
 

 

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

mídia 

 

Notícias do dia 20 de março de 2023 

 

G1 Vanguarda 
São Sebastião 

• Defensoria Pública faz mutirão de auxílio jurídico para vítimas da tragédia em São 
Sebastião 

 
Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• São Sebastião pede volta de turistas após tragédia das chuvas 

 
Band Vale 
São Sebastião 

• São Sebastião recebe novos atendimentos jurídicos e sociais na Costa Sul 

 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Cachoeira de São Sebastião se transforma 1 mês após tragédia; veja antes e depois 

 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo de técnico de 
enfermagem para a Costa Sul 
 

• São Sebastião abre inscrições para Programa Força Atleta 2023 

 
012 News 
São Sebastião 

• Um mês após tragédia, famílias de São Sebastião vivem incerteza 

 
Diário Caiçara 
São Sebastião 

• Duas carretas equipadas com cozinhas industriais seguem com a produção de marmitas 
em São Sebastião. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/20/defensoria-publica-faz-mutirao-de-auxilio-juridico-para-vitimas-da-tragedia-em-sao-sebastiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/20/defensoria-publica-faz-mutirao-de-auxilio-juridico-para-vitimas-da-tragedia-em-sao-sebastiao.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/sao-sebastiao-pede-volta-de-turistas-apos-tragedia-das-chuvas.shtml
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/atendimento-juridico-sao-sebastiao-16590277
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/cachoeira-de-s-o-sebasti-o-se-transforma-1-mes-apos-tragedia-veja-antes-e-depois-1.415919
https://radarlitoral.com.br/noticias/21546/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-de-tecnico-de-enfermagem-para-a-costa-sul
https://radarlitoral.com.br/noticias/21546/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-de-tecnico-de-enfermagem-para-a-costa-sul
https://radarlitoral.com.br/noticias/21545/sao-sebastiao-abre-inscricoes-para-programa-forca-atleta-2023
https://www.012news.com.br/um-mes-apos-tragedia-familias-de-sao-sebastiao-vivem-incerteza/
https://diariocaicara.com.br/duas-carretas-equipadas-com-cozinhas-industriais-seguem-com-a-producao-de-marmitas-em-sao-sebastiao/
https://diariocaicara.com.br/duas-carretas-equipadas-com-cozinhas-industriais-seguem-com-a-producao-de-marmitas-em-sao-sebastiao/


 

 

 

• Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir empréstimos 
emergenciais. 

 
Portal Notícias do Litoral 
São Sebastião 

• Projeto ‘São Sebastião Construindo Campeões’ conquista nove medalhas de ouro no 
Campeonato Latino Americano de Jiu-Jitsu 
 

• Judoca sebastianense conquista ouro na Copa São Paulo de Judô Sub-13 
 

• São Sebastião abre edital para Programa Força Atleta 2023 
 

• Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo para técnico de 
enfermagem 
 

• Um mês após catástrofe, São Sebastião trabalha com três programas habitacionais para 
vítimas 

 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir empréstimos 
emergenciais 
 

• Prefeitura de São Sebastião abre edital para Programa Força Atleta 2023 
 

• Um mês após catástrofe, Prefeitura de São Sebastião trabalha com três programas 
habitacionais para vítimas 
 

• Prefeitura de São Sebastião recebe 10 toneladas de donativos da PRF 
 

• Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo para técnico de 
enfermagem 
 

• Moradores da Costa Sul recebem ‘Ação em Família’ com mutirão de serviços e 
atendimentos para população 

 
LN21 
São Sebastião 

• Um mês após tragédia, famílias vivem incerteza em São Sebastião 

 
 

https://diariocaicara.com.br/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://diariocaicara.com.br/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/projeto-sao-sebastiao-construindo-campeoes-conquista-nove-medalhas-de-ouro-no-campeonato-latino-americano-de-jiu-jitsu/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/projeto-sao-sebastiao-construindo-campeoes-conquista-nove-medalhas-de-ouro-no-campeonato-latino-americano-de-jiu-jitsu/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/judoca-sebastianense-conquista-ouro-na-copa-sao-paulo-de-judo-sub-13/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/sao-sebastiao-abre-edital-para-programa-forca-atleta-2023/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/um-mes-apos-catastrofe-sao-sebastiao-trabalha-com-tres-programas-habitacionais-para-vitimas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/um-mes-apos-catastrofe-sao-sebastiao-trabalha-com-tres-programas-habitacionais-para-vitimas/
https://litoralnorteweb.com.br/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://litoralnorteweb.com.br/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-abre-edital-para-programa-forca-atleta-2023/
https://litoralnorteweb.com.br/um-mes-apos-catastrofe-prefeitura-de-sao-sebastiao-trabalha-com-tres-programas-habitacionais-para-vitimas/
https://litoralnorteweb.com.br/um-mes-apos-catastrofe-prefeitura-de-sao-sebastiao-trabalha-com-tres-programas-habitacionais-para-vitimas/
https://litoralnorteweb.com.br/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-10-toneladas-de-donativos-da-prf/
https://litoralnorteweb.com.br/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://litoralnorteweb.com.br/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://litoralnorteweb.com.br/moradores-da-costa-sul-recebem-acao-em-familia-com-mutirao-de-servicos-e-atendimentos-para-populacao/
https://litoralnorteweb.com.br/moradores-da-costa-sul-recebem-acao-em-familia-com-mutirao-de-servicos-e-atendimentos-para-populacao/
https://ln21.com.br/um-mes-apos-tragedia-familias-vivem-incerteza-em-sao-sebastiao/


 

 

Agora Vale 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião intensifica serviços de manutenção na Topolândia e bairros da 
região 
 

• Prefeitura de São Sebastião leva 'Ação em Família' com atendimentos jurídicos e sociais 
na Costa Sul 
 

• Saques calamidade do FGTS por moradores de São Sebastião já superam R$ 2,5 milhões 
 

• Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir empréstimos 
emergenciais 

 
Yahoo Finanças 
São Sebastião 

• São Sebastião pede volta de turistas após tragédia das chuvas 

 
Consultor Jurídico 
São Sebastião 

• TJ-SP repassa R$ 710 mil em prestações pecuniárias para comarca de São Sebastião 

 
Agencia Brasil  
São Sebastião 

• Festival reunirá artistas para ajudar vítimas de chuvas em São Paulo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-intensifica-servicos-de-manutencao-na-topolandia-e-bairros-da-regiao
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-intensifica-servicos-de-manutencao-na-topolandia-e-bairros-da-regiao
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-leva-acao-em-familia-com-atendimentos-juridicos-e-sociais-na-costa-sul
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-leva-acao-em-familia-com-atendimentos-juridicos-e-sociais-na-costa-sul
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/saques-calamidade-do-fgts-por-moradores-de-sao-sebastiao-ja-superam-r-2-5-milhoes
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais
https://br.financas.yahoo.com/noticias/s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-pede-volta-turistas-014400881.html?guccounter=1
https://www.conjur.com.br/2023-mar-20/tj-sp-repassa-710-mil-prestacoes-pecuniarias-sao-sebastiao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-03/festival-tera-artistas-para-ajudar-vitimas-de-chuvas-em-sao-paulo
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Defensoria Pública faz mutirão de auxílio jurídico para vítimas da tragédia em São 
Sebastião 

 
 

Um mutirão da Defensoria Pública vai oferecer atendimento jurídico gratuito para as vítimas da 
tragédia de São Sebastião (SP). O mutirão começa nesta segunda-feira (20) e termina na sexta-
feira (24). 
 
Os moradores serão atendidos com serviços jurídicos como inscrição nos programas 
assistenciais, auxílio com novas documentações, benefícios previdenciários, acesso ao FGTS, 
entre outros tipos de assistência jurídica. 
 
Os atendimentos serão feitos pela Defensoria da União, Defensoria Estadual e pela assistência 
social da cidade. 
 
A Defensoria da União ficará com os atendimentos de pedidos beneficiários, como por 
incapacidade, pensão por morte, salário-maternidade e saque do FGTS. 
 
Já a Defensoria Estadual vai atender as demandas que foram negadas por órgão estaduais e 
municipais, além de cuidar da retirada e solicitação de documentos pessoais. A assistência social 
será responsável pela inscrição em programas sociais. 
 
Para participar do mutirão é necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF e 
comprovante de residência, se tiverem, além de outros documentos relacionados às demandas. 
 
Os atendimentos serão das 9h às 15h. 
 
Confira o dia e local dos atendimentos 
20 e 21/03 – Instituto Verdescola 
 
Av. Marginal, 44 – Vila Sahy 
22 e 23/03 – Quadra ao lado da Escola Branca de Neve 
 
Rua Benedito Izidoro de Moraes, 671 – Juquehy 
24/03 – Posto de Saúde da Família 
 
Rua Tropicanga, 22 – Praia de Boiçucanga 
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/03/sao-sebastiao-pede-volta-de-turistas-apos-tragedia-das-chuvas.shtml
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São Sebastião recebe novos atendimentos jurídicos e sociais na Costa Sul 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
(SEDES), em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
Centro de Integração da Cidadania (CIC) e Cadastro Único (CadÚnico) estará, a partir de segunda-
feira (20), em Ação Social Conjunta na Costa Sul de São Sebastião. 
 
A Defensoria Pública da União prestará orientações sobre os saques do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade; Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Bolsa Família; Auxílio Emergencial (benefício devido); 
benefício por incapacidade; salário-maternidade; e pensão por morte. 
 
A Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica para questões relacionadas à 
documentação; assistência jurídica, no caso de negativa de órgãos municipais ou estaduais; 
família (divórcio, guarda, alvará, inventário e outros); obtenção de documentos; defesa em 
processos criminais; demandas perante órgãos municipais ou estaduais; orientação sobre 
cadastros habitacionais. 
 
O Centro de Integração da Cidadania, programa do Governo do Estado de São Paulo, vai oferecer 
apoio aos munícipes que perderam seus documentos pessoais. O INSS orientará sobre benefícios 
previdenciários e socioassistenciais. 
 
Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social levará orientação sobre os programas 
estaduais, federais e municipais direcionados às famílias afetadas pela calamidade; além de 
cadastramento das pessoas junto ao Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, porta de 
entrada para a inserção nos programas socioassistenciais. 
 
A ação ocorrerá na próxima segunda (20) e terça-feira (21), no Instituto Verdescola, na Vila Sahy; 
quarta (22) e quinta-feira (23) na quadra esportiva da EMEI Branca de Neve, à Rua Benedito 
Izidoro de Moraes, 671, em Juquehy; e na sexta-feira (24), no Posto de Saúde da Rua Tropicanga, 
22, em Boiçucanga. O atendimento será das 9h às 15h. Importante o munícipe levar documentos 
pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e documentos relacionados à sua demanda. 
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Cachoeira de São Sebastião se transforma 1 mês após tragédia; veja antes e 
depois 

 
 

Há exatos um mês, um forte temporal atingiu o litoral de São Paulo e deixou um rastro de 
destruição em vários pontos da região. Devido à forte enxurrada, a Cachoeira de Toque-Toque 
Grande, localizada em São Sebastião, ganhou uma nova paisagem após ter parte de sua 
vegetação arrancada. 
 
Uma equipe de reportagem do Portal Costa Norte esteve no local um mês após a tragédia e 
registrou imagens de como ficou a famosa cachoeira de Toque-Toque Grande antes e depois da 
tragédia. Veja abaixo. 
 
Relembre o caso 
No início da noite do dia 18 de fevereiro, sábado de Carnaval, iniciava uma forte chuva que só 
cessou na manhã do dia seguinte, o temporal que atingiu o litoral naquelas horas foi o maior já 
registrado nas últimas décadas. 
 
A Cachoeira de Toque-Toque Grande, que normalmente só tem um fio de água, foi 
completamente transformada pelo grande volume de água, que formou uma tromba d'água 
arrastando tudo que estava em seu caminho, principalmente a vegetação. O nível de água foi tão 
volumoso que cobriu a rodovia Rio-Santos de lama e entulho, a via ficou interditada por vários 
dias. 
 
Cachoeira de Toque-Toque Grande 
A cachoeira Toque-Toque Grande possui cerca de 30 metros de queda d’água e fica à beira da 
Rodovia Rio Santos, entre as praias Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno, e a 19 km do 
Centro da cidade. 
 
A famosa queda d’água que fica a cerca de 900 metros da praia, não é uma das cachoeiras mais 
bonitas, mas pode ser um bom programa conhecê-la pra quem gosta desse tipo de atrativo. 
 
Cachoeira Interditada 
Desde a tragédia, a Defesa Civil do município interditou a cachoeira para visita de banhistas. Para 
conhecer essa e outras cachoeiras do litoral paulista é aconselhável solicitar uma agência de guia 
turístico de sua preferência para ter uma experiência segura. 
 



 

 

Tragédia no Litoral Norte 
A tragédia que atingiu a cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, completa um 
mês. Foram 65 mortos e mil pessoas desabrigadas, após a maior chuva registrada em 24 horas 
na história do Brasil, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia. 
 
O diretor de comunicação da Defesa Civil estadual, tenente Roberto Farina, afirmou que o caso 
“vai ficar marcado na história do estado de São Paulo, e do Brasil.” 
 
Ele explicou que a Defesa Civil ainda está trabalhando, desta vez para “continuar as políticas 
públicas que foram norteadas e definidas no gabinete de crise.” 
 
Em entrevista recente à imprensa, Farina reforçou que a crise teve fases: “A primeira foi a 
situação de risco, com acolhimento das pessoas, em um segundo momento.” 
 
“Paralelamente, tivemos o retorno de trazer novamente a infraestrutura danificada, como as 
rodovias, estruturas de água, esgoto e parte elétrica.” 
 
No momento, a fase é “de pós-crise", com assessoria e gerência de apoio para continuar as 
políticas públicas estabelecidas de prevenção. 
 
De acordo com o tenente Roberto Farina, o plano envolve um conjunto de fatores, como aquisição 
sirenes, previsões meteorológicas, planos preventivos das chuvas de verão, para “se antever a 
essas catástrofes.” 
 
“Vamos refinar dados e trabalhar como vai chegar a informação para a população”, completou. 
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Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo de técnico de 
enfermagem para a Costa Sul 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), está com 
inscrições abertas para o processo de recrutamento e seleção emergencial para contratação de 
técnicos de enfermagem, que atuarão em unidades de saúde instaladas entre os bairros de 
Maresias e Boraceia, pelo período de 180 dias. 
 
As inscrições devem ser feitas presencialmente até esta quarta-feira (22), das 9h às 16h, na sede 
da Fundação de Saúde Pública, localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, 284, no Centro Histórico. 
São ofertadas 16 vagas para início imediato. 
 
Também serão aceitas inscrições encaminhadas via Correios (Avenida Dr. Altino Arantes, 284 - 
Centro Histórico – 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. 
 
São requisitos mínimos para participação ter curso técnico em Enfermagem; estar com registro 
ativo no conselho de classe de categoria (Coren-SP) do respectivo cargo; e ter experiência 
profissional comprovada na área de Enfermagem, em empresa pública ou privada, nos cargos de 
enfermeiro, técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem. 
 
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário-base de R$ 2.261,00 e cesta básica no 
valor de R$ 380,00. O processo seletivo se dará por análise da comprovação do tempo de 
experiência e apresentação da documentação de admissão. 
 
Mais informações sobre inscrições, critérios de seleção e classificação, atribuições do cargo, 
entre outras, estão disponíveis no edital de abertura n.º 02/2023 - FSPSS: 
https://fspss.org.br/files/anexos/6cce6bae70f7e3c3e0fafd52b7afa04b.pdf 

 
 
 
 
 

https://fspss.org.br/files/anexos/6cce6bae70f7e3c3e0fafd52b7afa04b.pdf
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São Sebastião abre inscrições para Programa Força Atleta 2023 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes, publicou edital para inscrição 
do Programa Força Atleta 2023, que concede apoio financeiro para atletas e formadores 
esportivos do município. Os interessados devem se inscrever até 7 de abril. 
 
Podem se inscrever atletas de rendimento, entre 10 e 15 anos, que terão direito a  R$ 389,33 
mensais; atletas de rendimento a partir de 16 anos, tendo direito a R$ 778,67 por mês e  
formadores esportivos, treinadores, profissionais de educação física, excetuando-se dessa 
exigência os projetos de artes marciais e exceções legalmente respaldadas, as quais deverão 
comprovar a capacidade técnica, com direito a R$ 2.271,11 mensais por até 10 meses. 
 
No ano de 2022, o Força Atleta contemplou 20 projetos esportivos independentes e 14 
professores formadores, e encerrou com 1 mil atletas atendidos pelo benefício, possibilitando a 
revelação de atletas para o cenário esportivo. 
 
As inscrições para o Força Atleta são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 7 de abril, na 
Secretaria de Esportes, localizada na Avenida Vereador Antônio Borges, 1905, na Praia Grande, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
As modalidades, quantidade de atletas eoutros detalhes constam no edital publicado pela 
prefeitura, disponível no link: 
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_1
8231.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_18231.pdf
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_18231.pdf
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Um mês após tragédia, famílias de São Sebastião vivem incerteza 

 
 

Muita gente preferiu ir para casa de parentes ou se estabelecer em quartos emprestados, e não 
sabe até quando terá um teto. “Eu estou de favor em um quarto em Juquehy, em tempo de 
enlouquecer, de sair sem destino, sabe? Estou abalado, não sei qual o destino da minha vida. Não 
sei o que vai acontecer. Assim, é muita incerteza, só promessa”, conta Edvaldo Guilherme Santos 
Neto, de 39 anos, que teve que abandonar a casa em que morava em São Sebastião, na Vila Sahy, 
o bairro mais atingido pela catástrofe. 
 
Entre a noite de 18 de fevereiro e a manhã seguinte, dia 19, choveu na região mais de 600 
milímetros. O acumulado, segundo o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de 
Desastres (Cemaden), foi o maior já registrado no país. O grande volume de água devastou parte 
das cidades da região, causou mortes, deslizamentos de encostas, alagamentos, destruiu casas e 
estradas. 
 
Guilherme, sua esposa e filho, estão abrigados hoje em uma pousada no bairro de Juquehy, em 
São Sebastião, em um quarto emprestado, pelo período de um mês, por uma amiga. A casa dele, 
na Vila Sahy, resistiu aos deslizamentos, mas está interditada pelas autoridades. Na casa vizinha, 
todos morreram, com exceção de um familiar, salvo pelos próprios moradores. 
 
A casa de Guilherme recebeu da Defesa Civil o selo de risco laranja – usado quando a moradia 
não poderá voltar a ser habitada até uma avaliação das autoridades. O adesivo amarelo é 
utilizado para construções em situação de monitoramento, e o vermelho, para casas condenadas, 
que deverão ser destruídas. 
 
