletricidade. 
 
A medida foi tomada em caráter emergencial e deve beneficiar cerca de 1.200 pessoas. Após o 
período de oito meses, a CDHU entregará as moradias à entidade nas mesmas condições em que 
foram recebidas. 
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Em São Sebastião, geração de empregos cresce 55% em 2022, aponta balanço do 
Caged 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social 
e de Planejamento, 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. 
 
O município conta com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vinculado ao 
Departamento de Emprego e Renda, onde empregadores disponibilizam as vagas. 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 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 disponibilizava 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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Cachorros invadem Viveiro Municipal e matam animais em São Sebastião 

 
 

O Viveiro Municipal de São Sebastião foi alvo de um ataque de cães, que mataram dezenas de 
animais nesta segunda-feira (13), no bairro Reserva do Moulin. 
 
De acordo com a administração municipal,os três cachorros que invadiram o local foram 
encontrados pelas equipes logo pela manhã. Um dos cães estava com a boca muito machucada 
por ter rompido as telas do viveiro. 
 
Dezenas de animais foram mortos, coelhos, galinhas, patos e dentre outros,  incluindo o casal de 
pavões Jundu e Araçá, que eram os mascotes do Viveiro Municipal. 
 
Por meio das redes sociais, o prefeito Felipe Augusto lamenta a situação "agora nos resta 
trabalhar pra continuar o viveiro como um lugar de paz, de harmonia, de educação ambiental e 
claro, de muito entretenimento para as nossas crianças" ,disse. 
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Instituições oferecem suporte gratuito na declaração do IR 2023, em 
Caraguatatuba e São Sebastião 

 
 

Começa nesta semana a declaração do Imposto de Renda 2023, que segue até o dia 31 de março, 
e os moradores de São Sebastião e Caraguatatuba contarão com suporte gratuito durante a 
prestação de contas. 
 
A ação é realizada pelo Centro Universitário Módulo e a Faculdade São Sebastião (FASS). 
 
O projeto ganhou o nome de “DeclarAÇÃO” e acontecerá entre 21 de março e 20 de maio. 
 
Os atendimentos serão presenciais e realizados pelos estudantes do cursos de Ciências 
Contábeis e Administração, com consultoria, preenchimento e entrega do Imposto de Renda 
2023, além de prestar informações sobre práticas fiscais relacionadas à Pessoa Física e ao 
Microempreendedor Individual (MEI). 
 
Os interessados deverão realizar um agendamento pelo e-mail keissene.pereira@fass.edu.br, 
informando nome, dia, horário e local. 
 
“O Projeto DeclarAÇÃO tem por objetivo fazer com que os cursos de Ciências Contábeis e 
Administração da FASS e Módulo estejam presentes em atividades sociais, e que os alunos 
tenham a experiência prática na execução e solução de problemas relacionados à tributação de 
Pessoa Física, além de ajudar as pessoas da região que nem sempre conseguem realizar a 
declaração sozinhas ou pagar alguém para efetuar”, comenta a coordenadora dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis do Módulo e da FASS, Profa. Ma Tcharla Bragantin. 
 
Além disso, no sábado de 20 de maio, haverá o Plantão de Atendimento aberto ao público, das 
8h30 às 13h00, sem a necessidade de agendamento. 
 
Vale lembrar que o auxílio será para Pessoas Físicas que se enquadrem nos requisitos 
necessários de obrigatoriedade de entrega da Declaração do IRPF 2023. 
 
Documentos necessários para declaração do IR 2023: 
 
– Informe de rendimentos de salários, aluguéis, aposentadorias, rendimentos, etc.; 
 
– Declaração de Imposto de Renda entregue em 2022; 



 

 

 
– CPF dos dependentes (quando houver); 
 
– Informe de rendimentos cônjuge em caso de declaração conjunta (quando houver); 
 
– Informe de rendimentos bancários; 
 
– Comprovante de aquisição, venda ou propriedade de bens móveis e imóveis; 
 
– Recibos de despesas com médicos, dentistas, hospitais, planos de saúde e educação. 
 
Quem deve declarar?   
 
É necessário declarar Imposto de Renda em 2023 todas as Pessoas Físicas que tiveram em 2022: 
 
– Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (salários, aluguéis, aposentadoria, etc.); 
 
– Renda superior a R$ 40.000,00 em rendimentos não tributáveis ou tributáveis na fonte (ações 
trabalhistas, rendimento de poupança, etc.); 
 
– Compra e/ou venda de bens (por exemplo, imóvel), ações em bolsa de valores; 
 
– Possuir bens acima de R$ 300.000,00. 
 
Quem não realizar a entrega da Declaração estará sujeito ao pagamento de multa sobre o 
imposto devido ao mês (com valor mínimo de R$ 165,74) e máximo de 20% do imposto devido. 
 
SERVIÇO   
 
Projeto DeclarAÇÃO  
 
Início: 21 de março 
 
Término: 20 de maio 
 
Plantão de Atendimento: 20 de maio, das 8h30 às 13h, em ambas as Instituições 
 
Agendamento no e-mail: keissiene.pereira@fass.edu.br 
 
Atendimentos na FASS: terças-feiras, das 16h às 18h30 
Endereço: R. Agripino José do Nascimento, 177 – Vila Amélia, São Sebastião – SP, 11600-000 
 
Atendimentos no Módulo: quartas-feiras, das 16h às 18h30 
Endereço: Rua Maria D’assumpção Carvalho, 1.000 – Martim de Sá, Caraguatatuba – SP, 11662-
047 

 

mailto:keissiene.pereira@fass.edu.br
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Governo de SP anuncia 500 novas casas aos desabrigados em São Sebastião 

 
 

O governo de SP anunciou que irá construir mais de 500 novas casas no bairro Baleia Verde, em 
São Sebastião. 
 
