
 

 

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

mídia 

 

Notícias dos dias, 15 e 16 de março de 2023 

 

G1 
São Sebastião 

• Coldplay pede a fãs 'boas energias' e amor para São Sebastião em show no Morumbi em 
São Paulo 

 
 
Band Vale 
São Sebastião 

• Policiais entregam tênis de futebol para menino que tem sonho de ser jogador 

 

• MPSP e MPF pedem revisão de norma de ocupação do solo no Litoral Norte 

 
 
Tamoios News 
São Sebastião 

• Quem Matou Butica? Família segue sem respostas após um ano de sua morte 

 

• Garoto que sonha em ser jogador ganha tênis e bola de futebol de policiais militares 

 

• Editorial: Hoje São Sebastião faz 387 anos, e o que comemorar depois dessa tragédia? 

 

• Escolas e creches realizam atividades em comemoração ao Dia do Caiçara 

 
 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Cães invadem viveiro e matam coelhos, casal de pavões e outras aves em São Sebastião 
 

• Coldplay manda boas energias para São Sebastião durante show em SP 
 

• São Sebastião comemora 387 anos de emancipação 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/16/coldplay-pede-a-fas-boas-energias-e-amor-para-sao-sebastiao-em-show-no-morumbi-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/16/coldplay-pede-a-fas-boas-energias-e-amor-para-sao-sebastiao-em-show-no-morumbi-em-sao-paulo.ghtml
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/policiais-entregam-tenis-de-futebol-para-menino-que-tem-sonho-de-ser-jogador-16589430
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mpsp-e-mpf-pedem-revisao-de-norma-de-ocupacao-do-solo-no-litoral-norte-16589673
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/quem-matou-butica-familia-segue-sem-respostas-apos-um-ano-de-sua-morte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/garoto-que-sonha-em-ser-jogador-ganha-tenis-e-bola-de-futebol-de-policiais-militares/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/editorial-hoje-sao-sebastiao-faz-387-anos-e-o-que-comemorar-depois-dessa-tragedia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/escolas-e-creches-realizam-atividades-em-comemoracao-ao-dia-do-caicara/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/c-es-invadem-viveiro-e-matam-coelhos-casal-de-pav-es-e-outras-aves-em-s-o-sebasti-o-1.415567
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/coldplay-manda-boas-energias-para-s-o-sebasti-o-durante-show-em-sp-1.415712
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-comemora-387-anos-de-emancipac-o-1.415723


 

 

 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• Começam as atividades das Oficinas Culturais em São Sebastião 
 

• Após oferecer rifa, menino é presenteado por policiais militares com tênis e bola de futebol 
 

• Árbitro de São Sebastião integra quadro da Confederação Brasileira de Futsal 
 

• São Sebastião celebra 387 anos de emancipação política em meio à recuperação após 
tragédia das chuvas 

 
 
Portal Sampi 
São Sebastião 

• Em show, Coldplay manda boas energias para São Sebastião 

 
 
Diário Caiçara 
São Sebastião 

• Famílias de São Sebastião atingidas por temporal recebem chaves de apartamentos em 
Bertioga. 
 

• Prefeitura e Sabesp asseguram construção de sistema de tratamento de água para Barra 
do Sahy, Baleia e Cambury. 
 

• Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São 
Sebastião. 
 

• Coldplay pede a fãs ‘boas energias’ e amor para São Sebastião em show no Morumbi em 
São Paulo. 
 

• São Sebastião celebra 387 anos de emancipação política. 

 
 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

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

• Projeto ‘São Sebastião Construindo Campeões’ leva 14 atletas ao Campeonato Latino 
Americano de Jiu-Jitsu 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21510/comecam-as-atividades-das-oficinas-culturais-em-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/21513/apos-oferecer-rifa-menino-e-presenteado-por-policiais-militares-com-tenis-e-bola-de-futebol-
https://radarlitoral.com.br/noticias/21514/%20rbitro-de-sao-sebastiao-integra-quadro-da-confederacao-brasileira-de-futsal
https://radarlitoral.com.br/noticias/21517/sao-sebastiao-celebra-387-anos-de-emancipacao-politica-em-meio-a-recuperacao-apos-tragedia-das-chuvas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21517/sao-sebastiao-celebra-387-anos-de-emancipacao-politica-em-meio-a-recuperacao-apos-tragedia-das-chuvas
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2747538/nossa-regiao/2023/03/em-show-coldplay-manda-boas-energias-para-sao-sebastiao
https://diariocaicara.com.br/familias-de-sao-sebastiao-atingidas-por-temporal-recebem-chaves-de-apartamentos-em-bertioga/
https://diariocaicara.com.br/familias-de-sao-sebastiao-atingidas-por-temporal-recebem-chaves-de-apartamentos-em-bertioga/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-e-sabesp-asseguram-construcao-de-sistema-de-tratamento-de-agua-para-barra-do-sahy-baleia-e-cambury/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-e-sabesp-asseguram-construcao-de-sistema-de-tratamento-de-agua-para-barra-do-sahy-baleia-e-cambury/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-reforca-aplicacao-de-larvicida-em-areas-afetadas-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-reforca-aplicacao-de-larvicida-em-areas-afetadas-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/coldplay-pede-a-fas-boas-energias-e-amor-para-sao-sebastiao-em-show-no-morumbi-em-sao-paulo/
https://diariocaicara.com.br/coldplay-pede-a-fas-boas-energias-e-amor-para-sao-sebastiao-em-show-no-morumbi-em-sao-paulo/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-celebra-387-anos-de-emancipacao-politica/
https://litoralnorteweb.com.br/saques-calamidade-do-fgts-por-moradores-de-sao-sebastiao-ja-superam-r-16-milhao/
https://litoralnorteweb.com.br/projeto-sao-sebastiao-construindo-campeoes-leva-14-atletas-ao-campeonato-latino-americano-de-jiu-jitsu/
https://litoralnorteweb.com.br/projeto-sao-sebastiao-construindo-campeoes-leva-14-atletas-ao-campeonato-latino-americano-de-jiu-jitsu/


 

 

 

• Escolas e creches realizam atividades em comemoração ao Dia do Caiçara 
 

• Médicos voluntários atendem cerca de 220 pessoas em dois finais de semana em 
Cambury 
 

• Atividades das Oficinas Culturais iniciam em todos os Polos Culturais de São Sebastião 
 

• Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião 
 

• São Sebastião comemora 387 anos de emancipação política em meio à recuperação após 
chuvas intensas e trágicas 
 

• Felipe Augusto cancela ponto facultativo do dia 17 de março 

 
 
Nova Imprensa 
São Sebastião 

• Policiais fazem surpresa para menino que quer ser jogador e não tinha tênis 
 

• São Sebastião comemora 387 anos em meio à recuperação após tragédia 

 
 
Agora Vale  
São Sebastião 

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

• Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião 
 

• Prefeitura de São Sebastião alinha medidas emergenciais com a Secretaria Estadual da 
Educação 
 

• Distribuição de água em bairros da Costa Sul afetados pela calamidade é feita pela Sabesp 
em São Sebastião 
 

• Médicos voluntários atendem cerca de 220 pessoas em dois finais de semana em São 
Sebastião 
 

 

 

 
 

https://litoralnorteweb.com.br/escolas-e-creches-realizam-atividades-em-comemoracao-ao-dia-do-caicara/
https://litoralnorteweb.com.br/medicos-voluntarios-atendem-cerca-de-220-pessoas-em-dois-finais-de-semana-em-cambury/
https://litoralnorteweb.com.br/medicos-voluntarios-atendem-cerca-de-220-pessoas-em-dois-finais-de-semana-em-cambury/
https://litoralnorteweb.com.br/atividades-das-oficinas-culturais-iniciam-em-todos-os-polos-culturais-de-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-reforca-aplicacao-de-larvicida-em-areas-afetadas-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-comemora-387-anos-de-emancipacao-politica-em-meio-a-recuperacao-apos-chuvas-intensas-e-tragicas/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-comemora-387-anos-de-emancipacao-politica-em-meio-a-recuperacao-apos-chuvas-intensas-e-tragicas/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-cancela-ponto-facultativo-do-dia-17-de-marco/
https://novaimprensa.com/2023/03/menino-quer-ser-jogador-nao-tinha-tenis.html
https://novaimprensa.com/2023/03/sao-sebastiao-comemora-387-anos.html
https://agoravale.com.br/noticias/Informativo/saques-calamidade-do-fgts-por-moradores-de-sao-sebastiao-ja-superam-r-1-6-milhao
https://agoravale.com.br/noticias/saude/prefeitura-reforca-aplicacao-de-larvicida-em-areas-afetadas-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao
https://agoravale.com.br/noticias/educacao/prefeitura-de-sao-sebastiao-alinha-medidas-emergenciais-com-a-secretaria-estadual-da-educacao
https://agoravale.com.br/noticias/educacao/prefeitura-de-sao-sebastiao-alinha-medidas-emergenciais-com-a-secretaria-estadual-da-educacao
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/distribuicao-de-agua-em-bairros-da-costa-sul-afetados-pela-calamidade-e-feita-pela-sabesp-apos-saida-da-funasa
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/distribuicao-de-agua-em-bairros-da-costa-sul-afetados-pela-calamidade-e-feita-pela-sabesp-apos-saida-da-funasa
https://agoravale.com.br/noticias/saude/medicos-voluntarios-atendem-cerca-de-220-pessoas-em-dois-finais-de-semana-em-sao-sebastiao
https://agoravale.com.br/noticias/saude/medicos-voluntarios-atendem-cerca-de-220-pessoas-em-dois-finais-de-semana-em-sao-sebastiao


