
 

 

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

mídia 

 

Notícias do dia 21 de março de 2023 

 

Folha de São Paulo 
São Sebastião 

• Tarcísio prepara pacote de gestão e enfrenta resistência 

 
 
Portal R3 
São Sebastião 

• São Sebastião trabalha com três programas habitacionais para atender famílias 
 

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

• São Sebastião conquista nove medalhas de ouro no Latino Americano de Jiu-Jitsu 

 
Tamoios News 
São Sebastião 

• Polícia Rodoviária Federal arrecadou 10 toneladas em donativos para São Sebastião 

 
Costa Norte 
São Sebastião 

• Crise de habitação no litoral norte de SP é mais profunda do que parece, avaliam 
urbanistas 
 

• São Sebastião: empréstimos de até R$ 21 mil são abertos para comerciantes afetados 
pelas chuvas 

 
Radar Litoral 
São Sebastião 

• São Sebastião promove 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta e sexta no Teatro 
 

• Felipe Augusto vai a Brasília em busca de parcerias para reconstruir São Sebastião após 
tragédia 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/03/tarcisio-prepara-pacote-de-gestao-e-enfrenta-resistencia.shtml
https://www.portalr3.com.br/2023/03/sao-sebastiao-trabalha-com-tres-programas-habitacionais-para-atender-familias/
https://www.portalr3.com.br/2023/03/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://www.portalr3.com.br/2023/03/comerciantes-afetados-pelas-chuvas-em-sao-sebastiao-podem-adquirir-emprestimos-emergenciais/
https://www.portalr3.com.br/2023/03/sao-sebastiao-conquista-nove-medalhas-de-ouro-no-latino-americano-de-jiu-jitsu/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/policia-rodoviaria-federal-arrecadou-10-toneladas-em-donativos-para-sao-sebastiao/
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/crise-de-habitac-o-no-litoral-norte-de-sp-e-mais-profunda-do-que-parece-avaliam-urbanistas-1.416141
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/crise-de-habitac-o-no-litoral-norte-de-sp-e-mais-profunda-do-que-parece-avaliam-urbanistas-1.416141
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-emprestimos-de-ate-r-21-mil-s-o-abertos-para-comerciantes-afetados-pelas-chuvas-1.416170
https://costanorte.com.br/cidades/saosebastiao/s-o-sebasti-o-emprestimos-de-ate-r-21-mil-s-o-abertos-para-comerciantes-afetados-pelas-chuvas-1.416170
https://radarlitoral.com.br/noticias/21550/sao-sebastiao-promove-8%EF%BF%BD-conferencia-municipal-de-saude-nesta-quinta-e-sexta-no-teatro
https://radarlitoral.com.br/noticias/21552/felipe-augusto-vai-a-brasilia-em-busca-de-parcerias-para-reconstruir-sao-sebastiao-apos-tragedia
https://radarlitoral.com.br/noticias/21552/felipe-augusto-vai-a-brasilia-em-busca-de-parcerias-para-reconstruir-sao-sebastiao-apos-tragedia


 

 

• Prefeitura de São Sebastião lança campanha ‘Turismo Solidário – Os braços que ajudam a 
reerguer, estão abertos para te receber’ 
 

• Aulas presenciais do 1º ao 5º ano são retomadas em escola de Juquehy 

 
Diário Caiçara 
São Sebastião 

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

• São Sebastião lança campanha ‘Turismo Solidário – Os braços que ajudam a reerguer, 
estão abertos para te receber’. 
 

• Felipe Augusto vai a Brasília em busca de parcerias para São Sebastião após tragédia. 