A medida é para abrigar as famílias afetadas pelas chuvas, que atingiram a região durante o 
Carnaval. 
 
A previsão é que as unidades sejam entregues em até 150 dias. 
 
Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a proposta é que os conjuntos 
habitacionais sejam erguidos em até 60 dias e em até 90 dias esteja tudo pronto. 
 
“A ideia é que eles sejam construídos com tecnologia modular para comprimir o tempo de 
construção (…) Queremos entregar esses apartamentos com os eletrodomésticos doados pela 
iniciativa privada, micro-ondas, geladeira e fogão. Isso vai dar esperança para aquelas pessoas 
que perderam tudo”, disse em entrevista coletiva. 
 
Transferências em Bertioga 
Além da construção das 500 novas casas, outras 10 famílias já foram transferidas para 
apartamentos do Conjunto Habitacional Caminho das Flores, em Bertioga. 
 
De acordo com as informações, são 300 unidades disponíveis com capacidade para abrigar até 
1.200 pessoas. 
 
As vítimas afetadas pelas chuvas deverão permanecer no local pelo período de até 8 meses. 
 
Cada unidade tem 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 
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Governo de SP anuncia a construção de 500 moradias para desabrigados de São 
Sebastião 

 
 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou na tarde desta segunda-
feira (13) a construção de mais de 500 apartamentos no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. 
As unidades  serão destinados às famílias desalojadas e desabrigadas por conta das fortes 
chuvas no último dia 18 de fevereiro. 
 
A previsão do governo estadual é de que as moradias sejam entregues em um período de até 150 
dias após o início das obras. 
 
O governador destacou ainda que os edifícios deverão ser entregues aos desalojados com 
aparelhos de eletrodomésticos já dentro das casas, todos doados pela iniciativa privada 
 
Participe do nosso grupo de WhatsApp e receba as principais notícias do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte 
 
TRANSFERÊNCIAS 
 
Algumas das famílias vítimas dos deslizamentos de terra na Vila do Sahy já foram transferidos 
nesta segunda-feira (13) para apartamentos de um conjunto habitacional em Bertioga. Eles 
permanecerão no local por cerca de oito meses, até a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação construir as unidades permanentes em São Sebastião, conforme planejamento da 
administração estadual. 
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Doações em dinheiro aos desalojados e desabrigados em São Sebastião 
ultrapassa R$ 1,5 milhão. 

 

(Da Redação) As doações em dinheiro ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP), Governo do Estado 

de São Paulo, juntamente ao Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, por Pix, QR Code e 

conta corrente, até o momento, totalizaram a quantia de mais de R$ 1,5 milhão. 

Os valores serão destinados aos desalojados e desabrigados, vítimas das fortes chuvas, na 

aquisição de utensílios, eletrodomésticos e móveis – que não integram o estoque de donativos – 

para mobiliar as casas populares dos programas habitacionais do Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV), do Governo Federal, e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

(CDHU), do Governo Estadual, que estão em fase de implantação. 

A equipe do Fundo Social de São Sebastião agradece a todos os parceiros solidários pelas 

doações de mais de 1 mil toneladas de itens, tais como, alimentos não perecíveis, água mineral, 

produtos de higiene pessoal, absorventes íntimos femininos, produtos de limpeza, roupas, adulto, 

masculino e feminino, infantojuvenil, roupas de bebês, fraldas geriátricas e infantis, roupas de 

cama, toalhas de banho, colchões e camas de casal e solteiro, fogões, geladeiras, rações para 

pets, entre outras doações, em ajuda humanitária, às vítimas do temporal que assolou a cidade no 

último dia 19 de fevereiro, principalmente em bairros, vilas e comunidades da Costa Sul. 

A mobilização solidária em auxílio às vítimas gerou comoção internacional e nacional e nunca na 

história política e social deste país ocorreram ações tão imediatas, em que os governos federal, 

estadual, municipal, empresas privadas e sociedade civil uniram-se para ajudar os 

sebastianenses e reconstruir o município. 

A grande quantidade de doações, também permitiu a distribuição de donativos às famílias e 

pessoas emergencialmente vulneráveis. Os itens serão entregues até o fim do estoque. As 

doações às vítimas das enchentes prosseguem normalmente. 

O Fundo Social segue, neste momento tão difícil, contando com a ajuda de todos para 

continuarem as doações em dinheiro que podem ser feitas pela conta Fundo Social de São 



 

 

Sebastião, CNPJ: 28.086.952/0001-99, Banco do Brasil, Agência 0715-3, Conta Corrente: 54708-5 

e Chave PIX CNPJ: 28.086.952/0001-99. 