“Eu não tenho psicológico para voltar para minha casa, mesmo se eles liberarem. E a Defesa Civil 
não dá um prazo de quando vai ser liberada. Fiz um empréstimo no Itaú e já sujei meu nome. Não 
sei o que fazer. Estou endividado pela minha casa, onde eu não posso morar. Não recebi nenhum 
amparo, nenhuma garantia de que eu vou receber algum valor desse imóvel, se ele não for 
liberado.” 
 
Ele afirma que, após a tragédia, fez cadastro tanto na Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e no Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) da cidade. “Fizemos uns dez cadastros que eu nem sei para que que é. Eu sei que 



 

 

cadastro foi o que eu mais fiz e, até hoje, ninguém nunca me ligou nem para perguntar se eu 
preciso de um acompanhamento psicológico. Até agora estamos sobrevivendo da doação de 
cestas básicas.” 
 
Guilherme diz que ele e a esposa tinham deixado os empregos pouco antes do desastre, para 
tentar iniciar um negócio próprio de comércio pela internet. As mercadorias compradas por eles 
ficaram dentro da casa e foram perdidas. Ele conta que nunca recebeu nenhum tipo de aviso das 
autoridades de que sua casa estava em área de risco. Além das casas que foram destruídas 
pelos deslizamentos, a Defesa Civil condenou outras 230 moradias no município, que serão 
derrubadas nos próximos dias. 
 
“Se hoje está essa situação em São Sebastião é porque, infelizmente, o poder público não fez um 
programa de habitação para o município. Isso quem paga é a gente. Eu moro na Vila Sahy há 25 
anos e a prefeitura nunca fez um programa de drenagem das encostas, nunca fez um programa 
de habitação, nunca chegou na minha porta e falou assim: aqui é área de risco.” 
 
Após enfrentarem a lama dos deslizamentos para tentar salvar os vizinhos, a esposa de 
Guilherme começou a sentir sintomas de leptospirose: diarreia e dores nas articulações. Ela 
procurou um serviço médico e recebeu o diagnóstico de virose. 
 
“Minha esposa ainda está com diarreia, o corpo doendo, porque ela teve contato com a água 
contaminada. A gente tirou lama, tirou corpo dos escombros e da lama”. 
 
A prefeitura de São Sebastião afirma que não existe surto da doença na cidade. A administração 
municipal reconhece, no entanto, que houve um “aumento de notificações de casos da doença” 
após as fortes chuvas. “Em fevereiro, foram notificados 19 casos e, em março, 17 casos, que 
aguardam resultado. Até o momento, não há casos confirmados de leptospirose.” 
 
A Secretaria de Saúde do município disse que chegou a registrar um aumento de 
aproximadamente 30% nos atendimentos a pacientes com gastroenterite – uma irritação no 
sistema digestivo que causa, entre outros sintomas, diarreia – nas unidades de saúde do 
município, principalmente na Costa Sul. 
 
“No entanto, essa tendência não se consolidou. É comum nesta época do ano, devido ao clima 
quente, que as pessoas apresentem alguns problemas intestinais. O recente aumento de casos 
levantou um alerta no município, especialmente após as últimas chuvas.” 
 
A prefeitura orienta que, caso a pessoa apresente algum sintoma, deve procurar a unidade de 
saúde mais próxima, inclusive os hospitais de Clínicas da Costa Sul, localizado em Boiçucanga, e 
a unidade da região central. 
 
Parcerias 
A administração municipal informou que fez parcerias com o governo federal e estadual, por meio 
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e do programa Minha Casa, 
Minha Vida para a construção de mais de 900 imóveis, entre casas e apartamentos, que serão 



 

 

destinados às famílias que perderam suas casas. A Defesa Civil, diferentemente da prefeitura, diz 
que serão construídas 518 unidades habitacionais. 
 
Três terrenos já estão em fase de terraplenagem, nos bairros da Topolândia e Vila Sahy. Segundo 
a gestão estadual, as primeiras unidades habitacionais deverão ficar prontas em até 150 dias. Até 
lá, segundo a Defesa Civil, as pessoas que estão hoje abrigadas em cerca de 20 hotéis e 
pousadas serão instaladas temporariamente em vilas de passagem, unidades habitacionais de 
madeira, que estão sendo construídas em São Sebastião. As pessoas também serão alocadas 
temporariamente em unidades habitacionais já prontas na cidade vizinha de Bertioga (SP). 
 
Participe do nosso grupo de WhatsApp e receba as principais notícias do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte 
 
A prefeitura orientou que as famílias que estão enfrentando dificuldades procurem o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo. 
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utilizado para construções em situação de monitoramento, e o vermelho, para casas condenadas, 
que deverão ser destruídas. 
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autoridades de que sua casa estava em área de risco. Além das casas que foram destruídas 
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Guilherme começou a sentir sintomas de leptospirose: diarreia e dores nas articulações. Ela 
procurou um serviço médico e recebeu o diagnóstico de virose. 
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Duas carretas equipadas com cozinhas industriais seguem com a produção de 
marmitas em São Sebastião. 

 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

enviou ao litoral norte duas carretas equipadas com cozinhas industriais para a produção de 

marmitas a serem distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade impactadas com a 

recente tragédia causada pelas chuvas e aos trabalhadores da linha de frente na reconstrução da 

região. 

As carretas que habitualmente são utilizadas para oferecer cursos de qualificação profissional na 

área gastronômica têm capacidade de produção média de 240 refeições por período, no entanto, 

elas são feitas de acordo com a demanda local. 

Desde quando chegaram, na quarta-feira (8), mais de 250 marmitas já foram produzidas e 

distribuídas. Uma das unidades está localizada na Barra do Sahy e a outra em Boiçucanga, em 

São Sebastião. 

“Nosso objetivo é apoiar a gestão municipal na recuperação de toda a região afetada pelas fortes 

chuvas, com a produção de refeições para população em estado de vulnerabilidade por meio dos 

laboratórios móveis de cozinha utilizados na qualificação profissional”, explica Leandro Franco, 

coordenador de ensino profissionalizante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Ao todo, são 13 profissionais atuando, sendo nove cozinheiras e um nutricionista, do Bom Prato – 

Secretaria de Desenvolvimento Social, um nutricionista da Prefeitura de São Sebastião e dois 

coordenadores, do Centro Paula Souza. 

Os alimentos utilizados são fornecidos pela administração municipal que também é responsável 

por toda operação logística de distribuição, tanto na retirada das refeições prontas e embaladas, 

quanto no transporte até os locais onde estão alojadas as pessoas às quais as refeições são 

destinadas. 
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Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir 
empréstimos emergenciais. 

 

Dados da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Social (SEDES), apontam que até o momento, 15 empresários sebastianenses já solicitaram 

linhas de crédito emergenciais. Os contratos estão em análise. 

Os empresários, formais e informais afetados pelas chuvas em São Sebastião, terão acesso a 

linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio 

do Banco do Povo e Programa Desenvolve SP. 

As linhas de crédito pelo Banco do Povo são de R$ 30 milhões, empréstimos de até R$ 21 mil, 

com carência de 180 dias, prazo de 48 meses e taxa zero de juros. 

Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, localizada na Rua 

Expedicionários Brasileiros, 213, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, ou pelo telefone e WhatsApp: (12) 3892-5815. 

Cadastro e atualizações podem ser realizados pelo link: forms.gle/Zoo8UTh8hGh8RxsTA. 

Crédito 

O governo estadual disponibilizou R$ 500 milhões em linhas de crédito emergenciais para 

empreendedores sebastianenses, formais e informais, produtores rurais e pescadores, por meio 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, através do Fundo de 

Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). 

O crédito emergencial pode ser acessado pelo cadastro via internet bit.ly/3Z2TWbF ou por meio 

do atendimento presencial nas Casas de Agricultura da Secretaria Estadual que funcionam 

normalmente para atender os produtores. 



 

 

O teto é de até R$ 50 mil para produtores pessoa física, com até 72 meses para pagar, incluindo 

carência de 24 meses, sem juros, com prazo mínimo para pagar de 12 meses e cronograma de 

liberação imediato, após aprovação do cadastro. 

Já a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo oferece uma linha de crédito 

turístico emergencial para profissionais e empresas se recuperarem da tragédia das chuvas que 

assolaram o município. 

O benefício é voltado para donos de hotéis, pousadas, restaurantes e demais empresas do setor. 

Para isso, é necessário realizar um pré-cadastro pelo link: turismo.sp.gov.br/credito. 

O pré-cadastro contém um campo chamado ‘Finalidade de Crédito’, que deve ser preenchido com 

a frase ‘Emergencial Chuvas’, o que aciona uma equipe de plantão que entrará em contato com os 

solicitantes. 

O programa ‘Crédito Turístico’ apresenta linhas de crédito que possuem taxas, prazos, condições 

e garantias diferenciadas, de acordo com a análise cadastral de cada empresa. 
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Projeto ‘São Sebastião Construindo Campeões’ conquista nove medalhas de ouro 
no Campeonato Latino Americano de Jiu-Jitsu 

 
 

O projeto São Sebastião Construindo Campeões (SSCC) teve um desempenho positivo no 
Campeonato Latino Americano de Jiu-Jitsu Esportivo 2023, após conquistar nove medalhas de 
ouro para a cidade, neste domingo (19). A competição aconteceu 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 maiores referências no 
Estado de São Paulo. 
 