 

 

Clipping de Notícias: 15/03 e 16/03/2023 
Editoria: Cidades 

Veículo: G1 
 

Coldplay pede a fãs 'boas energias' e amor para São Sebastião em show no 
Morumbi em São Paulo 

 
 

A banda inglesa Coldplay, que está em turnê no Brasil, pediu que os fãs enviassem 'boas energias' 
e amor para São Sebastião, cidade do Litoral Norte de São Paulo atingida por um temporal 
devastador há quase um mês. 64 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigados. 
 
O momento foi registrado por um fã e publicado nas redes sociais da prefeitura (veja acima). O 
pedido aconteceu durante show da banda na última terça (14) no estádio do Morumbi. Chris 
Martin pediu que os fãs levantassem os braços e mandassem boas energias para a cidade. 
 
“Vamos agora juntar amor para quem precisa”, disse o vocalista da banda. 
 
Ele ainda pediu orações para Ucrânia e Rússia, que estão em guerra há mais de um ano, além 
energias a todo o mundo e a quem precisa. Em seguida, o cantor fez uma contagem regressiva e, 
ao término, fogos de artifício iluminaram o céu do estádio. 
 
O Coldplay está em turnê pelo país, com onze shows. Essa foi a quarta apresentação em São 
Paulo. Eles ainda fazem shows na cidade na sexta-feira (17) e sábado (18). Em seguida partem 
para Curitiba e Rio de Janeiro. 
 
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, cidade 
vizinha. 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: 15/03 e 16/03/2023 
Editoria: Cidades 

Veículo: Band Vale 
 

Policiais entregam tênis de futebol para menino que tem sonho de ser jogador 

 
 

Policiais militares realizaram a entrega de um par de tênis de futebol para um garoto que sonha 
sem ser jogador profissional, em São Sebastião. 
 
Durante um patrulhamento pela cidade, a equipe foi abordada pelo João Vitor, conhecido por 
“Manguinha”, que ofereceu uma rifa aos policiais, dizendo que seria para comprar um tênis para 
jogar futebol, pois seu sonho era ser jogador.  
 
Os policiais disseram que estavam sem dinheiro em mãos no momento, então o garoto 
agradeceu e foi embora. Diante disso, eles descobriram o endereço do menino e realizaram 
contato com sua mãe que informou a numeração do calçado do seu filho.  
 
A equipe se reuniu com mais policiais e amigos e arrecadaram uma quantia que deu para 
comprar não só um tênis, mas também uma bola, meia e caneleira para o garoto. 
 
A entrega 
Na tarde do último se domingo (12) os policiais foram até a casa do Manguinha e realizaram a 
entrega dos produtos. De acordo com os policiais ele nem acreditou na surpresa e segurou a 
emoção para não chorar e agradeceu muito seus novos amigos.  
 
O menino tem 13 anos joga futebol no time de São Sebastião, já passou no teste do Corinthians 
mais devido a pandemia perdeu a oportunidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 15/03 e 16/03/2023 
Editoria: Cidades 

Veículo: Band Vale 
 

MPSP e MPF pedem revisão de norma de ocupação do solo no Litoral Norte 

 
 

O MPSP e o Ministério Público Federal (MPF) solicitaram a revisão das normas de ocupação do 
solo e de uso dos recursos naturais no Litoral Norte de São Paulo. A informação foi publicada 
pelo Ministério Público nesta quinta-feira (16). 
 
O pedido feito pelas instituições busca evitar novas catástrofes decorrentes de desastres 
naturais, como a ocorrida em fevereiro deste ano no litoral norte, quando 65 pessoas morreram e 
milhares ficaram desabrigadas em virtude das fortes chuvas, com destaque para São Sebastião. 
 
O documento do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte paulista (Decreto Estadual 
62.913/2017) contempla os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. 
Regulamentado em 2004, o documento foi revisado em 2017, incluindo modificações mais 
permissivas ao uso do solo pelo ser humano.  
 
Ao autorizar ou expandir a ocupação de espaços críticos, as alterações aumentaram a 
concentração urbana em áreas de risco de desastres naturais, como inundações e 
desmoronamentos. 
 
Estudo do MPF 
Um estudo feito pela Secretaria de Apoio Pericial do MPF constatou que vários locais 
considerados de alto risco geológico ou hidrológico sofreram alteração da classificação, 
passando de “zonas restritivas de ocupação antrópica” (Z1, Z2 e Z3) para “zonas de adensamento 
urbano, inclusive industrial” (Z4, Z4OD, Z5).  
 
Um exemplo são as áreas localizadas no Sertão da Barra do Sahy, em São Sebastião, onde os 
deslizamentos de fevereiro deixaram 64 mortos. Segundo o Instituto Geológico do Estado de São 
Paulo, tais locais tinham “muito alta instabilidade de encosta com risco imediato à moradia”. 
Mesmo assim, o governo paulista alterou a classificação da área de Z1 para Z4, autorizando o 
aumento da ocupação humana. 
 
Aumento da população em áreas de risco 
Uma análise realizada logo após o desastre, comparando estudos periciais de 2017 e imagens de 
satélite de 2018 a 2022, observou que o crescimento populacional e de construções se deu não 
só em São Sebastião, mas em áreas de risco de Ilhabela e Ubatuba.  
 



 

 

O aumento ocorreu justamente em locais com alterações mais permissivas à urbanização pelo 
decreto. O parecer técnico elaborado pelos peritos do MPF conclui que cresceram os percentuais 
de ocupação em áreas com alta suscetibilidade a inundações e deslizamentos, bem como em 
locais que já apresentaram casos de catástrofes, o que vai na contramão das medidas de 
prevenção a desastres. 
 
Solicitação MPSP e MPF  
O MPF e o MPSP solicitaram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Logística de São Paulo reavalie o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte, e encontre 
soluções para que seja possível manter as alterações lançadas pelo decreto sem que, com isso, o 
governo estadual contribua com o aumento dos prejuízos humanos, sociais e ambientais 
decorrentes de desastres naturais na região. 
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Quem Matou Butica? Família segue sem respostas após um ano de sua morte 

 
 

Familiares e amigos organizaram mais um manifesto em favor de justiça pela morte do Pescador 
Luiz Fernando Ribeiro, mais conhecido como Butica, ocorrida há um ano e sem esclarecimentos 
oficiais até o momento. 
 
A lancha de Butica foi trazida em carreata pelas ruas da cidade, e familiares e amigos se 
manifestaram na sessão da  Câmara Municipal de São Sebastião de ontem (14/3), indignados 
com a demora nas investigações, portando faixas onde indagam: “Quem matou Butica?” e 
clamam por Justiça. 
 
Luiz Fernando era muito conhecido na cidade, caiçara de São Sebastião, deixou esposa e dois 
filhos. Ele teve sua lancha atropelada por outra embarcação de porte maior na praia Deserta, no 
dia 11 de março do ano passado e foi encontrado no dia 12, já sem vida. A embarcação que teria 
causado o acidente fugiu sem prestar socorro. 
 
A primeira manifestação aconteceu seis meses após a morte de Butica, e a única informação que 
a família recebeu é que “o caso está em investigação”. E o caso continua em investigação após 
um ano do trágico acidente. 
 
Na sessão de 13 de setembro de 2022, da Câmara Municipal, vereadores aprovaram por 
unanimidade uma Moção de Apelo nº 28/22, endereçada ao governador do Estado de São Paulo à 
época Rodrigo Garcia, e ao Governo Federal, para que intercedesse junto à Polícia Civil, ao 
Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), ao Núcleo Especializado da Polícia Marítima 
Federal (NEPOM) e à Marinha do Brasil. O apelo foi para que sejam concluídas as investigações 
que vêm sendo realizadas, em conjunto, pela Polícia Civil e Marinha, visando esclarecer 
definitivamente a morte de Butica. 
 