 

FUSSP 

Para doações de cestas básicas, o governo estadual, através do Fundo Social de São Paulo 

(FUSSP) disponibilizou a Conta Bancária, Banco do Brasil, Agência 1897-X, Conta Corrente 

Número 19.490-5, CNPJ/MF: 44.111.698-0001/98, Chave PIX: 44.111.698-0001/98. Para doar 

cobertores, Conta Bancária Banco do Brasil, Agência 1897-X, Conta Corrente Número 19.7771-8, 

CNPJ/MF 44.111.698/0001/98. Chave PIX: doacoesfussp@sp.gov.br. 

 

Serviço 

Fundo Social de São Sebastião 

Endereço: Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro 

Telefone (12) 3892-4991 

E-mail: fundosocial.saosebastiao@gmail.com 

Atendimentos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
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EDP, Poupatempo, Sabesp, Sebrae, CEF e BB, realizaram mais de 6,4 mil 
atendimentos em São Sebastião. 

 

Da Redação) 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 Walkir 

Vergani, 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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Saques calamidade do FGTS por moradores de São Sebastião já superam R$ 1,6 
milhão. 

 

(Da Redação) Os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade já 

ultrapassaram o valor de R$ 1,6 milhão em São Sebastião, em pouco mais de uma semana desde 

o início de sua liberação, decorrente das fortes chuvas no município, conforme atualização da 

Caixa Econômica Federal (CEF). 

Até esta segunda-feira (13/3), 415 trabalhadores já haviam recebido e foram efetuados 779 

pagamentos, um valor total de R$ 1.625.667,91. Em média, cada trabalhador recebeu R$ 3.900,00. 

A Caixa explicou que ocorreram 779 pagamentos porque alguns trabalhadores podem ter mais 

que uma conta. 

Os residentes em várias áreas atingidas pelo temporal podem solicitar o saldo do FGTS por meio 

do novo Aplicativo FGTS até o próximo dia 21 de maio. O valor máximo para retirada é de 

R$ 6.220. 

São elegíveis para requerer o benefício, desde que tenham saldo em suas contas do FGTS e não 

tenham realizado saque por um período inferior a 12 meses por esse mesmo motivo, 

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

Grande (8), Toque-Toque Pequeno (9), Boiçucanga (106), Cambury (79), Barra do Sahy (31), 

Juquehy (47), Barra do Una (20), Paúba (7) e Maresias (19). 

O pedido deve ser feito novo Aplicativo FGTS, opção ‘Meus Saques’, no celular, sem a 

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

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

Como solicitar o saque FGTS por calamidade: 

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

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



 

 

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

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

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

ou outro banco e enviar a solicitação; 

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

Documentos necessários: 

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

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

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

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

esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a). 

Mais informações pelo telefone 0800-726-0207. 

Confira a relação completa de ruas em que os moradores podem solicitar o FGTS Calamidade: 

ITATINGA 

· AVENIDA PROFESSOR JOSÉ MACHADO ROSA 

· ESCADARIA 03 

· ESCADARIA 04 

· ESCADARIA 05 

· ESCADARIA 06 

· ESCADARIA 07 

· LINHA DE CONTINUAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ MACHADO ROSA 

· PASSAGEM PS 

· RUA ANTONIA GEREMIAS DE JESUS 

· RUA BENEDITO PEDRO DOS SANTOS 

· RUA ENILSON SOARES DE LIMA 

· RUA FRANCISCO INÁCIO BRUM DO CANTO 

· RUA FRANCISCO TENORIO DOS SANTOS 

· RUA GOVERNADOR VALADARES 

· RUA JULIO PRESTES ALBUQUERQUE 

· RUA KAREN RIELLA MARMO 

· RUA PARTICULAR SABESP ITATINGA 

· RUA SEBASTIÃO BRUM DO CANTO 

· RUA TANCREDO NEVES 

· TRAVESSA ANTONIO TENORIO DOS SANTOS 



 

 

· TRAVESSA DOIS DA RUA PERNAMBUCO 

· TRAVESSA KAREN RIELLA MARMO 

· TRAVESSA SEBASTIAO FAUSTINO DA SILVA 

· VIELA PROJETADA 06 ITATINGA 

· VIELA SEM NOME 02 ITATINGA 

· VIELA SEM NOME 03 ITATINGA 

· VIELA SEM NOME 05 ITATINGA 

· VIELA SEM NOME 06 ITATINGA 

· VIELA TRÊS DA AVENIDA JOSÉ MACHADO ROSA 

TOPOLÂNDIA 

· AVENIDA PROFESSOR JOSÉ MACHADO ROSA 

· ESCADARIA 08 

· RUA ONOFRE SANTOS 

· TRAVESSA ONOFRE SANTOS 

· VIELA 1 ONOFRE SANTOS 

· VIELA 2 ONOFRE SANTOS 

TOQUE-TOQUE GRANDE 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA BERALDINO MATOS 

· RUA GODIÃO 

· RUA HILDA DE FREITAS SANTOS 

· RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA 

· RUA PROFESSOR LIDIO FRANCISCO BUENO 

· TRAVESSA GODIÃO 

· TRAVESSA MAURO PRADO 

BOIÇUCANGA 

· ESTRADA BEIRA RIO 

· ESTRADA DA PRAIA BRAVA 

· ESTRADA DO CASCALHO 

· PASSAGEM 01 DA RUA FRANCISCO SCARPA 

· PASSAGEM PRAIA 01 

· PASSAGEM SEM NOME 01 

· PASSAGEM SEM NOME 01 BOIÇUCANGA 

· PASSAGEM SEM NOME 02 BOIÇUCANGA 

· PASSAGEM SEM NOME 03 

· PASSAGEM SEM NOME 03 BOIÇUCANGA 

· PASSAGEM SEM NOME 04 

· PASSAGEM SEM NOME 05 

· PASSAGEM SEM NOME 05 BOIÇUCANGA 

· PASSAGEM SEM NOME 06 



 