Por ser um campeonato de renome, muitas academias e filiais participam da competição. Os 
lutadores de São Sebastião fazem parte da equipe da academia ‘Vision/Qatar Brasil’, que 
conquistou a categoria geral por equipes, somando 53 ouros, 37 pratas e 31 bronzes. 
 
As nove medalhas de ouro do ‘São Sebastião Construindo Campeões’ representaram uma média 
de 16,98% das medalhas douradas da equipe Vision. Sem a soma das medalhas da equipe 
sebastianense, a Vision ficaria em segundo lugar na classificação geral por equipes. 
 
O professor Richarlles de Almeida Silva, 31 anos, que ministra aulas no projeto, conta que o real 
destaque da equipe foi a união e a força de vontade para entregar o melhor dentro do tatame. 
 
“Como todas as outras vezes, foi incrível representar o município. Os atletas estavam bem 
preparados e eu como professor procurei fazer um bom trabalho. Transformamos a ansiedade 
em uma energia boa para poder lutar e conseguir um bom resultado”, disse Richarlles. 
 
Como o trabalho do projeto não pode parar, os próximos desafios dos lutadores sebastianenses 
serão a Copa Caiçara (2/04 – Águas de Lindóia) e o Campeonato Brasileiro (de 29 de abril a 7 de 
maio – Barueri). 
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Judoca sebastianense conquista ouro na Copa São Paulo de Judô Sub-13 

 
 

A judoca sebastianense, Ana Beatriz Santos da Silva, 12 anos, foi campeã da Copa São Paulo de 
Judô na categoria Sub-13 Absoluto (Super Pesado), realizada no Ginásio Poliesportivo Adib 
Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, no último domingo (19). 
 
Nessa categoria participam atletas acima de 60 kg. Ana Beatriz fez quatro lutas na competição e 
venceu todas. O resultado garantiu o ouro e a vaga dela para o Campeonato Paulista Fase Final 
que será realizado no dia 2 de setembro (local a definir). A Copa São Paulo de Judô é considerada 
o maior evento nacional da modalidade. 
 
Neste ano, a atleta fez dez lutas e venceu todas na temporada que promete ser uma das melhores 
para a jovem lutadora que já acumula três medalhas de ouro. De acordo com o pai da atleta, 
Rafael Santos da Silva, Bia está tendo mais foco e segue muito determinada a alcançar grandes 
feitos no esporte através da sua evolução nos treinamentos. 
 
“Quero ganhar o Brasileiro Regional e a fase final do Paulista. Quem sabe eu consiga no final do 
ano disputar o Pan-Americano igual ao meu irmão”, comentou a jovem atleta. 
 
Brasileiro Regional 
 
A judoca lutou no dia 4 de março a seletiva para o Brasileiro Regional – Região V, em Mogi das 
Cruzes, no Ginásio Poliesportivo Prof. José C. M. da Silveira (Tuta). A competição reuniu mais de 
1 mil atletas das categorias Sub – 13 a Sênior. 
 
Ana Beatriz ganhou a seletiva e garantiu vaga para a disputa do Brasileiro Regional no dia 1º de 
abril, em Canoas (RS). A categoria da atleta não participou dessa competição em 2022, mas neste 
ano, a organização do evento fez essa implementação. 
 
Caso vença o Brasileiro Regional, a judoca garante vaga para disputar a final do Campeonato 
Brasileiro. “Estou buscando esse título e tenho fé que vou conseguir”, completou a judoca. 
 
Resumo da temporada 2022 da atleta 



 

 

 
16 campeonatos 
 
35 lutas 
23 vitórias 
12 derrotas 
5 – Ouro 
2 – Prata 
8 - Bronze 
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São Sebastião abre edital para Programa Força Atleta 2023 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes (SEESP), publicou edital para 
inscrição do Programa Força Atleta 2023, que concede apoio financeiro para atletas e formadores 
esportivos do município. 
 
Criado pela Lei Municipal nº 2.662, de 21 de novembro de 2019, a iniciativa contribui para a 
formação esportiva e viabiliza a participação em competições. Além disso, a proposta é estimular 
a formação esportiva, por meio de projetos, bem como incentivar atletas de rendimento não 
profissional representantes da cidade. 
 
No ano de 2022, o Força Atleta contemplou 20 projetos esportivos independentes e 14 
professores formadores, e encerrou com 1 mil atletas atendidos pelo benefício, possibilitando a 
revelação de atletas para o cenário esportivo. 
 
As inscrições para o Força Atleta são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 7 de abril, na 
Secretaria de Esportes, localizada na Avenida Vereador Antônio Borges, 1905, na Praia Grande, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Os valores do benefício, as modalidades, quantidade de atletas, entre outros detalhes, constam 
no edital publicado pela prefeitura, disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br. 
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Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo para técnico 
de enfermagem 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), está com 
inscrições abertas para o processo de recrutamento e seleção emergencial para contratação de 
técnicos de enfermagem, que atuarão em unidades de saúde instaladas entre os bairros de 
Maresias e Boraceia, pelo período de 180 dias. 
 
As inscrições devem ser feitas presencialmente até a próxima quarta-feira (22), das 9h às 16h, na 
sede da Fundação de Saúde Pública, localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, 284, no Centro 
Histórico. São ofertadas 16 vagas para início imediato. 
 
Também serão aceitas inscrições encaminhadas via Correios (Avenida Dr. Altino Arantes, 284 – 
Centro Histórico – 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. 
 
São requisitos mínimos para participação ter curso técnico em Enfermagem; estar com registro 
ativo no conselho de classe de categoria (Coren-SP) do respectivo cargo; e ter experiência 
profissional comprovada na área de Enfermagem, em empresa pública ou privada, nos cargos de 
enfermeiro, técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem. 
 
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário-base de R$ 2.261,00 e cesta básica no 
valor de R$ 380,00. O processo seletivo se dará por análise da comprovação do tempo de 
experiência e apresentação da documentação de admissão. 
 
Mais informações sobre inscrições, critérios de seleção e classificação, atribuições do cargo, 
entre outras, estão disponíveis no edital Processo de Recrutamento e Seleção Simplificado 
02/2023′, que pode ser consultado no site https://fspss.org.br/ ou no link 
https://fspss.org.br/files/anexos/6cce6bae70f7e3c3e0fafd52b7afa04b.pdf. 

 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Portal Notícias do Litoral 
 

Um mês após catástrofe, São Sebastião trabalha com três programas 
habitacionais para vítimas 

 
 

A madrugada do dia 19 de fevereiro de 2023 ficará marcada na memória do povo de São 
Sebastião. Foi o dia que o município registrou o maior volume de chuvas em 24 horas no Brasil. 
Foram 682 milímetros, o que equivale a 682 litros por metro quadrado, deixando um rastro 
incalculável de destruição e 64 mortos. Nesse período, a administração municipal, juntamente 
com os governos estadual e federal tem feito diversas ações para atender as vítimas da 
catástrofe. 
 
Além dos atendimentos na área social, com acolhimento em abrigos, entrega de donativos, 
recuperação de documentos, a Prefeitura atua no retorno das vítimas às moradias onde é 
possível – após laudo emitido pela Defesa Civil e vistoria dos técnicos do Instituto de Pesquisas 
Ambientais (IPA), que engloba o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Instituto de Geologia 
(IG). 
 
Assim, foram conseguidos 300 apartamentos em um conjunto habitacional no município vizinho 
de Bertioga, cedidos pela Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo pelo 
prazo de oito meses. Até o momento, 43 famílias já estão em seus novos lares. 
 
Outra alternativa para quando os apartamentos estiverem todos ocupados é a Vila de Passagem, 
a ser construída pelo governo do Estado na região central, com  72 unidades habitacionais. O 
prazo de conclusão é de 25 dias. 
 
Auxílio Aluguel 
 
A terceira opção é o Auxílio Aluguel de até um salário mínimo (R$ 1.302,00) pago pela 
administração municipal por um período de seis meses, podendo ser renovado por até três 
períodos iguais e sucessivos, totalizando o repasse de até 24 parcelas. Até o momento, são 480 
cadastrados, dos quais 165 vão para a abertura de processo e depois para a comissão de 
avaliação. 
 
Entre os critérios para receber o benefício estão: famílias em situação de emergência, no caso, 
aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, 
insalubridade habitacional, ou outras condições que impeçam o uso seguro da residência, de 
modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a 
inclusão no programa auxílio aluguel. 
 
Banco de Imóveis 
 



 

 

Para isso, a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social (SEDES), implantou o ‘Banco de Imóveis-Auxílio Aluguel’. O intuito é sensibilizar e incentivar 
proprietários de imóveis desocupados ou mesmo casas de temporada, a alugar suas 
propriedades aos desabrigados das chuvas do dia 19 de fevereiro, mediante o ‘Auxílio Aluguel’. 
 
Os contratos de locação serão estipulados entre o proprietário do imóvel e o beneficiário, sendo o 
governo municipal, o interveniente (garantidor). O valor do benefício do auxílio aluguel é pago pela 
Prefeitura de São Sebastião. 
 
Para se cadastrar, o locador precisa preencher seus dados pessoais e do imóvel acessando o 
ícone ‘Banco de Imóveis – Auxílio Aluguel’, disponibilizado no site www.saosebastiao.sp.gov.br, 
no formulário disponível no link https://bit.ly/421oNI2. 
 