 
Portal Notícias do Litoral  
São Sebastião 

• São Sebastião inicia imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19 para novo grupo 
prioritário 
 

• Educação de São Sebastião começa a retomar aulas presenciais para alunos de Juquehy 
 

• São Sebastião recebe doação de mochilas e materiais escolares 
 

• São Sebastião recebe representante do Consulado japonês 
 

• Times de basquete de São Sebastião estreiam na Liga Paulista 

 
Litoral Norte Web 
São Sebastião 

• Educação de São Sebastião começa a retomar aulas presenciais para alunos de Juquehy 
 

• São Sebastião recebe representante do Consulado japonês 
 

• Felipe Augusto busca parcerias em Brasília para reconstrução de São Sebastião após 
fortes chuvas 
 

• Felipe Augusto diz que São Sebastião está preparada para receber os turistas nos 
próximos feriados de abril 

 
Nova Imprensa 
São Sebastião 

https://radarlitoral.com.br/noticias/21553/prefeitura-de-sao-sebastiao-lanca-campanha-?turismo-solidario-?-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber?
https://radarlitoral.com.br/noticias/21553/prefeitura-de-sao-sebastiao-lanca-campanha-?turismo-solidario-?-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber?
https://radarlitoral.com.br/noticias/21555/aulas-presenciais-do-1%EF%BF%BD-ao-5%EF%BF%BD-ano-sao-retomadas-em-escola-de-juquehy
https://diariocaicara.com.br/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-de-tecnico-de-enfermagem-para-a-costa-sul/
https://diariocaicara.com.br/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-de-tecnico-de-enfermagem-para-a-costa-sul/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-lanca-campanha-turismo-solidario-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber/
https://diariocaicara.com.br/sao-sebastiao-lanca-campanha-turismo-solidario-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber/
https://diariocaicara.com.br/felipe-augusto-vai-a-brasilia-em-busca-de-parcerias-para-sao-sebastiao-apos-tragedia/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/sao-sebastiao-inicia-imunizacao-com-a-vacina-bivalente-contra-a-covid-19-para-novo-grupo-prioritario/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/sao-sebastiao-inicia-imunizacao-com-a-vacina-bivalente-contra-a-covid-19-para-novo-grupo-prioritario/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/educacao-de-sao-sebastiao-comeca-a-retomar-aulas-presenciais-para-alunos-de-juquehy/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/sao-sebastiao-recebe-doacao-de-mochilas-e-materiais-escolares/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/sao-sebastiao-recebe-representante-do-consulado-japones/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/times-de-basquete-de-sao-sebastiao-estreiam-na-liga-paulista/
https://litoralnorteweb.com.br/educacao-de-sao-sebastiao-comeca-a-retomar-aulas-presenciais-para-alunos-de-juquehy/
https://litoralnorteweb.com.br/sao-sebastiao-recebe-representante-do-consulado-japones/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-busca-parcerias-em-brasilia-para-reconstrucao-de-sao-sebastiao-apos-fortes-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-busca-parcerias-em-brasilia-para-reconstrucao-de-sao-sebastiao-apos-fortes-chuvas/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-diz-que-sao-sebastiao-esta-preparada-para-receber-os-turistas-nos-proximos-feriados-de-abril/
https://litoralnorteweb.com.br/felipe-augusto-diz-que-sao-sebastiao-esta-preparada-para-receber-os-turistas-nos-proximos-feriados-de-abril/


 

 

• Aulas presenciais começam a ser retomadas em Juquehy após tragédia 

 
Jornal do Litoral 
São Sebastião 

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

• Felipe Augusto busca parcerias em Brasília para reconstrução de São Sebastião após 
fortes chuvas 

 
Yahoo Notícia 
São Sebastião 

• São Sebastião: Greenpeace faz alerta sobre novos eventos extremos e racismo ambiental 

 
Agora Vale 
São Sebastião 

• Prefeitura de São Sebastião recebe doação de mochilas e materiais escolares 

 

• Prefeitura de São Sebastião recebe doação de cadeiras de rodas de instituições de São 

Paulo 

 

• Prefeitura de São Sebastião lança campanha 'Turismo Solidário - Os braços que ajudam a 