 

· PASSAGEM SEM NOME 06 BOIÇUCANGA 

· PASSAGEM SEM NOME 09 

· PASSAGEM SEM NOME 11 

· PASSAGEM SEM NOME 12 

· RUA ADÃO JOSÉ DOS SANTOS 

· RUA AMAURY TEIXEIRA LEITE 

· RUA ANTONIO LEDO DOS SANTOS 

· RUA ARTHUR LEAL DE ALMEIDA 

· RUA ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA 

· RUA ATTO MARCELINO DE MATOS 

· RUA AVAI SCARPA 

· RUA BEIJA-FLOR 

· RUA BENEDITA GUILHERMINA DE JESUS 

· RUA BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS 

· RUA BENJAMIN MANOEL DOS SANTOS 

· RUA BORA 

· RUA BRUNO SCARPA 

· RUA BUTANTA 

· RUA CARLOS NUNES 

· RUA CATARINA VICENTE 

· RUA CESARIO FURTADO DE OLIVEIRA 

· RUA DA PAZ 

· RUA DA POUSADA 

· RUA DAS FLORES 

· RUA DIOGENES DE MATTOS 

· RUA DO CAMBUCAEIRO 

· RUA DO MAQUININHA 

· RUA ELOI SANTOS 

· RUA FRANCISCO DE SOUZA 

· RUA FRANCISCO LOURENÇO LEDO 

· RUA FRANCISCO SCARPA 

· RUA GUARUCANGA 

· RUA GUIDO VERGANI 

· RUA HEMITERIO VICENTE 

· RUA HOMERO DOS SANTOS 

· RUA IDOMEU DOS SANTOS 

· RUA ILHÉUS 

· RUA IPE 

· RUA ISAIAS FLORENCIO DA SILVA 

· RUA ITAIPU 



 

 

· RUA ITAPIRA 

· RUA ITAPUA 

· RUA JANAINA 

· RUA JANUARIA 

· RUA JAU 

· RUA JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 

· RUA JOSE GURUPAVA DOS SANTOS 

· RUA JUVENAL MARQUES LUIZ 

· RUA LAURINDA CARAMELO SCARPA 

· RUA LUZIANA 

· RUA MANGANÊS 

· RUA MANOEL FRANCISCO FERRO 

· RUA MANOEL FURTADO OLIVEIRA 

· RUA MANOEL MARCELINO DE MATTOS 

· RUA MANOEL NUNES PASSOS 

· RUA MARIA CHULIA DE JESUS 

· RUA MOGI GUACU 

· RUA NAIR MARQUES DOS SANTOS 

· RUA NOVA BOISSUCANGA 

· RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA 

· RUA PINDAMONHANGABA 

· RUA ROMUALDO DE MATTOS 

· RUATIMBO 

· RUA TROPICANGA 

· RUA TUCANOS 

· RUA VALDINO RODRIGUES 

· RUA VALERIANO DOS SANTOS 

· RUA VILA NOVA 

· RUA VITAL BRASIL 

· RUA VITORINO ANTONIO DOS SANTOS 

· TRAVESSA ADRIANO LEDO 

· TRAVESSA APIACAS 

· TRAVESSA CASCAVEL 

· TRAVESSA DA RUA ARTHUR LEAL DE ALMEIDA 

· TRAVESSA DAS ACACIAS 

· TRAVESSA DAS ARVORES 

· TRAVESSA DAS BAITACAS 

· TRAVESSA DAS JURUTIS 

· TRAVESSA DEOLINDO AGOSTINHO DOS SANTOS 

· TRAVESSA DO MAQUININHA 02 



 

 

· TRAVESSA DO MAQUININHA 03 

· TRAVESSA DOIS DA RUA AMAURY TEIXEIRA LEITE 

· TRAVESSA JACUTINGA 

· TRAVESSA JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 

· TRAVESSA JOSE TIEPPO 

· TRAVESSA MAQUININHA 01 

· TRAVESSA MARIA JULIA 

· TRAVESSA MAURI TEIXEIRA 

· TRAVESSA ROMUALDO DE MATTOS 

· VIELA DOIS 

· VIELA UM 

· VIELA VIELA 

CAMBURY 

· AVENIDA MARGINAL 

· AVENIDA PRAIA DO LITORAL NORTE 

· AVENIDA RIO DAS PEDRAS 

· ESTRADA DA FIGUEIRA 

· LINHA DE ACESSO A RODOVIA 

· PASSAGEM DA RUA TIJUCAS -1 

· PASSAGEM PARTICULAR SEM NOME 04 

· PASSAGEM PRAIA 01 

· PASSAGEM PRAIA 02 

· PASSAGEM PRAIA 03 

· PASSAGEM SEM NOME 01 

· PASSAGEM SEM NOME 01 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 02 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 03 

· PASSAGEM SEM NOME 03 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 04 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 06 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 07 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 10 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 11 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 12 CAMBURY 