Redação/Tamoios News 
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Garoto que sonha em ser jogador ganha tênis e bola de futebol de policiais 
militares 

 
 

Nesta semana uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em patrulhamento pela 
cidade de São Sebastião, foi abordada pelo João Vitor, conhecido por “Manguinha”, que ofereceu 
uma rifa aos policiais militares, dizendo que seria para comprar um tênis para jogar futebol, pois 
seu sonho era ser jogador. Os policiais disseram que estavam sem dinheiro em mãos no 
momento, então o garoto agradeceu e foi embora. 
 
Diante disso, os policiais comovidos com a situação, descobriram o endereço do menino e 
realizaram contato com sua mãe que informou a numeração do calçado do seu filho. Sendo 
assim, se reuniram com mais policiais e amigos e arrecadaram uma quantia que deu para 
comprar não só um tênis, mas também uma bola, meia e caneleira para o garoto. 
 
Então, na tarde desse domingo (12) os policiais foram até a casa do Manguinha e realizaram a 
entrega dos produtos, ele nem acreditou na surpresa e segurou a emoção para não chorar e 
agradeceu muito seus novos amigos. O menino tem 13 anos joga futebol no time de São 
Sebastião, já passou no teste do Corinthians mais devido a pandemia perdeu a oportunidade. 
 
É Isso aí João Vitor, você já é vitorioso acredite nos seus sonhos e corra atrás dos seus objetivos 
com foco e fé em Deus. 
 
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo 
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Editorial: Hoje São Sebastião faz 387 anos, e o que comemorar depois dessa 
tragédia? 

 
 

O município de São Sebastião celebra 387 anos de anos de emancipação político-administrativa 
nesta quinta-feira (16), e o que comemorar com essa tragédia que se abateu na cidade, a qual 
deixou tantos munícipes desabrigados e desalojados, e a tristeza de tantas mortes que poderiam 
ser evitadas. 
 
São Sebastião é uma das cidades mais antigas do Litoral Norte e também uma das mais 
completas e bonitas,  com praias para todos os gostos, com ondas ou sem, areias finas, grossas, 
claras e escuras, com vegetação nativa e exuberante nas encostas e montanhas, cachoeiras 
diversas, ilhas e ilhotes margeando os mais de 100 km de costa, um dos maiores sítio 
arqueológicos do país, um centro histórico, além de um porto. 
 
São tantas as belezas naturais que não conseguimos mencionar, e são tantos os descasos com a 
nossa natureza e com o nosso povo que não conseguimos nem mensurar. 
 
Mas, o maior descaso são de alguns gestores públicos, que, ou pela falta de conhecimento, ou 
pela falta de visão quanto a riqueza que nos cerca com a nossa “Mata Atlântica”, desprezam o 
nosso maior patrimônio. 
 
E nesse descaso todos os órgãos públicos estão envolvidos, com os inúmeros problemas que se 
acumulam e se arrastam nas diversas áreas ambientais e sociais, ano após ano, sem um 
desfecho ou uma conclusão final, assistindo a destruição dia a dia de um paraíso totalmente 
ameaçado. 
 
E, esse descaso nos fez pagar um alto preço com 64 vidas perdidas, pela incompetência e muitas 
vezes ganância de certos administradores públicos, e também pela inércia e morosidade de 
alguns profissionais da Justiça e do Ministério Público. 
 
Desejamos que esse triste aniversário nos sirva de exemplo e que nos dê a esperança para que 
todos os munícipes consigam uma vida digna. Para que saibamos escolher bons representantes 
políticos e principalmente que todos entendam a importância da nossa natureza para que 
possamos viver em harmonia. 
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Escolas e creches realizam atividades em comemoração ao Dia do Caiçara 

 
 

Alunos das escolas municipais e creches de São Sebastião participaram de várias atividades 
desenvolvidas nesta quarta-feira (15), em comemoração ao Dia do Caiçara. A ação foi realizada 
pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC) com o objetivo de 
valorizar e preservar a cultura caiçara. 
 
A atividade pedagógica e cultural contou com diversas ações desenvolvidas pelas unidades 
escolares e envolveu trabalhos como contação de histórias caiçaras, apresentações artísticas, 
conversa com caiçaras nativos e brincadeiras lúdicas relacionadas ao tema. 
 
Na EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza, em Maresias, na Costa Sul, a data foi celebrada 
com roda de leitura de lendas de São Sebastião como “O Santo que pecou”, “O conto de amor do 
Pontal da Cruz”, “A lenda do Buraco do Bicho”, entre outras. 
 
Para a professora de Língua Portuguesa da escola, Raquel Luciano, esta atividade foi um 
momento de valorizar a cultura local. “São histórias antigas que passam de geração em geração, 
que contam uma parte da nossa cultura. Elas são valiosas para o nosso folclore e os alunos 
precisam conhecê-las”, diz a professora. 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
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Cães invadem viveiro e matam coelhos, casal de pavões e outras aves em São 
Sebastião 

 
 

 
Durante a madrugada da última segunda-feira (13), cerca de três cães invadiram o Viveiro 
Municipal de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, e mataram coelhos, patos, gansos, 
galinhas-d'angola e um casal de pavões. O caso foi divulgado nas redes sociais do prefeito Felipe 
Augusto, que lamentou o incidente. 
 
Segundo Felipe, quando uma equipe do viveiro chegou ao local notaram que um dos cachorros 
estava com a boca muito machucada ao tentar romper as grades do viveiro. Os cães 
conseguiram abrir várias telas que os separavam das aves e mataram grande parte delas. 
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Coldplay manda boas energias para São Sebastião durante show em SP 

 
 

Durante sua turnê pelo Brasil, a banda inglesa Coldplay pediu que seus fãs enviassem "boas 
energias" e amor para São Sebastião, cidade que foi severamente afetada por um temporal há 
quase um mês, resultando na morte de 64 pessoas e deixando milhares desabrigados. 
 
"Vamos unir amor para aqueles que precisam", disse o vocalista da banda. 
 
Durante o show da banda na terça-feira passada (14) no estádio do Morumbi, o momento foi 
capturado por um fã e postado nas redes sociais da prefeitura. 
 
Chris Martin pediu que a plateia erguesse os braços e enviasse boas energias para a cidade. 
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São Sebastião comemora 387 anos de emancipação 

 
 

São Sebastião comemora, nesta quarta-feira, 16, 387 anos de emancipação política. 
 
Primeira da região a se emancipar, a cidade guarda importante papel na história nacional, com 
sua participação remontando ainda aos tempos da colonização. 
 
Mas vamos por partes... 
 
Pouco tempo após o descobrimento do Brasil, em 1500, a expedição de Américo Vespúcio 
avistou as terras sebastianenses, passando ao largo da ilha de São Sebastião (a vizinha Ilhabela). 
 
A data era 20 de janeiro de 1502, daí o nome do município, em homenagem ao santo celebrado 
neste dia. À época da colonização portuguesa, logo após a divisão do país em Capitanias 
Hereditárias (quando o rei D. João III, em 1534, separou o território brasileiro em grandes faixas 
entregues para ser administradas por nobres portugueses) o município foi ocupado, tendo como 
sesmeiros Diogo de Unhate, Diogo Dias, João de Abreu, Gonçalo Pedroso e Francisco de Escobar 
Ortiz, que iniciaram a povoação local, implantando uma economia baseada em agricultura e 
pesca. 
 
Até então, as terras locais eram ocupadas por índios: tupinambás, ao norte, e tupiniquins, ao sul, e 
a divisão territorial indígena era a serra de Boiçucanga, na costa sul sebastianense, que separava 
os rivais. As duas tribos sobreviviam basicamente da caça e da pesca. 
 
Na Mata Atlântica encontravam os demais alimentos necessários à sua sobrevivência, como 
frutas, palmito, entre outros. Eles eram também exímios canoeiros e pescadores. 
 
As lutas entre as duas tribos se intensificaram depois da vinda dos portugueses. Os europeus, 
necessitando de mão-de-obra, começaram a capturar índios e vendê-los como escravos nos 
engenhos nordestinos. 
 
Os tupiniquins se aliaram aos portugueses para auxiliar na captura de seus rivais, os tupinambás, 
que acabaram por sofrer as perseguições. 
 
A praia de Boiçucanga foi palco de inúmeras lutas entre as duas tribos. A partir de 1558, índios de 
várias tribos, liderados pelos tupinambás, formam a Confederação dos Tamoios a fim de 
combater a escravidão a que estavam submetidos. 



 

 

 
Os tupiniquins fogem, perseguidos pelos tupinambás. Estes, futuramente, também se afastaram 
da região, seguindo os franceses rumo ao Maranhão. Assim, as tribos originárias da cidade 
deixam de existir. Os agrupamentos indígenas presentes atualmente no município - em Boraceia e 
Barra do Uma – são de índios guaranis, que viviam no interior do Brasil e vieram para o litoral bem 
mais tarde. 
 