reerguer, estão abertos para te receber' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2023/03/aulas-juquehy-apos-tragedia.html
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/21/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/21/fundacao-de-saude-publica-de-sao-sebastiao-abre-processo-seletivo-para-tecnico-de-enfermagem/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/21/felipe-augusto-busca-parcerias-em-brasilia-para-reconstrucao-de-sao-sebastiao-apos-fortes-chuvas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/21/felipe-augusto-busca-parcerias-em-brasilia-para-reconstrucao-de-sao-sebastiao-apos-fortes-chuvas/
https://br.noticias.yahoo.com/sao-sebastiao-greenpeace-faz-alerta-sobre-novos-eventos-extremos-e-racismo-ambiental-173528605.html
https://agoravale.com.br/noticias/educacao/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-doacao-de-mochilas-e-materiais-escolares
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-doacao-de-cadeiras-de-rodas-de-instituicoes-de-sao-paulo
https://agoravale.com.br/noticias/Servicos/prefeitura-de-sao-sebastiao-recebe-doacao-de-cadeiras-de-rodas-de-instituicoes-de-sao-paulo
https://agoravale.com.br/noticias/turismo/prefeitura-de-sao-sebastiao-lanca-campanha-turismo-solidario-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber
https://agoravale.com.br/noticias/turismo/prefeitura-de-sao-sebastiao-lanca-campanha-turismo-solidario-os-bracos-que-ajudam-a-reerguer-estao-abertos-para-te-receber
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São Sebastião trabalha com três programas habitacionais para atender famílias 

 
 

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. 
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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. 

 

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 https://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: www.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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São Sebastião conquista nove medalhas de ouro no 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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Polícia Rodoviária Federal arrecadou 10 toneladas em donativos para São 

Sebastião 

 
 

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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Crise de habitação no litoral norte de SP é mais profunda do que parece, avaliam 

urbanistas 

 
 

Urbanistas consultados pelo Portal Costa Norte criticam a forma como tem se dado a 

transferência de famílias desabrigadas de São Sebastião para 300 apartamentos de um conjunto 

habitacional recém-concluído em Bertioga. 

 

Na avaliação da professora Isadora de Andrade Guerreiro, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), e do professor José Xaides Alves, do 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Universidade Estadual de São Paulo 

(Unesp), os problemas de habitação do litoral norte paulista, esgarçado pelas chuvas de fevereiro, 

é mais profundo do que parece. 

 

Em entrevista ao Portal Costa Norte, os professores avaliaram as medidas emergenciais 

adotadas recentemente pelo poder público e apontaram possíveis caminhos que poderiam evitar 

desastres como o do litoral norte no futuro. Confira as entrevistas. 

 

Portal Costa Norte: Em São Sebastião, são mais de 4.000 desabrigados pelas chuvas de fevereiro 

e 25.000 em moradias de risco segundo dados do governo estadual e do último plano diretor do 

município. Neste cenário, idealmente, quais seriam as melhores providências habitacionais tanto 

no sentido de oferecer moradias aos desabrigados pelas chuvas quanto no de resolver ou mitigar 

o problema das moradias de risco? 

 

Isadora Guerreiro: É um problema bastante complexo que eu acho que não se resolve de forma 

simples. As pessoas normalmente pensam ‘ah, é só o governo construir casas’ e acabou. Não é 

isso. O problema da moradia é bem mais complexo. 

 

São cidades de grande turismo, em que são poucas as áreas planas fora das áreas de risco onde 

é possível de ter construção e são justamente as áreas mais próximas da praia onde 

normalmente há casas de veraneio da classe média e média alta. Então, não é que não existam 

terras. Mas essas terras estão sendo ocupadas por um outro tipo de produção, uma produção de 

veraneio. 



 

 

 

E aí, o que acontece? As pessoas que precisam de casa, que moram ou que trabalham no turismo 

ou em outras atividades produtivas na cidade acabam ficando sem essas terras pra poder 

construir suas casas. Então, tem um problema de fundo aí. Não adianta vir falar que precisa 

construir casa. Precisa saber onde serão construídas essas casas em uma cidade litorânea como 

São Sebastião que tem poucas terras e essas terras estão sendo disputadas pelo mercado de 

veraneio. 

 

Então na verdade construir casas significaria desapropriação de terras - e daí sim é uma política 

importante que precisa ser feita. Precisam ser desapropriadas terras que vão ser mais caras sim. 

São terras que não estão em áreas de risco e, portanto, não estando em áreas de risco, estão 

sendo disputadas pelo mercado imobiliário. 

 

E daí, também, tem uma outra questão da moradia que é uma questão complexa em cidades 

litorâneas. Essas cidades são muito dispersas. São cidades que não tem um núcleo, têm vários. 