· PASSAGEM SEM NOME 05 CAMBURY 

· PASSAGEM SERTÃOZINHO 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA AYRTON SENNA DA SILVA 

· RUA AZALEAS 

· RUA BANDEIRANTES 



 

 

· RUA BREJAUVA 

· RUA CAMINHO DO MEIO 

· RUA CARMELINO LIMA 

· RUA CASTANHEIRA 

· RUA DA FIGUEIRA 

· RUA DAS ROSAS 

· RUA DO ALAMO 

· RUA DO CAXETAL 

· RUA DO CHILENO 

· RUA DO GREGORIO 

· RUA DO PIAU 

· RUA DO SOSSEGO 

· RUA DO TELEGRAFO 

· RUA ELIAS FAUSTINO 

· RUA ELIZEU FAUSTINO 

· RUA GERIVA 

· RUA JAMBEIRO 

· RUA MAGE 

· RUA MANACA 

· RUA MARIA LUIZA 

· RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 

· RUA OLÍMPIO FAUSTINO 

· RUA OURO VERDE 

· RUA PAPOULA 

· RUA PARALELA DA VILA BARREIRA 

· RUA PÔR DO SOL 

· RUA PRAIA DA BALEIA 

· RUA PRAIA DA COCANHA 

· RUA PRAIA DA LAGOINHA 

· RUA PRAIA DA TABATINGA 

· RUA PRAIA DE BERTIOGA 

· RUA PRAIA DE MARANDUBA 

· RUA PRAIA DE MARTIM DE SA 

· RUA PRAIA DE MASSAGUAÇU 

· RUA PRAIA DO BONETE 

· RUA PRAIA DO PONTAL DA CRUZ 

· RUA PRAIA DO SOL 

· RUA REGINALDO FLAVIO CORRÊA 

· RUA SEM NOME 01 CAMBURY 

· RUA TIJUCAS 



 

 

· RUA TUPA 

· RUA ZEZITO 

· SERVIDÃO DE PASSAGEM 01 

· SERVIDÃO DE PASSAGEM 02 

· TRAVESSA 01 NOSSA SENHORA APARECIDA 

· TRAVESSA BANDEIRANTES 

· TRAVESSA DA FIGUEIRA 

· TRAVESSA DA RUA PAPOULA 

· TRAVESSA DO RIO 

· TRAVESSA DOIS DA RUA DA FIGUEIRA 

· TRAVESSA DOIS DA RUA TIJUCAS 

· TRAVESSA JUSCELINA 

· TRAVESSA MORUMBI 

· TRAVESSA SALVIA 

· TRAVESSA TIJUCAS 

· TRAVESSA UM DA RUA DA FIGUEIRA 

· TRAVESSA UM DA RUA TIJUCAS 

SAHY 

· AVENIDA ADELINO TAVARES 

· AVENIDA DEBLE LUIZA DERANI 

· PASSAGEM SEM NOME 02 

· PASSAGEM SEM NOME 04 BALEIA 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA ARISTIDES TAVARES 

· RUA DO PONTAL 

· RUA FLORIPEDES DA CONCEIÇÃO 

· RUA GABRIEL TAVARES 

· RUA GERALDO MARQUES 

· RUA IZIDRO JORGE 

· RUA MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS 

· RUA MANOEL TAVARES 

· RUA MARGINAL 

· RUA MARIA CAETANA 

· RUA SAO JOSÉ 

· RUA SANTO ARCANJO 

· RUA SARGENTO VICENTINO MARQUES 

· RUA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO 

· TRAVESSA ITABUNA 

· TRAVESSA LOANDA 

· RUA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO 



 

 

· RUA MANOEL NETO 

· RUA RICARDO QUEIROZ 

· RUA LUIS BASILIO DOS SANTOS 

· TRAVESSA PAULA GOMES 

· TRAVESSA TIÉ 

· TRAVESSA SÃO JORGE 

· RUA ZEFERINO MARQUES 

· TRAVESSA ZEFERINO MARQUES 

· RUA SÃO JOSÉ 

JUQUEHY 

· ALAMEDA GALO DA CAMPINA 

· ALAMEDA ROUXINOL 

· AVENIDA BENEDITO IZIDORO DE MORAES 

· AVENIDA MAGNO DOS PASSOS BITTENCOURT 

· AVENIDA MAURÍCIO BENEDITO FAUSTINO 

· ESTRADA CEZARINO ONOFRE DOS SANTOS 

· ESTRADA SERTÃOZINHO 

· PASSAGEM PRAIA 01 

· PASSAGEM PRAIA 02 

· PASSAGEM SEM NOME 01 

· PASSAGEM SEM NOME 02 

· PASSAGEM SEM NOME 02 JUQUEY 

· PASSAGEM SEM NOME 03 JUQUEY 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA ABELARDO DE MORAES 

· RUA ALCIDES PARLATTO 

· RUA ARGEMIRO AMANCIO DOS SANTOS 

· RUA BARÃO DE COTEGIPE 

· RUA BARTOLOMEU BUENO 

· RUA BENEDITO DO ESPIRITO SANTO 

· RUA BORBA GATO 

· RUA CAETANO VELHO 

· RUA CAMINHO DO CAÇADOR 

· RUA CEZARINO ONOFRE DOS SANTOS 

· RUA DA SABESP 

· RUA IRIS 

· RUA LADISLAU SERAFIM DOS SANTOS 

· RUA LONTRA 

· RUA MANOEL DE OLIVEIRA 

· RUA MARIA MADALENA FAUSTINO 



 