Importante destacar que caso o beneficiário, vítima da calamidade, adquira imóvel por programas 
habitacionais, disponibilizados pelos governos federal e estadual, ‘Minha Casa, Minha Vida’ e 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o benefício pode ser 
interrompido. 
 
Essas três ações são paliativas até a construção das unidades habitacionais pelo governo 
estadual e município, com verbas do governo federal. O governador Tarcísio de Freitas já assinou 
o contrato de 518 unidades na Baleia que devem ser entregues em até 150 dias. 
 
Atualmente, ainda há desabrigados hospedados em hotéis, pousadas e colônia de férias, parceria 
dos governos municipal, estadual, federal e iniciativa privada, até a construção de casas 
populares. Mas aqueles que tiveram suas casas identificadas com adesivos amarelos e que já 
foram vistoriadas pela Defesa Civil, já podem retornar aos seus lares. 
 
Novas áreas de risco 
 
Após a tragédia de 19 de fevereiro foram identificadas cinco novas áreas de risco nos bairros  
Juquehy, Cambury, Vila Sahy, Baleia e Baleia Verde. 
 
O Plano Municipal de Redução de Risco, elaborado em 2018, indicava 9 mil pessoas vivendo em 
áreas de risco. A estimativa atual é de que este número tenha subido para 16 mil. 
 
Diante desse acontecimento, a administração municipal entende que será necessário fazer um 
novo plano. 
 
Atualmente, estima-se que haja cerca de 1 mil desabrigados na cidade, além de pessoas que se 
encontram em casas de parentes, amigos e patrões. 
 
Na Vila Sahy, o epicentro da tragédia, foram identificadas pelo menos 70 residências com 
recomendação de interdição definitiva, sendo que 12 dessas já foram desmontadas pela 
prefeitura. Outras 145 interdições temporárias e 70 monitoradas foram registradas no local. 
 



 

 

Até o momento, foram interditadas definitivamente (adesivo vermelho) 123 casas, 208 foram 
interditadas temporariamente (adesivo laranja) e 272 estão em monitoramento (adesivo 
amarelo). 
 
Serviço 
 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
Endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro 
Telefone (12) 3892-1480 
E-mail: sedes@saosebastiao.sp.gov.br 
Horário de atendimento ao público: das 8h às 17h 
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Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir 
empréstimos emergenciais 

 
 

Dados da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social (SEDES), apontam que até o momento, 15 empresários sebastianenses já solicitaram 
linhas de crédito emergenciais. Os contratos estão em análise. 
 
Os empresários, formais e informais afetados pelas chuvas em São Sebastião, terão acesso a 
linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio 
do Banco do Povo e Programa Desenvolve SP. 
 
As linhas de crédito pelo Banco do Povo são de R$ 30 milhões, empréstimos de até R$ 21 mil, 
com carência de 180 dias, prazo de 48 meses e taxa zero de juros. 
 
Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, localizada na Rua 
Expedicionários Brasileiros, 213, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, ou pelo telefone e WhatsApp: (12) 3892-5815. 
 
Cadastro e atualizações podem ser realizados pelo link: https://forms.gle/Zoo8UTh8hGh8RxsTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/Zoo8UTh8hGh8RxsTA
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Prefeitura de São Sebastião abre edital para Programa Força Atleta 2023 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Esportes (SEESP), publicou edital para 
inscrição do Programa Força Atleta 2023, que concede apoio financeiro para atletas e formadores 
esportivos do município. 
 
Criado pela Lei Municipal nº 2.662, de 21 de novembro de 2019, a iniciativa contribui para a 
formação esportiva e viabiliza a participação em competições. Além disso, a proposta é estimular 
a formação esportiva, por meio de projetos, bem como incentivar atletas de rendimento não 
profissional representantes da cidade. 
 
No ano de 2022, o Força Atleta contemplou 20 projetos esportivos independentes e 14 
professores formadores, e encerrou com 1 mil atletas atendidos pelo benefício, possibilitando a 
revelação de atletas para o cenário esportivo. 
 
As inscrições para o Força Atleta são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 7 de abril, na 
Secretaria de Esportes, localizada na Avenida Vereador Antônio Borges, 1905, na Praia Grande, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Os valores do benefício, as modalidades, quantidade de atletas, entre outros detalhes, constam 
no edital publicado pela prefeitura, disponível no link: 
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_1
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_18
https://www.saosebastiao.sp.gov.br/doem/Di%C3%A1rio_Oficial_Eletr%C3%B4nico__20230303_18
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Um mês após catástrofe, Prefeitura de São Sebastião trabalha com três programas 
habitacionais para vítimas 

 
 

A madrugada do dia 19 de fevereiro de 2023 ficará marcada na memória do povo de São 
Sebastião. Foi o dia que o município registrou o maior volume de chuvas em 24 horas no Brasil. 
Foram 682 milímetros, o que equivale a 682 litros por metro quadrado, deixando um rastro 
incalculável de destruição e 64 mortos. Nesse período, a administração municipal, juntamente 
com os governos estadual e federal tem feito diversas ações para atender as vítimas da 
catástrofe. 
 
Além dos atendimentos na área social, com acolhimento em abrigos, entrega de donativos, 
recuperação de documentos, a Prefeitura atua no retorno das vítimas às moradias onde é 
possível – após laudo emitido pela Defesa Civil e vistoria dos técnicos do Instituto de Pesquisas 
Ambientais (IPA), que engloba o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Instituto de Geologia 
(IG). 
 
Assim, foram conseguidos 300 apartamentos em um conjunto habitacional no município vizinho 
de Bertioga, cedidos pela Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo pelo 
prazo de oito meses. Até o momento, 43 famílias já estão em seus novos lares. 
 
Outra alternativa para quando os apartamentos estiverem todos ocupados é a Vila de Passagem, 
a ser construída pelo governo do Estado na região central, com  72 unidades habitacionais. O 
prazo de conclusão é de 25 dias. 
 
Auxílio Aluguel 
A terceira opção é o Auxílio Aluguel de até um salário mínimo (R$ 1.302,00) pago pela 
administração municipal por um período de seis meses, podendo ser renovado por até três 
períodos iguais e sucessivos, totalizando o repasse de até 24 parcelas. Até o momento, são 480 
cadastrados, dos quais 165 vão para a abertura de processo e depois para a comissão de 
avaliação. 
 
Entre os critérios para receber o benefício estão: famílias em situação de emergência, no caso, 
aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, 
insalubridade habitacional, ou outras condições que impeçam o uso seguro da residência, de 
modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a 
inclusão no programa auxílio aluguel. 



 

 

 
Banco de Imóveis 
 
Para isso, a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social (SEDES), implantou o ‘Banco de Imóveis-Auxílio Aluguel’. O intuito é sensibilizar e incentivar 
proprietários de imóveis desocupados ou mesmo casas de temporada, a alugar suas 
propriedades aos desabrigados das chuvas do dia 19 de fevereiro, mediante o ‘Auxílio Aluguel’. 
 
Os contratos de locação serão estipulados entre o proprietário do imóvel e o beneficiário, sendo o 
governo municipal, o interveniente (garantidor). O valor do benefício do auxílio aluguel é pago pela 
Prefeitura de São Sebastião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Litoral Norte Web 
 

Prefeitura de São Sebastião recebe 10 toneladas de donativos da PRF 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião recebeu nesta segunda-feira (20) a doação de cerca de 10 
toneladas em donativos arrecadados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
 
Os produtos foram entregues em bases e delegacias do órgão de segurança, localizadas nas 
cidades de São José do Rio Preto, Marília, Ubatuba, São José dos Campos, Roseira, Itapecerica da 
Serra, Guarulhos, Registro e São Paulo. 
 
De acordo com inspetor Marcelo Gondim, presidente da Comissão de Direitos Humanos da PRF, 
foi feita uma campanha em duas redes sociais e os moradores contribuíram com a entrega de 
alimentos, água, kit de higiene, roupas e brinquedos. 
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Fundação de Saúde Pública de São Sebastião abre processo seletivo para técnico 
de enfermagem 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), está com 
inscrições abertas para o processo de recrutamento e seleção emergencial para contratação de 
técnicos de enfermagem, que atuarão em unidades de saúde instaladas entre os bairros de 
Maresias e Boraceia, pelo período de 180 dias. 
 
As inscrições devem ser feitas presencialmente até a próxima quarta-feira (22), das 9h às 16h, na 
sede da Fundação de Saúde Pública, localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, 284, no Centro 
Histórico. São ofertadas 16 vagas para início imediato. 
 
Também serão aceitas inscrições encaminhadas via Correios (Avenida Dr. Altino Arantes, 284 – 
Centro Histórico – 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. 
 
São requisitos mínimos para participação ter curso técnico em Enfermagem; estar com registro 
ativo no conselho de classe de categoria (Coren-SP) do respectivo cargo; e ter experiência 
profissional comprovada na área de Enfermagem, em empresa pública ou privada, nos cargos de 
enfermeiro, técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem. 
 
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário-base de R$ 2.261,00 e cesta básica no 
valor de R$ 380,00. O processo seletivo se dará por análise da comprovação do tempo de 
experiência e apresentação da documentação de admissão. 
 
Mais informações sobre inscrições, critérios de seleção e classificação, atribuições do cargo, 
entre outras, estão disponíveis no edital Processo de Recrutamento e Seleção Simplificado 
02/2023′, que pode ser consultado no site https://fspss.org.br/ ou no link 
https://fspss.org.br/files/anexos/6cce6bae70f7e3c3e0fafd52b7afa04b.pdf. 