São Sebastião tem cerca de 100 km de litoral. Se você fizer, voltamos à solução mágica, vamos 

construir casas, que é o governo está falando. Vai construir casa ali no bairro próximo do centro 

de São Sebastião. Construir casa ali não resolve o problema dos trabalhadores que estão 

trabalhando nos núcleos urbanos longe do centro de São Sebastião. [O trabalhador] vai morar ali e 

vai trabalhar a 50 km de sua casa utilizando uma Rio-Santos que em momentos de feriado e tudo 

mais tá completamente parada? Isso não tem viabilidade. 

 

Mas a gente tem outras possibilidades de solução habitacional como por exemplo urbanização 

de favelas, regularização fundiária, melhorias habitacionais. Então as pessoas já construíram 

suas casas nesses outros núcleos de São Sebastião, assim como era a Vila Sahy. 

 

A Vila Sahy poderia ter sido urbanizada, poderia ter havido investimentos em infraestrutura ali. 

Não necessariamente a solução é só construção de novas unidades habitacionais. Nesse caso de 

intervenção em áreas que já estão consolidadas, que as pessoas já construíram, é muito 

importante a participação dessas famílias. Porque essas famílias convivem com o risco, elas 

mesmas sabem e podem colaborar na produção de projetos e soluções públicas que mitiguem o 

risco porque elas conhecem parte do risco a que estão submetidas. Então é importante a 

participação dessas famílias [na elaboração de políticas públicas]. 

 

José Xaides: Olha, se a cidade já conhece as demandas de quantas moradias estão em zonas de 

risco, e também já os desabrigados e tem um plano diretor, o ideal é que o plano diretor da cidade 

já tivesse ou se adequasse às zonas especiais de interesse social. Elas têm que ser demarcadas 

no município. Tanto aquelas áreas de risco, como zonas de remoção, e também as zonas 

especiais de interesse social para onde essas pessoas deverão ser deslocadas a partir de um 

projeto correto de moradia que abrigue essas pessoas no futuro. 

 

As moradias, as pessoas que estão desabrigadas, logicamente, o ideal é que, com urgência, não 

só se tenha abrigos temporários em situações precárias, que sejam em ginásios, escolas, mas 



 

 

que rapidamente o governo do estado e federal até possam mobilizar CDHU, Sabesp, e todos os 

recursos necessários pra fazer moradias o mais rapidamente possível em forma e em condições 

que essas famílias possam ser rapidamente abrigadas. 

 

Existem várias técnicas construtivas que são mais rápidas e que poderiam ser contratadas em 

situações de emergência pra resolver esse problema com maior rapidez. Agora, é necessário que 

se demarque as localidades, seja em São Sebastião, seja nas demais cidades que sofreram com 

essas situações. 

 

Uma vez demarcadas, aí tem uma série de instrumentos jurídicos e urbanísticos que poderiam ser 

mobilizados pra que o estado fizesse, conseguisse ter parcerias com esses donos da terra, 

incentivos a esses donos da terra, pra liberarem essas áreas e também a própria indução de que 

essas zonas pudessem ter financiamento e contratos pra fazer rapidamente moradias 

direcionadas pra habitação social. 

 

Portal Costa Norte: Após as chuvas, o governo estadual iniciou uma operação de transferência 

temporária de cerca de 1200 pessoas desabrigadas em São Sebastião para 300 apartamentos de 

um conjunto habitacional recém-concluído em Bertioga. Esta prática (transferir famílias de uma 

cidade para outra) é habitual em desastres? 

 

Isadora Guerreiro: Eu acho um absurdo completo. Eu não sabia, é uma informação nova que está 

me chegando, mas é um absurdo por vários motivos. Primeiro porque a cidade de Bertioga tem 

seus próprios problemas. Esse conjunto certamente estava dentro do cronograma do 

planejamento de Bertioga e certamente têm outras famílias de Bertioga que estão precisando 

destas unidades habitacionais. 

 

Então vira uma política de emergência, quem está desabrigado vai antes, mas e as pessoas para 

as quais já existia um planejamento pra serem atendidas, ficam sem nada? Então, do ponto de 

vista [da população] da cidade de Bertioga, é um absurdo. 