 

· RUA MARIO DE MORAES 

· RUA PEDRO ESBORIOL 

· RUA PERUIBE 

· RUA PINHEIRO 

· RUA SERRA DO MAR 

· RUA SIMEÃO 

· TRAVESSA ANHANGUERA 

· TRAVESSA CARAMURU 

· TRAVESSA DA RUA PINHEIRO 

· FRANCISCO FERRO 

· PANTANAL 

· DA SESP 

· VILA PARANÁ 

· MORRO DO ESQUIMÓ 

· VILA PERNAMBUCO 

· VILA QUEIROZ GALVÃO 

· VILA CARIOCA 

BARRA DO UNA 

· AVENIDA ITU 

· AVENIDA MAGNO DOS PASSOS BITTENCOURT 

· ESTRADA DE ITATIAIA 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA ANTONIO MATEUS BITTENCOURT (PRETO) 

· RUA BEIRA RIO 

· RUA CRAVINHOS 

· RUA DRACENA 

· RUA INDAIATUBA 

· RUA ITAIPAVA 

· RUA ITAJUBA 

· RUA ITATIAIA 

· RUA JOAO DOS PASSOS BITTENCOURT 

· RUA OZORIO 

· RUA SERRANO 

· TRAVESSA 02 DA RUA ITAIPAVA 

· TRAVESSA 03 DA RUA ITAIPAVA 

· VIELA F 

· VIELA SEM NOME 03 BARRA DO UNA 

· RUA DOS MINEIROS 

PAÚBA 

· RUA BELO HORIZONTE 



 

 

· MORRO DO TUCANO 

· MORRO DO MACACO 

· RUA SILVERIO NUNES DOS PASSOS 

· RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA 

· RUA PROFESSOR LIDIO FRANCISCO BUENO 

· RUA ONOFRE FRANCISCO DE OLIVEIRA 

TOQUE-TOQUE PEQUENO 

· ALAMEDA GUAIUBA 

· ALAMEDA TOC TOC 

· RUA ADINAL CASTILHO BAPTISTA 

· RUA ANA AYRES 

· RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA 

· RUA JOÃO MARCELINO DE MATTOS 

· RUA DAS FLORES 

· RUA JOAQUIM CARDOSO 

· RUA ITAJUBA 

MARESIAS 

· AVENIDA PAQUETA 

· RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO DO REGO 

· RUA ALFREDO DO VALLE 

· RUA ATLANTIS 

· RUA BECO DO ALEMÃO 

· RUA BENEDITO BRAZ MOREIRA 

· RUA BRAZ FIDELIS MOREIRA 

· RUA COLOMBO 

· RUA DA CESP 

· RUA DO FORNO 

· RUA ELIS REGINA 

· RUA NOVA IGUAÇU 

· RUA OLÍMPIO ROMÃO CESAR 

· RUA PORTO SEGURO 

· RUA SEBASTIÃO ROMÃO CEZAR 

· RUA SEM NOME DIVISA PAUBA MARESIAS 

· RUA SILVINA AUTA SALLES 

· RUA SIRENA 

· RUA VILA BOM JESUS 
 

 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Nova Imprensa 
 

Famílias atingidas pela catástrofe recebem chaves de apartamentos em Bertioga 

 
 

Começou, nesta segunda-feira (13), a transferência de 37 pessoas de dez famílias atingidas pela 
tragédia do dia 19 de fevereiro para o Conjunto Habitacional Caminho das Flores, em Bertioga. 
Até o final desta semana, outras 60 famílias seguem para a nova residência. 
 
A medida faz parte da cessão de 300 unidades habitacionais em parceria com a entidade Frente 
Paulista de Habitação Popular do Estado, que serão disponibilizadas por oito meses às vítimas 
das chuvas que afetaram o município. A ação foi tomada em caráter emergencial e deve 
beneficiar cerca de 12 mil pessoas. 
 
Desde o início da manhã de segunda-feira, o trabalho foi para a retirada dos móveis de algumas 
casas e a entrega no novo endereço. O primeiro a receber as chaves foi o construtor Elmo 
Teixeira de Oliveira, 52 anos, juntamente com sua esposa, a doméstica Maria do Espírito Santo da 
Silva Soares, 47 anos. 
 
Ainda lembrando da catástrofe, os dois acompanharam a retirada dos móveis e a esperança da 
chegada em um novo lar. “Vai ser um recomeço para a gente. Vamos nos adaptar à mudança”, 
disse Oliveira, que há 24 anos morava na Vila Sahy. “Vamos conseguir. Ao menos estamos todos 
vivos”, acrescentou, recordando da noite em que precisou pular muros com a esposa e o filho. 
“Deus nos deu uma nova oportunidade e só tenho a agradecer”, disse ao receber as chaves do 
imóvel. 
 
Quem também chegou em Bertioga foi o caseiro José Marcio Silva Nascimento, 45 anos, casado 
e pai de dois filhos, sendo um no segundo ano e o outro que entrou na faculdade este ano. 
“Viemos porque era a solução e ficar muito tempo em uma pousada estava cansativo. 
Inicialmente, vamos ficar um pouco na casa do patrão e outros dias vir para cá até definir a 
questão da escola do meu filho mais novo”, contou ele que trabalha na Praia da Baleia. 
 