Fundação do centro histórico 
Por volta de 1600, inicia-se a ocupação. Os sesmeiros, vindos da Vila de Santos, cedem um 
terreno ao santo padroeiro local (São Sebastião), para que, no local, fosse erguida uma capela. 
 
Ainda no século XVII, ergueram a Igreja Matriz da cidade, importante símbolo de religiosidade e 
desenvolvimento do município, construída com pedra, cal de conchas e óleo de baleia, em estilo 
jesuítico, com composições renascentistas, moderadas e regulares, imbuídas do espírito severo 
da Contra-Reforma. 
 
O frontão reto, triangular, mostra a transição entre o Renascimento e o barroco, e a capela-mor - 
mais estreita - é o modelo mais comum do Brasil colonial. 
 
A cidade foi sendo formada no entorno da igreja, onde ruas e casas coloniais permanecem até 
hoje preservadas, originando um importante centro histórico, com sete quarteirões tombados, a 
partir de 1970, pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.  
 
Entre as construções históricas mais relevantes, destaque para a Casa Esperança, Casa da 
Cadeia e o prédio no qual,  hoje, encontra-se a Câmara, todos na área do entorno da avenida da 
Praia. 
 
Também coloniais, diversas construções foram feitas pelas ordens religiosas instaladas na 
cidade, muitas ainda preservadas. 
 
Os franciscanos, por exemplo, construíram o Convento de Nossa Senhora do Amparo, entre 1650-
1659 no bairro de São Francisco. A ordem Carmelita instalou-se em Guaecá. 
 
Os filhos das importantes famílias da região financiaram a construção de capelas, como as de 
São Gonçalo e Nossa Senhora da Conceição de Boiçucanga. 
 
A emancipação 
Com a ocupação portuguesa e a atuação dos sesmeiros, a agricultura – majoritariamente focada 
em dezenas de engenhos de cana de açúcar – proporcionou um desenvolvimento econômico 
local e a instalação de povoados, caracterizando a São Sebastião de então como núcleo 
individual habitacional e político. 
 
Tal foi a força econômica, que possibilitou, em 16 de março de 1636 – apenas pouco mais de 100 
anos após a instalação das Capitanias – a emancipação político-administrativa de São Sebastião. 
 



 

 

Além de reconhecimento à pujança econômica, a emancipação trazia consigo outra motivação: 
proteger a região dos frequentes ataques de piratas e corsários vindos da Inglaterra, França e 
Holanda, que circulavam na região, visando o grande tráfego de navios mercantes da frota real 
portuguesa. 
 
Canhões protegiam a vila dos invasores que utilizavam a ilha de São Sebastião (Ilhabela) como 
refúgio e costumavam atacar e saquear os povoados. O principal deles, o lendário pirata inglês 
Thomas Cavendish, usava a região como base, saqueando cidades desde a Patagônia, sul da 
Argentina, até o Nordeste brasileiro. 
 
Com a economia cada vez mais fortalecida, a agricultura passou, além de cana-de-açúcar, a 
produzir quantidades relevantes de café e fumo. A pesca também se fortaleceu, tendo como 
produto expoente a carne de baleias (utilizada de diversas maneiras à época). 
 
Com o apogeu da extração de metais preciosos em  Minas Gerais, entre 1720 e 1780, o porto de 
São Sebastião tornou-se essencial como escoadouro do ouro  - tanto o legal como o 
contrabandeado – vivendo uma fase de grande enriquecimento local. 
 
Além de escoar o ouro, a cidade fornecia alimentos à população mineira, dando ainda maior 
impulso à agricultura. Tal produção estimulou a circulação de navios mercantes, o que tornou o 
porto local – o de maior calado natural do país – um ponto relevante no transporte dessas 
mercadorias, movimentando produtos oriundos de mais de uma centena de fazendas instaladas 
na região. 
 
Porém, com a abolição da escravatura, em 1888, as fazendas entraram em crise (em 1854 
trabalhavam em São Sebastião cerca de 2.200 escravos, principalmente na produção cafeeira), 
diminuindo drasticamente a produção. 
 
Além disso, a abertura da ferrovia Santos-São Paulo, em 1870, já afetava a movimentação 
portuária local, com muitas das mercadorias passando a ser escoadas pelo porto de Santos. 
 
O porto – e a cidade – sentiram o grande baque econômico, e a economia local passou a se focar 
predominantemente na pesca artesanal e na agricultura de subsistência (cultivo para uso próprio, 
e não mais para comercialização em grande escala). 
 
Foi então que as pequenas roças de mandioca, banana, feijão e milho cresceram no município, 
dando suporte às comunidades caiçaras, complementando à pesca. Tais cultivos são até hoje 
tradicionais nas comunidades isoladas presentes na região. 
 
Tal declínio econômico perdurou até 1940, quando se implantou uma real infraestrutura portuária,  
início de uma retomada nas movimentações. Porém, apenas em 1960, com a instalação do 
terminal marítimo de petróleo (Tebar), com capacidade de atracagem para navios de até 400.000 
toneladas, que o desenvolvimento econômico ganhou forças novamente. 
 
O turismo como fator econômico 



 

 

Com a região central focada na economia portuária, estimulada pelo terminal de petróleo, a 
cidade só descobriu sua vocação turística no final da década de 1970, quando foi aberta a rodovia 
Rio-Santos. 
 
Pouco a pouco, as praias da costa sul sebastianense ganharam o público, inicialmente formado 
por aventureiros e surfistas em busca de ondas,  presentes nas praias de Maresias e Cambury, 
depois por veranistas de alto poder aquisitivo, o que estimulou a instalação de dezenas de 
pousadas e hotéis pela costa, no chamado boom hoteleiro, ocorrido na década de 1990. 
 
No início dos anos 2000, ganhou fôlego uma grande especulação imobiliária, com a construção 
de dezenas de condomínios de luxo em diversas praias, com destaque para Juquehy, e, na 
década seguinte, na praia da Baleia. 
 
Atualmente, além da vocação portuária, São Sebastião é reconhecida como destino turístico de 
relevância nacional, com as duas frentes econômicas como fator de desenvolvimento local. 
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Começam as atividades das Oficinas Culturais em São Sebastião 

 
 
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass), deu início, na última segunda-feira (13) às aulas das Oficinas Culturais nos Polos de 
Costa Sul a Norte do município.  
 
Ao todo, 55 bolsistas desenvolvem e ministram as atividades das Oficinas durante 2023, voltadas 
para os núcleos de Dança (Ballet, Jazz, Danças Urbanas, Dança Contemporânea e Ritmos 
Brasileiros), Música (Coral, Flauta, Violão, Violino, Violoncelo, Metais, Teclado, Bateria, 
Musicalização Infantil), Artes Visuais (Pintura em Tela, Desenho Artístico e Mangá), Cultura Afro 
(Capoeira, Maculelê, Puxada de Rede, Samba de Roda) e Teatro (Iniciante, Intermediário e 
Avançado); visando atender aprendizes em diversas faixas etárias. 
 
A Fundass é mantenedora de cinco Polos Culturais (Costa Norte, Batuíra, Casa da Cultura, 
Topolândia e Boiçucanga), com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura de forma 
descentralizada, possibilitando a difusão cultural, a formação de público para o setor. 
 
De acordo com a Fundass, já são mais de 2.000 aprendizes inscritos nas Oficinas Culturais, um 
recorde de inscrições na primeira semana. Ainda há vagas disponíveis e, para se inscrever, os 
interessados devem comparecer ao Polo Cultural durante o horário de atendimento, das 9h às 
12h ou das 14h às 17h, com cópia do RG e cópia do comprovante de endereço. Menores de 18 
anos devem estar acompanhados por um responsável. Todas as atividades oferecidas são 
gratuitas. 
 
Para obter mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Polo Cultural mais 
próximo da sua residência. 
 
Serviço 
 
Polos Culturais 
 
Polo Cultural da Costa Norte 
Endereço: Rua Carlos Gomes, 198 – Canto do Mar 
Contato: (12) 3861-2922 
  



 

 

Polo Cultural Batuíra 
Endereço: Rua Martins do Val, 99 – São Francisco 
Contato: (12) 3862-2117 
  
Casa da Cultura 
Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, 174 – Centro Histórico 
Contato: (12) 3892-4604 
  
Polo Cultural da Topolândia 
Endereço: Rua Antônio Pereira da Silva, 170 – Topolândia 
Contato: (12) 3892-1198 
 
Polo Cultural de Boiçucanga 
Endereço: Rua Maria Aparecida de Moura, 99 – Boiçucanga 
Contato: (12) 3865-4108  
 
Confira a tabela de locais e horários: https://fundass.com.br/wp-
content/uploads/2023/03/HORARIO-GERAL-2023.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fundass.com.br/wp-content/uploads/2023/03/HORARIO-GERAL-2023.pdf
https://fundass.com.br/wp-content/uploads/2023/03/HORARIO-GERAL-2023.pdf
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Após oferecer rifa, menino é presenteado por policiais militares com tênis e bola 
de futebol 

 
 

Nesta semana, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior em patrulhamento pela 
cidade de São Sebastião foi abordada pelo pequeno João Vitor, conhecido por Manguinha, que 
ofereceu uma rifa aos policiais militares, dizendo que seria para comprar um tênis para jogar 
futebol, pois seu sonho era ser jogador. Comovidos pela situação, os policiais, com apoio de 
amigos, compraram bola, tênis e caneleira para o atleta mirim. 
 