 

Do ponto de vista de São Sebastião, se já é um problema construir novas unidades habitacionais 

em um único ponto que é o centro de São Sebastião é pior ainda ir pra outra cidade. Eu entendo 

que, do ponto de vista da administração pública, eles estão tentando fazer o possível pra dar um 

encaminhamento pra essas pessoas que seja de melhor qualidade do que ficar acampado em 

escolas. Isso com certeza. Por outro lado, não é uma solução adequada. 

 

A questão sempre da solução provisória, incluindo essa transferência pra Bertioga, é que o que a 

gente conhece do que acontece na política pública é que o provisório sempre vira definitivo. E o 

provisório virar definitivo é sempre um problemão porque na verdade você institucionaliza a 

precariedade. 

 

Então é importante ter soluções provisórias em um momento de desastre. Por outro lado, é 

preciso observar o que significa isso no médio prazo. É um problema de difícil solução, porque ao 



 

 

mesmo tempo em que as moradias precisam ser provisórias, por outro lado, não se constroem 

unidades habitacionais novas, nem se faz projeto de urbanização de favela em seis meses. 

 

O governo, tanto municipal, quanto estadual e federal, precisam intervir não só em São Sebastião 

mas em todo o litoral norte porque é uma situação limite que as pessoas estão vivendo. Mas isso 

não vai demorar menos de dois, três anos pra coisa acontecer. E aí, essas famílias vão ficar no 

conjunto de Bertioga por esse tempo e depois vão sair? 

 

José Xaides: A transferência de moradores de um município para o outro, ela pode não ser usual, 

recorrente, mas não tem nada, a princípio, que impeça uma ação regionalizada, que deveria tratar 

assuntos, especialmente esses de zonas de risco, numa visão regional mesmo. 

 

Então, nesse sentido, a questão é apenas de entender que é um momento de emergência e que 

essas soluções transitórias poderiam estar sendo feitas, logicamente, sob coordenação do 

governo do estado. 

 

A questão maior que deve ser analisada também, para além apenas do abrigo, são as situações 

de pertencimento das pessoas, as situações de entender onde que trabalham cada uma das 

pessoas, o que fazem onde moravam, a situação das escolas das crianças, se elas vão ser 

transferidas, os problemas que isso vai acarretar, de transporte, de conhecimento das áreas. 

 

Então, pode ser que a questão do vínculo das famílias, das crianças, dos jovens, dos idosos que 

vão ser remanejados tragam uma série de outros problemas, de vagas na escola, de atenção nos 

postos de saúde, de questões relacionadas ao sentimento de perda dessas pessoas, ao 

pertencimentos delas nas áreas onde elas estavam. 

 

Então, pode até não ser uma situação ideal, ela [transferência] é possível mas ela traz 

consequências que deveriam ser observadas da mesma forma por profissionais e por uma 

atenção de saúde mental, de questões relacionadas à psicologia, à escola, educação. Não é só 

mudar uma pessoa de um lado pro outro. 

 

Portal Costa Norte: O prefeito de Bertioga, Caio Matheus, alega que a cidade já tem déficit 

habitacional e demonstrou resistência em receber as famílias desabrigadas nos apartamentos da 

cidade. A alegação dele se justifica? 

 

Isadora Guerreiro: Eu acho que tem duas questões aí. Por um lado isso se justifica. Mas isso 

precisaria ser quantificado. Certamente isso [Conjunto Habitacional] já estava sendo planejado 

pra cidade de Bertioga. Eu entendo o lado dele. Não é como se Bertioga fosse uma cidade rica e 

São Sebastião pobre. Muito pelo contrário, São Sebastião deve ter muito mais recursos do que 

Bertioga. 

 

Não tem motivo nenhum pra São Sebastião não ter uma infraestrutura habitacional adequada. 

Realmente, eu diria, que é um problema bem grave, no caso de São Sebastião. 