 
 
 
 
 

https://fspss.org.br/files/anexos/6cce6bae70f7e3c3e0fafd52b7afa04b.pdf
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Moradores da Costa Sul recebem ‘Ação em Família’ com mutirão de serviços e 
atendimentos para população 

 
 

O projeto “Ação em Família”, realizado pela Prefeitura de São Sebastião, está levando serviços 
sociais e jurídicos para a população da Costa Sul do município. O mutirão atendeu centenas de 
moradores da Vila Sahy nesta segunda-feira (20), onde segue com os atendimentos na terça-feira 
(21).   
 
Além de diferentes ações promovidas pelas secretarias municipais, a iniciativa reúne a Defensoria 
Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Centro de Integração da Cidadania 
(CIC) e Cadastro Único (CadÚnico). 
 
Jamile Santos, doméstica, moradora de Boiçucanga, está em área de risco e aproveitou para falar 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Assistência Social. Ela 
conta que não queria ir para Bertioga e foi saber como ficaria sua situação. “Eu tirei minhas 
dúvidas, não vou perder o direito e vou continuar no cadastro”, disse. 
 
Pela DPU são prestadas orientações sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) por calamidade; Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Bolsa Família; Auxílio Emergencial (benefício devido); benefício por 
incapacidade; salário-maternidade; e pensão por morte. 
 
Margarete Silva, moradora em Vila Sahy, foi saber sobre sua casa que está em área de risco. “Fui 
atendida e foi resolvido”, comentou. 
 
 
Publicado 18 horas atrás em 20/03/2023Por Cacá Alberti 
O projeto “Ação em Família”, realizado pela Prefeitura de São Sebastião, está levando serviços 
sociais e jurídicos para a população da Costa Sul do município. O mutirão atendeu centenas de 
moradores da Vila Sahy nesta segunda-feira (20), onde segue com os atendimentos na terça-feira 
(21).   
 
Além de diferentes ações promovidas pelas secretarias municipais, a iniciativa reúne a Defensoria 
Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ordem dos Advogados do 



 

 

Brasil (OAB), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Centro de Integração da Cidadania 
(CIC) e Cadastro Único (CadÚnico). 
 
Jamile Santos, doméstica, moradora de Boiçucanga, está em área de risco e aproveitou para falar 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Assistência Social. Ela 
conta que não queria ir para Bertioga e foi saber como ficaria sua situação. “Eu tirei minhas 
dúvidas, não vou perder o direito e vou continuar no cadastro”, disse. 
 
Pela DPU são prestadas orientações sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) por calamidade; Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Bolsa Família; Auxílio Emergencial (benefício devido); benefício por 
incapacidade; salário-maternidade; e pensão por morte. 
 
Margarete Silva, moradora em Vila Sahy, foi saber sobre sua casa que está em área de risco. “Fui 
atendida e foi resolvido”, comentou. 
 
ANÚNCIO 
 
Já a Defensoria Pública do Estado presta assistência jurídica para questões relacionadas à 
documentação; assistência jurídica, no caso de negativa de órgãos municipais ou estaduais; 
família (divórcio, guarda, alvará, inventário e outros); obtenção de documentos; defesa em 
processos criminais; demandas perante órgãos municipais ou estaduais; orientação sobre 
cadastros habitacionais. 
 
O Centro de Integração da Cidadania, programa do Governo do Estado de São Paulo, leva apoio 
aos munícipes que perderam seus documentos pessoais. E o INSS orienta quanto aos benefícios 
previdenciários e socioassistenciais. 
 
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social levará orientação sobre os programas 
estaduais, federais e municipais direcionados às famílias afetadas pela calamidade; além de 
cadastramento das pessoas junto ao Cadastro Único do governo federal, porta de entrada para a 
inserção nos programas socioassistenciais. 
 
Durante o evento, os moradores também podem esclarecer dúvidas e obter orientações sobre 
cursos de capacitação, aferir pressão e diabetes, além de comprar peças de vestuário a preços 
promocionais no bazar solidário do Fundo Social, atualizar a caderneta de vacinação contra a 
Covid-19, levar a criançada para participar de recreação, e muitas outras atividades.  
 
O projeto conta com apoio das secretarias de Esportes (SEESP), Saúde (SESAU), Educação 
(SEDUC), Turismo (SETUR), Serviços Públicos (SESEP), Urbanismo (SEURB), Habitação e 
Regularização Fundiária (SEHAB), Obras (SEO), Meio Ambiente (SEMAM), além da Coordenadoria 
da Mulher de São Sebastião e Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato 
Sant’Anna (FUNDASS). 
 
Programação 
 



 

 

A ação segue na terça-feira (21), no Instituto Verdescola, na Vila Sahy; quarta (22) e quinta-feira 
(23), na quadra esportiva da EMEI Branca de Neve, à Rua Benedito Izidoro de Moraes, 671, em 
Juquehy; e na sexta-feira (24), no Posto de Saúde da Rua Tropicanga, 22, em Boiçucanga. 
 
O atendimento será das 9h às 15h. Importante o munícipe levar documentos pessoais (RG, CPF e 
comprovante de residência) e documentos relacionados à sua demanda. 
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Um mês após tragédia, famílias vivem incerteza em São Sebastião 

 
 

Agência Brasil – Um mês após fortes chuvas e deslizamentos deixarem 65 pessoas mortas e 
uma desaparecida no litoral Norte do estado de São Paulo, as famílias atingidas enfrentam o luto 
pela perda de seus entes queridos e a incerteza sobre o futuro. Aproximadamente mil pessoas 
que tiveram suas casas destruídas, ou tornadas inabitáveis pelo mar de lama, vivem hoje 
temporariamente em pousadas e hotéis conveniados ao governo do estado. O convênio, de 30 
dias, termina nas próximas semanas.  
 
Muita gente preferiu ir para casa de parentes ou se estabelecer em quartos emprestados, e não 
sabe até quando terá um teto. “Eu estou de favor em um quarto em Juquehy, em tempo de 
enlouquecer, de sair sem destino, sabe? Estou abalado, não sei qual o destino da minha vida. Não 
sei o que vai acontecer. Assim, é muita incerteza, só promessa”, conta Edvaldo Guilherme Santos 
Neto, de 39 anos, que teve que abandonar a casa em que morava em São Sebastião, na Vila Sahy, 
o bairro mais atingido pela catástrofe. 
 
Entre a noite de 18 de fevereiro e a manhã seguinte, dia 19, choveu na região mais de 600 
milímetros. O acumulado, segundo o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de 
Desastres (Cemaden), foi o maior já registrado no país. O grande volume de água devastou parte 
das cidades da região, causou mortes, deslizamentos de encostas, alagamentos, destruiu casas e 
estradas. 
 
Guilherme, sua esposa e filho, estão abrigados hoje em uma pousada no bairro de Juquehy, em 
São Sebastião, em um quarto emprestado, pelo período de um mês, por uma amiga. A casa dele, 
na Vila Sahy, resistiu aos deslizamentos, mas está interditada pelas autoridades. Na casa vizinha, 
todos morreram, com exceção de um familiar, salvo pelos próprios moradores. 
 
A casa de Guilherme recebeu da Defesa Civil o selo de risco laranja – usado quando a moradia 
não poderá voltar a ser habitada até uma avaliação das autoridades. O adesivo amarelo é 
utilizado para construções em situação de monitoramento, e o vermelho, para casas condenadas, 
que deverão ser destruídas. 
 
“Eu não tenho psicológico para voltar para minha casa, mesmo se eles liberarem. E a Defesa Civil 
não dá um prazo de quando vai ser liberada. Fiz um empréstimo no Itaú e já sujei meu nome. Não 
sei o que fazer. Estou endividado pela minha casa, onde eu não posso morar. Não recebi nenhum 
amparo, nenhuma garantia de que eu vou receber algum valor desse imóvel, se ele não for 
liberado.” 



 

 

 
Ele afirma que, após a tragédia, fez cadastro tanto na Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e no Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) da cidade. “Fizemos uns dez cadastros que eu nem sei para que que é. Eu sei que 
cadastro foi o que eu mais fiz e, até hoje, ninguém nunca me ligou nem para perguntar se eu 
preciso de um acompanhamento psicológico. Até agora estamos sobrevivendo da doação de 
cestas básicas.” 
 
Guilherme diz que ele e a esposa tinham deixado os empregos pouco antes do desastre, para 
tentar iniciar um negócio próprio de comércio pela internet. As mercadorias compradas por eles 
ficaram dentro da casa e foram perdidas. Ele conta que nunca recebeu nenhum tipo de aviso das 
autoridades de que sua casa estava em área de risco. Além das casas que foram destruídas 
pelos deslizamentos, a Defesa Civil condenou outras 230 moradias no município, que serão 
derrubadas nos próximos dias. 
 
“Se hoje está essa situação em São Sebastião é porque, infelizmente, o poder público não fez um 
programa de habitação para o município. Isso quem paga é a gente. Eu moro na Vila Sahy há 25 
anos e a prefeitura nunca fez um programa de drenagem das encostas, nunca fez um programa 
de habitação, nunca chegou na minha porta e falou assim: aqui é área de risco.” 
 
Após enfrentarem a lama dos deslizamentos para tentar salvar os vizinhos, a esposa de 
Guilherme começou a sentir sintomas de leptospirose: diarreia e dores nas articulações. Ela 
procurou um serviço médico e recebeu o diagnóstico de virose. 
 