Antes, eles descobriram o endereço e conversaram com a mãe do garoto, que informou a 
numeração do calçado do filho. Eles se reuniram com mais policiais e amigos e arrecadaram uma 
quantia que deu para comprar o tênis, uma bola, meia e caneleira. 
 
Os policiais foram até a casa do Manguinha e realizaram a entrega dos produtos. O menino tem 
13 anos e joga futebol em time de São Sebastião, também já passou no teste do Corinthians, mas 
devido a pandemia perdeu a oportunidade. "É Isso aí João Vitor, você já é vitorioso, acredite nos 
seus sonhos e corra atrás dos seus objetivos com foco e fé em Deus", disseram os policiais 
militares. 
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Árbitro de São Sebastião integra quadro da Confederação Brasileira de Futsal 

 
 

O árbitro sebastianense foi aprovado no teste físico no último mês, em São Paulo, e vai receber a 
primeira escala entre os dias 18 e 19 de março. “Os desafios serão maiores, pois a 
responsabilidade aumenta muito no âmbito da arbitragem nacional. Você se torna referência e 
tem a atenção voltada para as atuações em cada partida. Faz cinco anos que busco essa 
promoção, mas sempre acreditei que Deus iria me abençoar por conta da minha dedicação”, 
comentou Cadu. 
 
O presidente da Lisfuts, Jessé Gomes, enfatizou a importância de São Sebastião possuir um 
árbitro com esse currículo participando da organização do futsal da cidade. Para Jessé, esse 
reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação e disciplina, além de muito estudo sobre a 
modalidade. “Cadu é o nosso diretor e também um dos fundadores da Lisfuts. Ele é um árbitro 
referência dentro da Liga, tanto para quem está desde o começo quanto para os que vão 
chegando e integrando o grupo. No começo, ele arbitrava nos gramados e depois de 11 anos 
pode colher os frutos de todo esse tempo investido em apitar jogos de futsal”, completou o 
presidente da Lisfuts. 
 
A Confederação Brasileira de Futsal é considerada o órgão responsável pela organização dos 
eventos e representação dos atletas de futsal do país. 
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São Sebastião celebra 387 anos de emancipação política em meio à recuperação 
após tragédia das chuvas 

 
 

São Sebastião celebra neste 16 de março um importante marco em sua história: os 387 anos de 
emancipação político-administrativa. Neste ano, a data é marcada também por um momento 
delicado na cidade, que ainda se recupera das intensas chuvas que assolaram a região durante o 
feriado de Carnaval, resultando em 64 vidas perdidas e milhares de pessoas desabrigadas. 
 
Diante dessa catástrofe, a cidade decidiu realizar, de forma comedida, em respeito às vítimas e 
suas famílias, a solenidade de Hasteamento dos Pavilhões, como forma de celebrar sua história 
com sentimentos de esperança e renovação, buscando forças para reconstruir tudo o que foi 
perdido. 
 
O prefeito Felipe Augusto reafirmou o seu compromisso com a população e com a reconstrução 
do município. Ele agradeceu a confiança e se comprometeu a continuar trabalhando na missão de 
construir uma nova São Sebastião. "Hoje, no aniversário da nossa cidade, celebramos o trabalho 
conjunto que temos realizado para transformá-la em um lugar ainda melhor.  Apesar dos desafios 
que ainda temos pela frente, continuaremos trabalhando com responsabilidade, transparência e 
comprometimento em prol de toda a população sebastianense. A reconstrução da cidade após as 
fortes chuvas será um grande desafio, mas estamos confiantes de que, com a ajuda do 
governador Tarcísio de Freitas, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seremos capazes de 
superá-lo. A minha equipe e eu estamos empenhados em trabalhar com afinco e dedicação para 
tornar São Sebastião uma cidade cada vez mais próspera, segura e acolhedora para todos os 
seus habitantes e visitantes. Juntos, iremos seguir em frente e construir um futuro melhor para a 
nossa cidade", concluiu o prefeito.  
 
Cancelamento do ponto facultativo 
 
Felipe Augusto, anunciou o cancelamento do ponto facultativo do dia 17 de março, sexta-feira, 
após o feriado do dia de emancipação político-administrativo da cidade. A decisão foi tomada em 
consideração ao estado de calamidade pública, decretado pelo Decreto Municipal n° 08777/2023, 
bem como ao Decreto Estadual n°67.502/2023 e ao Decreto Federal n° 800/2023, de 20 de 
fevereiro de 2023. 
 
Assim, o prefeito Felipe Augusto entende que é necessário garantir a continuidade dos serviços 
públicos essenciais, especialmente neste momento de crise. "A decisão de cancelar o ponto 



 

 

facultativo não foi fácil, mas precisamos ter responsabilidade com a população e manter os 
serviços essenciais funcionando. Estamos trabalhando para minimizar os impactos causados 
pelas chuvas e pelo estado de calamidade pública. Esperamos contar com a compreensão e 
colaboração de todos". 
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Em show, Coldplay manda boas energias para São Sebastião 

 
 

Durante sua turnê pelo Brasil, a banda inglesa Coldplay pediu que seus fãs enviassem "boas 
energias" e amor para São Sebastião, cidade que foi severamente afetada por um temporal há 
quase um mês, resultando na morte de 64 pessoas e deixando milhares desabrigados. 
 
Durante o show da banda na terça-feira passada (14) no estádio do Morumbi, o momento foi 
capturado por um fã e postado nas redes sociais da prefeitura. Chris Martin pediu que a plateia 
erguesse os braços e enviasse boas energias para a cidade. 
 
"Vamos unir amor para aqueles que precisam", disse o vocalista da banda. 
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Famílias de São Sebastião atingidas por temporal recebem chaves de 
apartamentos em Bertioga. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião iniciou, na segunda-feira (13/3), a transferência de 37 

pessoas de dez famílias para o Conjunto Habitacional Caminho das Flores, em Bertioga, 

localizado no bairro Quaresmeira, em Bertioga. Até o final desta semana, outras 60 famílias 

seguem para a nova residência. 

A iniciativa é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação (SDUH), através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

(CDHU). 

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 1.200 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 do dia 19 de fevereiro, 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”. 

De acordo com a CDHU, até a próxima sexta-feira (17), mais 60 famílias estão agendadas para se 

mudarem para os apartamentos, sendo 15 por dia. A administração 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 nesta segunda-feira a assinatura de contrato para início imediato da 

construção de mais de 500 apartamentos no bairro da Baleia Verde, na Costa Sul de 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 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, 

micro-ondas, 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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Prefeitura e Sabesp asseguram construção de sistema de tratamento de água para 
Barra do Sahy, Baleia e Cambury. 

 

(Da Redação) O convênio firmado pela Prefeitura 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. 

Caminhões-tanque 

Desde o início do impacto das chuvas, quando a cidade declarou estado de calamidade pública, a 

Sabesp tem disponibilizado caminhões-tanque para abastecer todas as regiões de São Sebastião 

– mesmo as que não são operadas pela companhia. São aproximadamente 140 mil litros 

distribuídos por dia. Atualmente, a Sabesp disponibiliza 12 caminhões-tanque e no auge da 

calamidade disponibilizou 40 veículos. 

ETE em Maresias 

Ainda na Costa Sul, em Maresias, a prefeitura, por meio do convênio com a Sabesp, está 

executando grande investimento em saneamento básico, como a obra de construção da Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE). 



 

 

A estação terá capacidade para tratar 122 litros de esgoto por segundo. A previsão é que as obras 

das estações sejam concluídas em 2024. O investimento na estação é de R$ 29 milhões. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário Maresias (SES), cujo investimento total é de R$ 75 milhões, 

é composto por 27 km de redes coletoras, estações elevatórias de esgotos, 2 km de linhas de 

recalque (para bombeamento do efluente doméstico) e ligações domiciliares, além da Estação de 

Tratamento de Esgotos. 