Na segunda, também foi dia de visita aos apartamentos cedidos pelo governo do Estado e o 
auxiliar de serviços gerais, Gilmar Santos Nascimento, 45 anos, foi com a esposa verificar o 
espaço. “Nós estamos na casa dos sogros e minha casa será desmontada. “Viemos ver o 
apartamento e é bem melhor do que imaginávamos”, disse ele que agora vai conversar com a 
esposa sobre a possível mudança”. 
 



 

 

A prefeitura de São Sebastião disponibilizou caminhões para que os moradores pudessem levar 
seus móveis para a nova moradia. De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação essas famílias devem permanecer nos apartamentos pelos próximos oito meses, 
enquanto viabiliza a construção de unidades permanentes em São Sebastião, conforme o 
planejamento do Governo de São Paulo. 
 
O prefeito Felipe Augusto agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas que, além desses 
apartamentos, anunciou a assinatura de contrato para início imediato da construção de mais de 
500 apartamentos no bairro da Baleia Verde, na Costa Sul. 
 
“Assinamos contratos de construção desses primeiros apartamentos. A ideia é que eles sejam 
construídos com tecnologia modular para comprimir o tempo de construção”, afirmou Tarcísio de 
Freitas. 
 
A previsão é de que as moradias possam ser entregues em até 150 dias após o início das obras, 
que envolvem implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das edificações e 
construção das lajes. 
 
“Queremos entregar esses apartamentos com os eletrodomésticos doados pela iniciativa privada, 
microondas, geladeira e fogão. Isso vai dar esperança para aquelas pessoas que perderam tudo”, 
destacou o governador. 
 
Cada uma das 300 unidades de Bertioga tem área útil de 43,23 metros quadrados, com dois 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Também contam com piso cerâmico em 
toda edificação, azulejo no banheiro e na cozinha, sistema individualizado de consumo de água, 
gás e eletricidade. 
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Desabrigados pela tempestade em São Sebastião começam a ser transferidos para 
conjunto habitacional em Bertioga 

 
 

As famílias desabrigadas pela tempestade que devastou a costa sul de São Sebastião em 
fevereiro começaram a ser transferidas nesta segunda-feira (13) para um conjunto habitacional, 
em Bertioga. 
 
De acordo com o governo estadual, a ideia é que parte das unidades populares recém construídas 
em Bertioga possam servir como abrigo provisório para as famílias que perderam suas casas. 
Conforme o governo, a medida deve durar oito meses, até que as moradias populares sejam 
construídas em São Sebastião. 
 
Neste primeiro momento, segundo o governo, cerca de nove famílias que perderam suas casas na 
tragédia vão ocupar moradias populares em Bertioga. São vítimas que estavam hospedadas na 
rede hoteleira do município aguardando a mudança. 
 
Outros desabrigados serão transferidos ainda nestes próximos dias. O objetivo é que 1, 2 mil 
pessoas fiquem no conjunto habitacional que possui 300 casas. 
 
Resistência – A transferência tem gerado polêmica. Algumas famílias têm recusado a mudança, 
por causa da distância entre os municípios. 
 
A distância entre a Vila Sahy, epicentro da tragédia, e o condomínio habitacional em Bertioga é de 
cerca de 50 quilômetros. 
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Um ano depois, familiares e amigos realizam nova manifestação pedindo Justiça 
por Butica 

 
 

Um ano depois sem ninguém indiciado. Esse é o resultado até o momento de um suposto crime 
que chocou São Sebastião: a morte do pescador Luis Fernando Ribeiro, 41, conhecido por Butica, 
um dos moradores mais queridos da cidade. Ele deixou esposa e dois filhos. 

A família e amigos do Luiz Fernando realizam hoje (14) nova manifestação por justiça e pela 
solução do caso, em frente a Câmara Municipal. 

A lancha do pescador ,que foi atropelada por uma embarcação de grande porte, será trazida em 
carreata pelas ruas da cidade até a sede do Poder Legislativo. Os familiares de Butica vão 
participar da manifestação. 

O caso vem sendo investigado pela Polícia Civil e pela Delegacia da Capitania dos Portos – 
Marinha do Brasil, em São Sebastião. De acordo com a polícia, equipes de mergulho da Marinha e 
particulares também realizaram vistorias em embarcações que ficam fundeadas próximas à 
costa. 

Imagens de câmeras de segurança do Tebar (Terminal Marítimo Almirante Barroso) e da 
praticagem foram obtidas durante a investigação, mas foram insuficientes para chegar aos 
culpados. 
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Convênio entre Prefeitura e Sabesp assegura construção de sistema de tratamento 
de água para São Sebastião 

 
 

O convênio firmado pela Prefeitura de São Sebastião com a Sabesp, em março de 2019, no valor 
de R$ 610 milhões, viabilizará a realização de mais um importante investimento em saneamento 
básico na Costa Sul do município. 
 
A obra de construção do sistema para abastecimento de água dos bairros Barra do Sahy, Baleia e 
Cambury, deverá ser iniciada ainda neste mês e concluída até o fim deste ano, segundo 
informações da companhia. 
 
De acordo com a empresa, o investimento de R$ 27 milhões prevê: estruturas de abastecimento, 
como reservatório e 68 km de rede. Os investimentos da empresa vão se juntar aos esforços dos 
governos municipal e estadual para reconstruir a região após as fortes chuvas no Carnaval. 
 