“Minha esposa ainda está com diarreia, o corpo doendo, porque ela teve contato com a água 
contaminada. A gente tirou lama, tirou corpo dos escombros e da lama”. 
 
A prefeitura de São Sebastião afirma que não existe surto da doença na cidade. A administração 
municipal reconhece, no entanto, que houve um “aumento de notificações de casos da doença” 
após as fortes chuvas. “Em fevereiro, foram notificados 19 casos e, em março, 17 casos, que 
aguardam resultado. Até o momento, não há casos confirmados de leptospirose.” 
 
A Secretaria de Saúde do município disse que chegou a registrar um aumento de 
aproximadamente 30% nos atendimentos a pacientes com gastroenterite – uma irritação no 
sistema digestivo que causa, entre outros sintomas, diarreia – nas unidades de saúde do 
município, principalmente na Costa Sul. 
 
“No entanto, essa tendência não se consolidou. É comum nesta época do ano, devido ao clima 
quente, que as pessoas apresentem alguns problemas intestinais. O recente aumento de casos 
levantou um alerta no município, especialmente após as últimas chuvas.” 
 
A prefeitura orienta que, caso a pessoa apresente algum sintoma, deve procurar a unidade de 
saúde mais próxima, inclusive os hospitais de Clínicas da Costa Sul, localizado em Boiçucanga, e 
a unidade da região central. 
 
Parcerias 



 

 

A administração municipal informou que fez parcerias com o governo federal e estadual, por meio 
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e do programa Minha Casa, 
Minha Vida para a construção de mais de 900 imóveis, entre casas e apartamentos, que serão 
destinados às famílias que perderam suas casas. A Defesa Civil, diferentemente da prefeitura, diz 
que serão construídas 518 unidades habitacionais. 
 
Três terrenos já estão em fase de terraplenagem, nos bairros da Topolândia e Vila Sahy. Segundo 
a gestão estadual, as primeiras unidades habitacionais deverão ficar prontas em até 150 dias. Até 
lá, segundo a Defesa Civil, as pessoas que estão hoje abrigadas em cerca de 20 hotéis e 
pousadas serão instaladas temporariamente em vilas de passagem, unidades habitacionais de 
madeira, que estão sendo construídas em São Sebastião. As pessoas também serão alocadas 
temporariamente em unidades habitacionais já prontas na cidade vizinha de Bertioga (SP). 
 
A prefeitura orientou que as famílias que estão enfrentando dificuldades procurem o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 
Editoria: Cidades  

Veículo: Agora Vale 
 

Prefeitura de São Sebastião intensifica serviços de manutenção na Topolândia e 
bairros da região 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP), mantém 
diariamente as ações de zeladoria urbana nos bairros da cidade. 
 
Na última semana, equipes da Regional Topolândia realizaram ações de limpeza e roçagem nas 
ruas Ceará, Pernambuco, Alagoas, Goiás, Travessa Rosalina bairro Itatinga, Tereza Rodrigues da 
Silva, Topolândia e praça e área de lazer do bairro Olaria. 
 
Houve ainda serviços de desobstrução das galerias de águas pluviais na Avenida Professor 
Doutor José Machado Rosa, vielas 6 e 90, reparos asfálticos na vias públicas Josefa Santana 
Neves e Sebastião Faustino da Silva, no bairro Topolândia, além de limpeza geral na quadra 
esportiva do bairro Itatinga. 
 
Todas as avenidas, ruas, vielas, travessas, escadarias, praças, áreas de lazer e esportivas dos 
bairros Olaria, Mirante, Itatinga e Topolândia passaram por serviços de limpeza e conservação. A 
operação cata-cata resultou em cinco caminhões de podas, detritos e materiais inservíveis. 
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Prefeitura de São Sebastião leva 'Ação em Família' com atendimentos jurídicos e 
sociais na Costa Sul 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
(SEDES), realiza, de segunda (20) a sexta-feira (24), mais uma edição do projeto "Ação em 
Família", que mobiliza diversas secretarias municipais e parceiros em prol da população. 
 
Nesta semana, a iniciativa reúne equipes da Defensoria Pública da União (DPU), Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), Centro de Integração da Cidadania (CIC) e Cadastro Único (CadÚnico), 
em diversos pontos da Costa Sul, começando pela Vila Sahy - epicentro da tragédia de 19 de 
fevereiro. 
 
A Defensoria Pública da União prestará orientações sobre os saques do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade; Benefício de Prestação Continuada - BPC, previsto na 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Bolsa Família; Auxílio Emergencial (benefício devido); 
benefício por incapacidade; salário-maternidade; e pensão por morte. 
 
Já a Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica para questões relacionadas à 
documentação; assistência jurídica, no caso de negativa de órgãos municipais ou estaduais; 
família (divórcio, guarda, alvará, inventário e outros); obtenção de documentos; defesa em 
processos criminais; demandas perante órgãos municipais ou estaduais; orientação sobre 
cadastros habitacionais. 
 
O Centro de Integração da Cidadania, programa do Governo do Estado de São Paulo, vai oferecer 
apoio aos munícipes que perderam seus documentos pessoais. O INSS orientará sobre benefícios 
previdenciários e socioassistenciais. 
 
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social levará orientação sobre os programas 
estaduais, federais e municipais direcionados às famílias afetadas pela calamidade; além de 
cadastramento das pessoas junto ao Cadastro Único do governo federal, porta de entrada para a 
inserção nos programas socioassistenciais. 
 
O evento também ocorre com apoio das secretarias de Esportes (SEESP), Saúde (SESAU), 
Educação (SEDUC), Turismo (SETUR), Serviços Públicos (SESEP), Urbanismo (SEURB), Habitação 
e Regularização Fundiária (SEHAB), Obras (SEO), Meio Ambiente (SEMAM), além da 
Coordenadoria da Mulher de São Sebastião e Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião 
Deodato Sant'Anna (FUNDASS). 
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Saques calamidade do FGTS por moradores de São Sebastião já superam R$ 2,5 
milhões 

 
 

Os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por?calamidade já ultrapassaram o 
valor de R$ 2,5 milhões em São Sebastião desde o início de sua liberação, há duas semanas. Eles 
são decorrentes das fortes chuvas ocorridas no dia 19 de fevereiro no município. 
 
Até sexta-feira (17), 646 trabalhadores já haviam recebido e foram efetuados 1.214 pagamentos 
no valor total de R$ 2.574.024,18. Em média, cada trabalhador recebeu R$ 3.900. A Caixa 
Econômica Federal (CEF) explicou que ocorreram 1.214 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 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 no Aplicativo FGTS, opção 'Meus Saques', no celular, sem a necessidade 
de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é necessário indicar uma conta de 
instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. 
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Comerciantes afetados pelas chuvas em São Sebastião podem adquirir 
empréstimos emergenciais 

 
 

Dados da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social (SEDES), apontam que até o momento, 15 empresários sebastianenses já solicitaram 
linhas de crédito emergenciais. Os contratos estão em análise. 
 
Os empresários, formais e informais afetados pelas chuvas em São Sebastião, terão acesso a 
linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio 
do Banco do Povo e Programa Desenvolve SP. 
 
As linhas de crédito pelo Banco do Povo são de R$ 30 milhões, empréstimos de até R$ 21 mil, 
com carência de 180 dias, prazo de 48 meses e taxa zero de juros. 
 
Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, localizada na Rua 
Expedicionários Brasileiros, 213, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (12) 3892-5815. 
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São Sebastião pede volta de turistas após tragédia das chuvas 

 
 

Um mês após a tempestade que resultou em mais de 60 mortes em São Sebastião, no litoral 
norte paulista, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) utilizou uma rede social na internet para pedir a 
volta dos turistas para o município. O turismo está entre as principais atividades econômicas da 
cidade que, desde a tragédia, está com suas praias, pousadas e restaurantes esvaziados. 
 
"Convido a todos os turistas a visitarem São Sebastião novamente, a cidade está de braços 
abertos para recebê-los", escreveu, em sua conta no Twitter, onde também publicou um vídeo em 
que apela ao retorno dos visitantes nos próximos feriados. 
 
"Convido para que já nos próximos feriados retornem para cá porque nossa matriz econômica, 
que é o turismo, é extremamente importante", disse Augusto. 
 
Ele também pediu aos turistas que reflitam e tomem atitudes que colaborem com a recuperação 
da cidade. "Cuide do seu lixo, preserve a nossa cidade, veja toda catástrofe e a tragédia que 
assolou o município e quantas pessoas hoje estão passando dificuldades." 
 
No último dia 11, a reportagem percorreu estabelecimentos e praias de São Sebastião, onde 
pouquíssimos turistas aproveitavam as belezas e a infraestrutura hoteleira e gastronômica da 
cidade litorânea. 
 
Cicatrizes deixadas na paisagem e dificuldades como falhas no abastecimento de energia da 
cidade reforçavam a sensação de destruição e de luto, segundo visitantes que conversaram com 
a reportagem. 
 
A tragédia também acirrou disputas políticas no município, desencadeando uma série de crises 
para a gestão do prefeito Felipe Augusto. 
 
Na noite da última terça-feira (14), a Câmara Municipal aprovou a abertura do processo de 
cassação contra Augusto por supostas irregularidades nos gastos públicos durante a pandemia 
de Covid-19. 
 
A prefeitura, por sua vez, afirma que pedidos de liberações de recursos e contratação de 
financiamentos para amenizar os efeitos das chuvas no município estão travados na Câmara. 
 