As obras em Maresias beneficiarão 23,4 mil moradores. Na primeira fase do sistema de esgoto 

estão previstos coletora de esgoto, linhas de bombeamento e ligações domiciliares. A construção 

da ETE do sistema Maresias faz parte da segunda etapa do empreendimento. 
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Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São 
Sebastião. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Controle de Endemias, vinculado à 

Vigilância em Saúde, continua com o serviço de controle de mosquitos por meio da aplicação de 

larvicida em áreas atingidas pela catástrofe. Esta semana, o foco foram os escombros das casas 

próximas à cachoeira de Toque-Toque Grande, além de entulhos, bueiros e poças d’água do 

bairro. A ação já foi realizada em Vila Sahy e Juquehy. 

O biólogo e coordenador técnico do Controle de Endemias, Edwil Bernardi Piva, explica que o 

objetivo é controlar a proliferação de diferentes mosquitos, como Culex, Aedes e Anopheles, entre 

outros, evitando a disseminação de doenças vetorizadas como a dengue, zica, chikungunya, febre 

amarela, malária e leishmaniose, principalmente nas áreas mais atingidas pelas enchentes e 

deslizamentos. 

Prevenção 

O Controle de Endemias reforça que os principais criadouros de mosquitos são encontrados nos 

quintais das casas, em objetos como vasos de plantas, baldes, bebedouros de animais, lonas e 

pneus, bem como em caixas d’água abertas e sem telagem, ralos externos e calhas sujas. 

Por isso é tão importante que os moradores se conscientizem e façam sua parte, realizando 

vistoria semanal em seus quintais, guardando ou eliminando objetos que possam acumular água, 

principalmente após as chuvas. Além disso, o uso contínuo de repelentes é uma das principais 

armas individuais de combate à doença. 
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Coldplay pede a fãs ‘boas energias’ e amor para São Sebastião em show no 
Morumbi em São Paulo. 

 

A banda inglesa Coldplay, que está em turnê no Brasil, pediu que os fãs enviassem ‘boas energias’ 

e amor para São Sebastião, cidade do Litoral Norte de São Paulo atingida por um temporal 

devastador há quase um mês. 64 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigados. 

O momento foi registrado por um fã e publicado nas redes sociais da prefeitura. O pedido 

aconteceu durante show da banda na última terça (14/3) no estádio do Morumbi. Chris Martin 

pediu que os fãs levantassem os braços e mandassem boas energias para a cidade. 

“Vamos agora juntar amor para quem precisa”, disse o vocalista da banda. 

Ele ainda pediu orações para Ucrânia e Rússia, que estão em guerra há mais de um ano, além 

energias a todo o mundo e a quem precisa. Em seguida, o cantor fez uma contagem regressiva e, 

ao término, fogos de artifício iluminaram o céu do estádio. 

O Coldplay está em turnê pelo país, com onze shows. Essa foi a quarta apresentação em São 

Paulo. Eles ainda fazem shows na cidade na sexta-feira (17) e sábado (18). Em seguida partem 

para Curitiba e Rio de Janeiro. 

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, cidade 

vizinha. Uma pessoa, moradora do bairro Baleia Verde, continua desaparecida. 
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São Sebastião celebra 387 anos de emancipação política. 

 

(Da Redação) São Sebastião celebra neste 16 de março um importante marco em sua história: os 

387 anos de emancipação político-administrativa. Neste ano, a data é marcada também por um 

momento delicado na cidade, que ainda se recupera das intensas chuvas que assolaram a região 

durante o feriado de Carnaval, resultando em 64 vidas perdidas e milhares de pessoas 

desabrigadas. 

Diante dessa catástrofe, a cidade decidiu realizar, de forma comedida, em respeito às vítimas e 

suas famílias, a solenidade de Hasteamento dos Pavilhões, como forma de celebrar sua história 

com sentimentos de esperança e renovação, buscando forças para reconstruir tudo o que foi 

perdido. 

O prefeito Felipe Augusto reafirmou o seu compromisso com a população e com a reconstrução 

do município. Ele agradeceu a confiança e se comprometeu a continuar trabalhando na missão de 

construir uma nova São Sebastião. “Hoje, no aniversário da nossa cidade, celebramos o trabalho 

conjunto que temos realizado para transformá-la em um lugar ainda melhor. Apesar dos desafios 

que ainda temos pela frente, continuaremos trabalhando com responsabilidade, transparência e 

comprometimento em prol de toda a população sebastianense. A reconstrução da cidade após as 

fortes chuvas será um grande desafio, mas estamos confiantes de que, com a ajuda do 

governador Tarcísio de Freitas, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seremos capazes de 

superá-lo. A minha equipe e eu estamos empenhados em trabalhar com afinco e dedicação para 

tornar São Sebastião uma cidade cada vez mais próspera, segura e acolhedora para todos os 

seus habitantes e visitantes. Juntos, iremos seguir em frente e construir um futuro melhor para a 

nossa cidade”, concluiu o prefeito. 

Cancelamento do ponto facultativo 

Felipe Augusto, anunciou o cancelamento do ponto facultativo do dia 17 de março, sexta-feira, 

após o feriado do dia de emancipação político-administrativo da cidade. A decisão foi tomada em 

consideração ao estado de calamidade pública, decretado pelo Decreto Municipal n° 08777/2023, 



 

 

bem como ao Decreto Estadual n°67.502/2023 e ao Decreto Federal n° 800/2023, de 20 de 

fevereiro de 2023. 

Assim, o prefeito Felipe Augusto entende que é necessário garantir a continuidade dos serviços 

públicos essenciais, especialmente neste momento de crise. “A decisão de cancelar o ponto 

facultativo não foi fácil, mas precisamos ter responsabilidade com a população e manter os 

serviços essenciais funcionando. Estamos trabalhando para minimizar os impactos causados 

pelas chuvas e pelo estado de calamidade pública. Esperamos contar com a compreensão e 

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

 
 

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), 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. 
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Projeto ‘São Sebastião Construindo Campeões’ leva 14 atletas ao Campeonato 
Latino Americano de Jiu-Jitsu 

 
 

O projeto São Sebastião Construindo Campeões (SSCC) leva 14 atletas para disputar o 
Campeonato Latino Americano de Jiu-Jitsu Esportivo 2023. A competição será no dia 19 de 
março, no Ginásio do Colégio São José, em Pouso Alegre (MG). 
 
O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), considerada 
uma das principais entidades do Jiu-Jitsu brasileiro e se tornou uma das principais referências no 
Estado de São Paulo. 
 
Para um dos fundadores do projeto, Plinio Tadeu Viana, o nível de importância desse torneio é o 
mesmo de qualquer outro que tenha respaldo das grandes federações, como a CBJEE e a 
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) que estão entre as maiores federações no mundo no 
esporte. 
 
O professor Richarlles de Almeida Silva, 31 anos, que ministra aulas no projeto, afirma que como 
todo campeonato, a expectativa é ganhar sempre. “Afinal, a equipe do SSCC sempre busca o alto 
rendimento e possui muitos campeões dentro dos tatames”. Entretanto, o sensei destaca que os 
atletas devem saber lidar com o aprendizado da derrota. 
 
“Temos alguns atletas que estão começando e ainda nem competiram, mas muitos desses 
novatos terão a oportunidade de participar do Latino Americano e mostrar seus valores, pois 
muitos tem se destacado nos treinos. Contamos com outros lutadores mais experientes que 
podem trazer ótimos resultados para o município”, acredita o professor. 
 
O SSCC 
 
O projeto conta com apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes 
(SEESP) e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (FUNDASS), atende cerca de 
20 adultos e 40 crianças. Vale destacar que entre os adultos são 12 mulheres que participam dos 
treinos e competições. 
 



 

 

Para participar do projeto, o interessado tem que ir nos horários e dias de aulas para realizar a 
inscrição. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h, na Praça João Eduardo 
de Moraes, no bairro da Enseada, Costa Norte do município. 
 
Apesar de o foco ser as crianças, o projeto também atende adultos e busca formar atletas da 
modalidade para o município. “O intuito dessa iniciativa também é fazer com que os adultos 
percam os maus hábitos e invistam o tempo em serem esportistas. Queremos que tanto os 
adultos como as crianças conheçam o mundo das competições para seguirem uma carreira e um 
novo sonho”, completou Richarlles. 
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Escolas e creches realizam atividades em comemoração ao Dia do Caiçara 

 
 

Alunos das escolas municipais e creches de São Sebastião participaram de várias atividades 
desenvolvidas nesta quarta-feira (15), em comemoração ao Dia do Caiçara. A ação foi realizada 
pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC) com o objetivo de 
valorizar e preservar a cultura caiçara. 
 
A atividade pedagógica e cultural contou com diversas ações desenvolvidas pelas unidades 
escolares e envolveu trabalhos como contação de histórias caiçaras, apresentações artísticas, 
conversa com caiçaras nativos e brincadeiras lúdicas relacionadas ao tema. 
 