Essa obra da Sabesp faz parte do novo contrato, de R$ 610 milhões, firmado na gestão do 
prefeito Felipe Augusto com a Prefeitura de São Sebastião, para tratamento de água e esgoto. 
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Prefeitura de São Sebastião segue com os serviços de zeladoria urbana nos 
bairros da Costa Sul 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), prossegue 
com serviços de limpeza, roçagem, capina, drenagem e desobstrução de rios e córregos, entre 
outros, nas avenidas, ruas, travessas, vielas e escadarias dos bairros, vilas e comunidades da 
Costa Sul da cidade. 
 
Na última semana, as equipes da Regional Maresias realizaram os trabalhos de nivelamento na 
entrada da Praia Toque-Toque-Pequeno e desobstrução do rio, além de limpeza do Rio das 
Moças, no bairro de Maresias. 
 
Houve também limpeza na Rua da Cesp, no bairro de Juquehy, nas ruas da comunidade Baleia 
Verde, desobstrução da Estrada Caminho do Meio, em Paúba, para retirada de lama, detritos e 
materiais inservíveis, operação cata-treco na Travessa Itaberaba e limpeza de bueiros da Estrada 
do Cascalho, bairro de Boiçucanga. 
 
De acordo com a SESEP, as ações de limpeza geral, através das equipes das regionais municipais 
da Costa Sul, continuam nas avenidas, ruas, vielas, travessas e escadarias dos bairros, vilas e 
comunidades mais atingidos pelas fortes chuvas do último dia 19, sendo eles: Barra do Sahy, Vila 
Sahy, Baleia, comunidade Baleia Verde, Juquehy, Praia Preta, Cambury, Camburizinho, Areião, 
Piavú, Barreira, Barreirinha, Boiçucanga, Vila Tropicanga, Barra, Beira Rio, Nova Boiçucanga, Tião 
Vaca, Morro do Macaco, Praia Brava, Maresias, Paúba, Toque-Toque-Grande e Toque-Toque-
Pequeno, todos na Costa Sul. 
 
Diariamente, os trabalhadores seguem com as ações de limpeza, capina e roçagem, pintura de 
guias e bancos de praças, conserto de calçamentos, limpeza de calçadas, bueiros, córregos, 
galerias de águas pluviais, zeladoria de cemitérios, manutenção de iluminação pública nas ruas, 
travessas, vielas, praças, espaços esportivos e de lazer dos bairros. 
 
Os serviços de infraestrutura realizados pela SESEP são fundamentais para o desenvolvimento 
socioeconômico do município e envolvem transporte e logística, saneamento básico, energia 
elétrica, entre outros, o que melhora a qualidade de vida dos sebastianenses. 
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São Sebastião terá a construção de mais de 500 moradias na Baleia Verde para 
vítimas das chuvas 

 
 

São Sebastião terá a construção de mais de 500 moradias no bairro Baleia Verde, Costa Sul do 
município, para atender as famílias que perderam suas casas com as fortes chuvas de 19 de 
fevereiro, que deixou um rastro de destruição, com desabrigados e desalojados. 
 
Os apartamentos serão construídos em duas áreas indicadas ao governo do Estado pelo prefeito 
Felipe Augusto, que somam 39,3 mil metros quadrados. O prefeito também indicou outras nove 
áreas (oito do município) e três já receberam serviços de limpeza e terraplenagem. 
 
A construção dos apartamentos em São Sebastião foi anunciada, na última segunda-feira (13), 
pelo governador Tarcísio de Freitas, quando assinou o contrato para início imediato da 
construção dos apartamentos no bairro da Baleia Verde. 
 
A previsão é que as moradias possam ser entregues em até 150 dias após o início das obras, que 
envolvem implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das edificações e 
construção das lajes. 
 
Segundo Tarcísio, a ideia é construir as moradias com tecnologia modular para reduzir o tempo 
de construção. "Iniciada essa fase de investimento em infraestrutura, a ideia é que em 60 dias 
estejamos com isso pronto e comecemos a erguer os edifícios. E, em mais 90 dias, estaremos 
com os edifícios prontos, com chave na porta. Queremos entregar esses apartamentos com os 
eletrodomésticos doados pela iniciativa privada, micro-ondas, geladeira e fogão. Isso vai dar 
esperança para aquelas pessoas que perderam tudo", afirmou o governador, que havia anunciado 
a necessidade, inicial, de construir em torno de 1 mil moradias, número possível com os terrenos 
indicados pela prefeitura. 
 
O prefeito Felipe Augusto agradeceu a parceria com o governo estadual e federal, enfatizou que a 
construção das moradias é uma das prioridades da administração municipal. "Essa é uma 
excelente notícia para São Sebastião e para as famílias que precisam de um lar seguro e digno 
para viver. Agradecemos ao governo estadual pelo empenho em atender às demandas da 
população e reafirmamos o nosso compromisso em trabalhar em conjunto para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores da cidade", declarou o prefeito. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/14%2003%202023%20-%2010%20fami%C3%ADlias%20transferidas%20para%20Bertioga%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/14%2003%202023%20-%20Mais%208%20fami%C3%ADlias%20transferidas%20para%20Bertioga%20-%20Link%20%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/14%2003%202023%20-%20Moradores%20de%20Bertioga%20preocupados%20-%20Link%20%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