Há, segundo a prefeitura, três projetos importantes para a realização de obras emergenciais cujas 
propostas para custeio estão nas mãos do Legislativo local desde o final de fevereiro. O mais 



 

 

importante deles pede autorização para que o município obtenha crédito de R$ 100 milhões da 
Caixa Econômica Federal. 
 
Sobre o pedido de volta dos turistas, a gestão de Felipe Augusto enviou uma nota na noite desta 
segunda para explicar que o prefeito pediu para que os turistas repensem a volta a São Sebastião 
"com responsabilidade e planejamento, a médio prazo". 
 
"O pedido do chefe do Executivo vai ao encontro da vocação do município, que é 
indiscutivelmente turística. Não podemos nos esquecer que São Sebastião tem o turismo como 
sua mola propulsora. São os turistas e os veranistas, afinal, que fazem com que a economia 
municipal siga aquecida. Não menos importante: o setor gera e mantém os empregos da 
população local, além de fomentar o consumo", diz a nota da prefeitura. 
 
COBRANÇA DE MORADORES E INVESTIGAÇÃO DE ONGS 
 
Moradores de bairros atingidos por enchentes e deslizamentos organizam protestos para cobrar 
respostas do poder público quanto à construção de novas moradias para a população que vive 
em áreas de risco no município. 
 
Há entre os moradores insatisfação generalizada com a falta de clareza quanto ao emprego de 
recursos anunciados por município, estado e União durante a crise, segundo lideranças 
comunitárias locais. 
 
Há também cobranças para que valores arrecadados por ONGs sejam auditados e destinados a 
um plano de amparo aos desalojados. A própria prefeitura vem notificando as organizações para 
que elas prestem contas sobre os valores arrecadados. 
 
A Polícia Civil, porém, disse por meio da Secretaria da Segurança Pública, gerida pelo governador 
Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não há investigação em curso. Questionado pela 
reportagem, o Ministério Público de São Paulo não informou se vai investigar as doações. 
 
Duas das organizações com grande projeção durante a tragédia de São Sebastião, a Gerando 
Falcões e o Instituto Verdescola, apresentaram prestação de contas na qual declararam uma 
arrecadação que, somada, passa de R$ 28 milhões. 
 
A Procuradoria Municipal de São Sebastião, no entanto, está averiguando diversas outras 
instituições que coletaram donativos. 
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TJ-SP repassa R$ 710 mil em prestações pecuniárias para comarca de São 
Sebastião 

 
 

A 2ª Vara Criminal de Praia Grande (SP) determinou o repasse de verbas provenientes de 
prestações pecuniárias à Vara Criminal de São Sebastião (SP). Os recursos, estimados em R$ 710 
mil, serão utilizados em prol das vítimas dos alagamentos e deslizamentos que atingiram o litoral 
norte de São Paulo no fim de fevereiro. 
 
A decisão foi do juiz Antonio Carlos Costa Pessoa Martins e segue determinação da 
Corregedoria-Geral da Justiça, normatizada pelo Comunicado CG 125/23, que autorizou o repasse 
dos valores arrecadados com pagamento de prestações pecuniárias e outros benefícios legais à 
conta da Vara Criminal de São Sebastião. 
 
São Sebastião foi o município mais atingido pelas chuvas que causaram destruição no litoral 
norte. As outras comarcas do Estado também podem destinar valores à conta da Vara Criminal 
de São Sebastião: conta judicial 500115830529, agência 0715 do Banco do Brasil. 
 
Caberá à unidade recebedora destinar os valores às entidades credenciadas e proceder à análise, 
no momento oportuno, das prestações de contas. Com informações da assessoria de imprensa 
do TJ-SP. 
 
Clique aqui para ler a decisão 
Processo 0001745-39.2023.8.26.0477 
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Festival reunirá artistas para ajudar vítimas de chuvas em São Paulo 

 
 

Para ajudar famílias do litoral norte do estado de São Paulo que sofreram com as fortes chuvas 
que ocorreram no último carnaval, o Vibre Ondas de Amor (VOA) vai promover um festival de 
música na próxima quarta-feira (22). Toda a renda obtida com a bilheteria será revertida para 
programas de apoio às famílias e para a regeneração do sistema sociocultural e ambiental da 
região.  
 
O VOA é formado por um grupo de líderes, moradores, atletas e amantes do litoral norte paulista. 
O projeto foi criado no início da pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo amparar 
famílias mais vulneráveis. 
 
Com a tragédia ocorrida principalmente na cidade de São Sebastião em que morreram mais de 60 
pessoas, o programa foi reativado e agora vai promover o festival musical para angariar fundos 
para a região.  
 
Músicos no palco 
Entre os artistas e grupos que participarão do festival figuram Benziê, Zeeba, Hotelo, Gabriel Elias, 
Navala e TK, Zeider (Planta e Raiz), DJ Zuppa e João Ferreira (DaParte). 
 
“A música transforma, conecta e emociona. Nesse sentido, conseguimos reunir grandes artistas 
engajados pelo que aconteceu no litoral norte, e dispostos em contribuir na regeneração desse 
paraíso que precisa muito da nossa atenção a longo prazo. Queremos vibrar amor nesta noite e 
levar música de qualidade para o público, e que reforce nossos valores – pessoas, planeta, 
propósito e prosperidade”, disse Du Pessoa, músico da dupla Benziê e voluntário do VOA, por 
meio de nota.  
 
Para ajudar famílias do litoral norte do estado de São Paulo que sofreram com as fortes chuvas 
que ocorreram no último carnaval, o Vibre Ondas de Amor (VOA) vai promover um festival de 
música na próxima quarta-feira (22). Toda a renda obtida com a bilheteria será revertida para 
programas de apoio às famílias e para a regeneração do sistema sociocultural e ambiental da 
região.  
 
O VOA é formado por um grupo de líderes, moradores, atletas e amantes do litoral norte paulista. 
O projeto foi criado no início da pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo amparar 
famílias mais vulneráveis. 



 

 

 
Com a tragédia ocorrida principalmente na cidade de São Sebastião em que morreram mais de 60 
pessoas, o programa foi reativado e agora vai promover o festival musical para angariar fundos 
para a região.  
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Navala e TK, Zeider (Planta e Raiz), DJ Zuppa e João Ferreira (DaParte). 
 
“A música transforma, conecta e emociona. Nesse sentido, conseguimos reunir grandes artistas 
engajados pelo que aconteceu no litoral norte, e dispostos em contribuir na regeneração desse 
paraíso que precisa muito da nossa atenção a longo prazo. Queremos vibrar amor nesta noite e 
levar música de qualidade para o público, e que reforce nossos valores – pessoas, planeta, 
propósito e prosperidade”, disse Du Pessoa, músico da dupla Benziê e voluntário do VOA, por 
meio de nota.  
 
Para ajudar famílias do litoral norte do estado de São Paulo que sofreram com as fortes chuvas 
que ocorreram no último carnaval, o Vibre Ondas de Amor (VOA) vai promover um festival de 
música na próxima quarta-feira (22). Toda a renda obtida com a bilheteria será revertida para 
programas de apoio às famílias e para a regeneração do sistema sociocultural e ambiental da 
região.  
 
O VOA é formado por um grupo de líderes, moradores, atletas e amantes do litoral norte paulista. 
O projeto foi criado no início da pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo amparar 
famílias mais vulneráveis. 
 
Com a tragédia ocorrida principalmente na cidade de São Sebastião em que morreram mais de 60 
pessoas, o programa foi reativado e agora vai promover o festival musical para angariar fundos 
para a região.  
 
Músicos no palco 
Entre os artistas e grupos que participarão do festival figuram Benziê, Zeeba, Hotelo, Gabriel Elias, 
Navala e TK, Zeider (Planta e Raiz), DJ Zuppa e João Ferreira (DaParte). 
 
“A música transforma, conecta e emociona. Nesse sentido, conseguimos reunir grandes artistas 
engajados pelo que aconteceu no litoral norte, e dispostos em contribuir na regeneração desse 
paraíso que precisa muito da nossa atenção a longo prazo. Queremos vibrar amor nesta noite e 
levar música de qualidade para o público, e que reforce nossos valores – pessoas, planeta, 
propósito e prosperidade”, disse Du Pessoa, músico da dupla Benziê e voluntário do VOA, por 
meio de nota.  
 
Durante o último carnaval, o litoral norte de São Paulo foi atingido por fortes chuvas, que 
provocaram a morte de 65 pessoas, sendo 64 delas em São Sebastião e uma em Ubatuba. Esta 
foi uma das maiores tragédias da história do estado. Foi também o maior acumulado de chuva 
que se tem registro no país, atingindo 682 milímetros (mm) em Bertioga e 626 mm em São 
Sebastião.  



 

 

 
O festival será na próxima quarta-feira (22) no City Lights Music Hall, em Pinheiros, na capital 
paulista. O preço do ingresso começa em R$ 30, mas as pessoas podem contribuir com valores 
acima do estipulado. Os ingressos solidários estão sendo vendidos no site. 
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https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/20%2003%202023%20-%20Atendimento%20jur%C3%ADdico%20para%20os%20afetados%20pela%20trag%C3%A9dia%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w
https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/20%2003%202023%20-%20Setor%20do%20turismo%20tenta%20se%20recuperar%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w


 

 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/scl/fo/mo6vkw8fno8h37czrg69q/h/20%2003%202023%20-%20Um%20M%C3%AAs%20da%20trag%C3%A9dia%20e%20missa%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0&rlkey=n9d07h62i2l8yellyqlfcji0w