Na EM Prof.ª Edileusa Brasil Soares de Souza, em Maresias, na Costa Sul, a data foi celebrada 
com roda de leitura de lendas de São Sebastião como “O Santo que pecou”, “O conto de amor do 
Pontal da Cruz”, “A lenda do Buraco do Bicho”, entre outras. 
 
Para a professora de Língua Portuguesa da escola, Raquel Luciano, esta atividade foi um 
momento de valorizar a cultura local. “São histórias antigas que passam de geração em geração, 
que contam uma parte da nossa cultura. Elas são valiosas para o nosso folclore e os alunos 
precisam conhecê-las”, diz a professora. 
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Médicos voluntários atendem cerca de 220 pessoas em dois finais de semana em 
Cambury 

 
 

Uma parceria entre médicos voluntários de São Paulo e a equipe da Unidade de Saúde da Família 
(USF) de Cambury proporcionou atendimento durante dois finais de semana (4 e 5 e 11 e 12/03) . 
Nos quatro dias foram atendidos cerca de 220 moradores do bairro. 
 
As consultas foram à livre demanda e tiveram como objetivo dar assistência à população, 
também aos finais de semana, no período pós-enchentes. A farmácia da unidade também ficou 
aberta e disponível para a retirada dos medicamentos receitados. 
 
Cambury não foi afetado por deslizamentos de terra, mas teve muitas áreas de inundação, 
principalmente nas comunidades mais afastadas, como a Lobo Guará. Os voluntários seguirão 
com atendimentos domiciliares e em pontos de maior demanda. 
 
A equipe foi formada por seis profissionais, entre médico intensivista, generalista, pediatras, 
ginecologista e psicóloga, que somaram esforços a enfermeiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico, recepcionista e profissionais de limpeza da USF. 
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Atividades das Oficinas Culturais iniciam em todos os Polos Culturais de São 
Sebastião 

 
 

Na última segunda-feira (13), a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e 
Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), deu início às aulas das Oficinas Culturais nos Polos de 
Costa Sul a Norte do município.  
 
Ao todo, 55 bolsistas irão desenvolver e ministrar as atividades das Oficinas durante o ano de 
2023, voltadas para os núcleos de Dança (Ballet, Jazz, Danças Urbanas, Dança Contemporânea e 
Ritmos Brasileiros), Música (Coral, Flauta, Violão, Violino, Violoncelo, Metais, Teclado, Bateria, 
Musicalização Infantil), Artes Visuais (Pintura em Tela, Desenho Artístico e Mangá), Cultura Afro 
(Capoeira, Maculelê, Puxada de Rede, Samba de Roda) e Teatro (Iniciante, Intermediário e 
Avançado); visando atender aprendizes em diversas faixas etárias. 
 
A Fundass é mantenedora de cinco Polos Culturais (Costa Norte, Batuíra, Casa da Cultura, 
Topolândia e Boiçucanga), com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura de forma 
descentralizada, possibilitando a difusão cultural, a formação de público para o setor. 
 
De acordo com a Fundass, já são mais de 2.000 aprendizes inscritos nas Oficinas Culturais, um 
recorde de inscrições na primeira semana. Ainda há vagas disponíveis e, para se inscrever, os 
interessados devem comparecer ao Polo Cultural durante o horário de atendimento, das 9h às 
12h ou das 14h às 17h, com cópia do RG e cópia do comprovante de endereço. Menores de 18 
anos devem estar acompanhados por um responsável. Todas as atividades oferecidas são 
gratuitas. 
 
Para obter mais informações, entre em contato com o Polo Cultural mais próximo da sua 
residência. 
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Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São 
Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Controle de Endemias, vinculado à Vigilância em 
Saúde, continua com o serviço de controle de mosquitos por meio da aplicação de larvicida em 
áreas atingidas pelas chuvas. 
 
Nesta semana, o foco foram os escombros das casas próximas à cachoeira de Toque-Toque 
Grande, além de entulhos, bueiros e poças d’água do bairro. A ação já foi realizada em Vila Sahy e 
Juquehy, na Costa Sul do município. 
 
O biólogo e coordenador técnico do Controle de Endemias, Edwil Bernardi Piva, explica que o 
objetivo é controlar a proliferação de diferentes mosquitos, como Culex, Aedes e Anopheles, entre 
outros, evitando a disseminação de doenças vetorizadas como a dengue, zica, chikungunya, febre 
amarela, malária e leishmaniose, principalmente nas áreas mais atingidas pelas enchentes e 
deslizamentos. 
 
Prevenção 
 
O Controle de Endemias reforça que os principais criadouros de mosquitos são encontrados nos 
quintais das casas, em objetos como vasos de plantas, baldes, bebedouros de animais, lonas e 
pneus, bem como em caixas d’água abertas e sem telagem, ralos externos e calhas sujas. 
 
Por isso é tão importante que os moradores se conscientizem e façam sua parte, realizando 
vistoria semanal em seus quintais, guardando ou eliminando objetos que possam acumular água, 
principalmente após as chuvas. Além disso, o uso contínuo de repelentes é uma das principais 
armas individuais de combate à doença. 
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São Sebastião comemora 387 anos de emancipação política em meio à 
recuperação após chuvas intensas e trágicas 

 
 

São Sebastião celebra neste 16 de março um importante marco em sua história: os 387 anos de 
sua emancipação político-administrativa. Infelizmente, a data é marcada também por um 
momento delicado na cidade, que ainda se recupera das intensas chuvas que assolaram a região 
durante o feriado de Carnaval, resultando em 64 vidas perdidas e milhares de pessoas 
desabrigadas. 
 
Diante dessa triste catástrofe, a cidade decidiu realizar os eventos festivos de forma comedida, 
em respeito às vítimas e suas famílias. Porém, mesmo em meio às dificuldades, São Sebastião 
celebra sua história com sentimentos de esperança e renovação, buscando forças para 
reconstruir tudo o que foi perdido. 
 
Nesse momento de dor, é importante lembrar que a união e a solidariedade são fundamentais 
para superar os desafios. O prefeito Felipe Augusto reafirma o seu compromisso com a 
população e com a reconstrução do município. Ele agradece a confiança e se compromete a 
continuar trabalhando incansavelmente, reforçando a cada dia a sua missão em construir uma 
nova São Sebastião. “Hoje, no aniversário da nossa cidade, celebramos o trabalho conjunto que 
temos realizado para transformá-la em um lugar ainda melhor. Apesar dos desafios que ainda 
temos pela frente, continuaremos trabalhando com responsabilidade, transparência e 
comprometimento em prol de toda a população sebastianense. A reconstrução da cidade após as 
fortes chuvas será um grande desafio, mas estamos confiantes de que, com a ajuda do 
Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
seremos capazes de superá-lo. A minha equipe e eu estamos empenhados em trabalhar com 
afinco e dedicação para tornar São Sebastião uma cidade cada vez mais próspera, segura e 
acolhedora para todos os seus habitantes e visitantes. Juntos, iremos seguir em frente e construir 
um futuro melhor para a nossa cidade”, concluiu o prefeito. 
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Felipe Augusto cancela ponto facultativo do dia 17 de março 

 
 

O prefeito São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou nesta quarta-feira (16) o cancelamento do 
ponto facultativo do dia 17 de março, sexta-feira, após o feriado do dia de emancipação político-
administrativo da cidade. A decisão foi tomada em consideração ao estado de calamidade 
pública, decretado pelo Decreto Municipal n° 08777/2023, bem como ao Decreto Estadual 
n°67.502/2023 e ao Decreto Federal n° 800/2023, de 20 de fevereiro de 2023. 
 
A cidade foi fortemente afetada pelas chuvas que ocorreram durante o feriado de Carnaval, o que 
tornou a situação ainda mais crítica e demanda ações urgentes para minimizar os impactos 
causados na infraestrutura local. Assim, o prefeito Felipe Augusto entende que é necessário 
garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente neste momento de crise. 
 
“A decisão de cancelar o ponto facultativo não foi fácil, mas precisamos ter responsabilidade com 
a população e manter os serviços essenciais funcionando. Estamos trabalhando para minimizar 
os impactos causados pelas chuvas e pelo estado de calamidade pública. Esperamos contar com 
a compreensão e colaboração de todos”, declarou o prefeito. 
 
O prefeito ressalta que os servidores públicos municipais deverão comparecer ao trabalho 
normalmente. A administração municipal também informa que estão sendo tomadas todas as 
medidas necessárias para amenizar os prejuízos causados pelas chuvas e garantir a segurança 
da população. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em conjunto com a Defesa Civil, está 
empenhada na recuperação das áreas afetadas e na prevenção de novos danos. 
 
Com a colaboração de todos, Felipe Augusto espera superar esse momento de crise e seguir em 
frente, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida da população. 
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Policiais fazem surpresa para menino que quer ser jogador e não tinha tênis 

 
 

Dois policiais militares que estavam em patrulhamento em São Sebastião, foram abordados pelo 
menino João Vitor, conhecido por “Manguinha”, vendendo uma rifa para comprar um tênis para 
jogar futebol, pois seu sonho é ser jogador profissional. Os policiais estavam sem dinheiro em 
mãos no momento, então o garoto agradeceu e foi embora. 
 
Comovidos com a situação, o soldado Bittencourt e o soldado Amarantes descobriram o 
endereço do jovem, de 13 anos, e pediram a numeração do calçado para a mãe dele. Eles se 
reuniram com mais policiais e amigos e arrecadaram a quantia para comprar não só o tênis, mas 
também uma bola, meia e caneleira para o garoto. 
 
ntão, na tarde desse domingo (12), os policiais foram até a casa do Manguinha e entregaram os 
presente. Ele nem acreditou na surpresa e segurou a emoção para não chorar. Agradeceu muito 
seus novos amigos. 
 
Os policiais contaram ainda que ele havia perdido a unha de um pé por conta de continuar 
jogando bola com um calçado que estava machucando. 
 
O menino joga futebol no time de São Sebastião, já passou no teste do Corinthians, mas sem 
dinheiro para viajar a São Paulo durante a pandemia, perdeu a oportunidade. 
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São Sebastião comemora 387 anos em meio à recuperação após tragédia 

 
 

São Sebastião celebra neste 16 de março um importante marco em sua história: os 387 anos de 
sua emancipação político-administrativa. Infelizmente, a data é marcada também por um 
momento delicado na cidade, que ainda se recupera das intensas chuvas que assolaram a região 
durante o feriado de Carnaval, resultando em 64 vidas perdidas e milhares de pessoas 
desabrigadas. 
 
Diante da catástrofe, a cidade decidiu realizar os eventos festivos de forma comedida, em 
respeito às vítimas e suas famílias. O prefeito, Felipe Augusto, também cancelou o ponto 
facultativo desta sexta-feira (17) e os servidores terão que trabalhar normalmente, com objetivo 
de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais neste momento de crise. 
 
Na cerimônia de hasteamento das bandeiras, ele prometeu trabalhar para reconstruir a cidade e 
lembrou a imporrtância da união entre os governos. 
 
“Hoje, no aniversário de 387 anos da nossa cidade, celebramos o trabalho conjunto que temos 
realizado para transformá-la em um lugar ainda melhor. Apesar dos desafios que ainda temos 
pela frente, continuaremos trabalhando com responsabilidade, transparência e comprometimento 
em prol de toda a população sebastianense. A reconstrução da cidade após as fortes chuvas será 
um grande desafio, mas estamos confiantes de que, com a ajuda do Governador do Estado, 
Tarcísio de Freitas, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seremos capazes de 
superá-lo”, afirmou o prefeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 15/03 e 16/03/2023 
Editoria: Cidades 

Veículo: Agora Vale 
 

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

 
 

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), 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 15/03 e 16/03/2023 
Editoria: Cidades 

Veículo: Agora Vale 
 

Prefeitura reforça aplicação de larvicida em áreas afetadas pelas chuvas em São 
Sebastião 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Controle de Endemias, vinculado à Vigilância em 
Saúde, continua com o serviço de controle de mosquitos por meio da aplicação de larvicida em 
áreas atingidas pelas chuvas. 
 
Nesta semana, o foco foram os escombros das casas próximas à cachoeira de Toque-Toque 
Grande, além de entulhos, bueiros e poças d'água do bairro. A ação já foi realizada em Vila Sahy e 
Juquehy, na Costa Sul do município. 
 
O biólogo e coordenador técnico do Controle de Endemias, Edwil Bernardi Piva, explica que o 
objetivo é controlar a proliferação de diferentes mosquitos, como Culex, Aedes e Anopheles, entre 
outros, evitando a disseminação de doenças vetorizadas como a dengue, zica, chikungunya, febre 
amarela, malária e leishmaniose, principalmente nas áreas mais atingidas pelas enchentes e 
deslizamentos. 
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Prefeitura de São Sebastião alinha medidas emergenciais com a Secretaria 
Estadual da Educação 

 
 

Representantes da Secretaria da Educação (SEDUC) da Prefeitura de São Sebastião visitaram a 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo na última terça-feira (14). O objetivo foi analisar a 
situação atual das unidades municipais de ensino e alinhar planos de ação que auxiliem a 
amenizar os impactos causados pela chuva de 19 de fevereiro. 
 
Estiveram presentes a secretária do município, Marta Braz; a supervisora de ensino, Cláudia 
Cantanhede; o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder; o secretário 
executivo, Vinícius Mendonça Neiva, e o coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura e 
Serviços Escolares (CISE), Fabrício Moura Moreira, que conduziu a reunião. 
 
Na ocasião, foram apresentadas medidas emergenciais para a restauração da educação após as 
fortes chuvas e planos de obra para a construção de novas unidades de ensino devido às 
consequências estruturais ocorridas em algumas regiões. 
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Distribuição de água em bairros da Costa Sul afetados pela calamidade é feita pela 

Sabesp em São Sebastião 

 

A Prefeitura de São Sebastião confirmou, na reunião de terça-feira (14), da Gerência de Apoio ao 

Litoral Norte, criada pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e comandada pelo Coronel do 

Exército, André Porto, a retirada da Unidade Móvel de Tratamento de Água (UMTA), encaminhada 

pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério das Cidades, para ajudar o 

município na calamidade. 

 

Foi informado que a Sabesp, concessionária do serviço de água e esgoto em São Sebastião, fará 

a distribuição de água nos bairros da Costa Sul, como Cambury, Juquehy e Barra do Sahy. 

Os cinco pontos de distribuição da Sabesp em escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) serão: EMEI Prof. Lino Marques Vicente - "Sementinha" (Cambury), Escola Municipal 

Cambury, EM Henrique Tavares de Jesus (Barra do Sahy), UBS de Barra do Sahy e UBS de 

Juquehy. 

A Sabesp utilizará dois caminhões-tanque. A capacidade de produção é de 30 mil litros por dia. 

Segundo a empresa, estão sendo abastecidas as escolas e unidades indicadas pela Prefeitura e, 

também, as pousadas que hospedam os desabrigados, por meio de convênio junto aos governos 

estadual e municipal. A companhia informou ainda que está com os caminhões na região 

distribuindo água também para as residências, após atender as demandas públicas. 

Juquehy já possui sistema de tratamento de água, enquanto Cambury, Baleia e Sahy não tem, 

situação que já está sendo solucionada por meio de convênio firmado pela Prefeitura com a 

Sabesp, em março de 2019, no valor de R$ 610 milhões. 

A obra de construção do sistema para abastecimento de água dos bairros Barra do Sahy, Baleia e 

Cambury deverá ser iniciada ainda em março e concluída até o fim deste ano. Esse 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. 



 

 

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

abastecer todas as regiões de São Sebastião, mesmo as que não são operadas pela Companhia. 
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Médicos voluntários atendem cerca de 220 pessoas em dois finais de semana em 
São Sebastião 

 
 

Uma parceria entre médicos voluntários de São Paulo e a equipe da Unidade de Saúde da Família 
(USF) de Cambury, em São Sebastião, proporcionou atendimento durante dois finais de semana 
(4 e 5 e 11 e 12/03) . Nos quatro dias foram atendidos cerca de 220 moradores do bairro. 
 
As consultas foram à livre demanda e tiveram como objetivo dar assistência à população, 
também aos finais de semana, no período pós-enchentes. A farmácia da unidade também ficou 
aberta e disponível para a retirada dos medicamentos receitados. 
 
Cambury não foi afetado por deslizamentos de terra, mas teve muitas áreas de inundação, 
principalmente nas comunidades mais afastadas, como a Lobo Guará. Os voluntários seguirão 
com atendimentos domiciliares e em pontos de maior demanda. 
 
A equipe foi formada por seis profissionais, entre médico intensivista, generalista, pediatras, 
ginecologista e psicóloga, que somaram esforços a enfermeiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico, recepcionista e profissionais de limpeza da USF. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/16%2003%202023%20-%20Câmara%20aprova%20pedido%20de%20cassação%20do%20prefeito%20Felipe%20Augusto%20-%20Hora%20do%20Vale.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/16%2003%202023%20-%20Mais%20famílias%20serão%20transferidas%20para%20Bertioga%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/16%2003%202023%20-%20Prefeito%20Felipe%20Augusto%20-%20Rádio%20Bandeirantes.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/16%2003%202023%20-%20Tragédia%20completa%20um%20mês%20no%20FDS%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/16%2003%202023%20-%20Wagner%20Teixeira%20-%20Rádio%20Bandeirantes.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