 

 

 

No caso de Bertioga, por um lado é compreensível a resistência do prefeito, por outro lado a gente 

fica meio assim por conta da solidariedade com os desabrigados da cidade vizinha. Então, eu 

acho que tem os dois lados. Acho que vai precisar de um esforço de diplomacia entre as duas 

cidades, porque o prefeito de Bertioga está coberto de razão no sentido de que ele tem os 

próprios problemas pra cuidar. E São Sebastião, mesmo tendo recursos, não soube cuidar dos 

próprios problemas. 

 

No entanto, do ponto de vista humano é pouco solidário, pouco acolhedor, pouco diplomático. Se 

eu estivesse aí no meio, veria tratativas diplomáticas em torno disso. Fazer acordos pra garantir 

que seja provisório mesmo, pra cidade de Bertioga receber recursos de contrapartida pra acolher 

essas famílias. Tem questões que podem ser colocadas em um acordo diplomático. É assim que 

os países fazem e as prefeituras podem fazer também. 

 

Essas cidades litorâneas elas funcionam meio de forma orgânica entre elas, é quase como uma 

região metropolitana em que as cidades estão conurbadas [integradas], elas têm dinâmicas 

conjuntas. 

 

Eu acho que esse desastre, e esse tipo de tratativa entre Bertioga e São Sebastião, levam pra uma 

coisa que eu acho que o governo de São Paulo poderia considerar que é ter uma espécie de 

planejamento de desenvolvimento conjunto entre as cidades. Não adianta cada cidade pensar 

seu desenvolvimento urbano de forma separada umas das outras. Vai dar coisa ruim, que é o que 

já está acontecendo, uma jogando seus problemas pra outra. 

 

Precisa ser pensado um plano conjunto de desenvolvimento do litoral norte. Isso o governo do 

estado poderia enfrentar. Se colocar como uma entidade superior aos municípios e juntá-los em 

uma entidade que pense o desenvolvimento do litoral norte como um todo, inclusive na questão 

ambiental. 

 

José Xaides: Eu creio que a falta de uma visão integrada entre as cidades, do ponto de vista do 

planejamento, e nesse caso ficou configurado que é preciso tratar a situação do litoral norte 

também em uma visão regionalizada, intercidades, deveria ter a possibilidade terem uma visão 

mais solidária, mais no sentido de ajudas mútuas em todos os sentidos. 

 

De qualquer forma, vale a consideração que eu fiz anteriormente de que o problema não se reduz 

às questões do abrigo temporário das pessoas, mas a um conjunto de fatores de vida dessas 

pessoas que tem que ser vistos com a mesma urgência das moradias. 

 

Escutar essas pessoas, entender o problema pessoal de cada família, onde elas trabalham, se 

essa mudança não vai trazer pra elas problemas de vida, financeiros, perda de trabalho, questões 

de locomoção, escola pras crianças, os vínculos afetivos. Então tudo isso é importante e nos 

momentos de tragédia tem que ser tratado com o mesmo rigor que a gente trata das obras 

físicas. 



 

 

 

Então, nesse sentido, o prefeito, a resistência dele, pode ser que seja motivada também por 

perceber que há outros componentes que têm que ser resolvidos também, para além da 

habitação. Claro que o ideal seria fazer as construções próximas ou na própria cidade onde os 

desabrigados já vivem. Nos vazios urbanos que existam, em lotes vazios, em glebas 

especulativas sem risco. 

 

E usar os instrumentos que eu disse anteriormente e que permitem que a prefeitura e o estado 

possam ter menos ônus pra desapropriar, na verdade pra conquistar terras por outras formas, por 

exemplo pelo potencial construtivo, por consórcio imobiliário. 

 

Então há medidas [jurídicas] importantes que podem ser adotadas na própria cidade. E agilidade 

de uma técnica construtiva que permita erguer os imóveis rapidamente. 
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São Sebastião: empréstimos de até R$ 21 mil são abertos para comerciantes 

afetados pelas chuvas 

 
 

Ontem (20), a prefeitura de São Sebastião anunciou que microempresários formais e informais 

afetados pelas chuvas terão acesso a linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo Banco 

do Povo e Programa Desenvolve do governo estadual.  

 

As linhas de crédito são de R$ 30 milhões com empréstimos individuais de até R$ 21 mil,  

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

 

Mais informações podem ser obtidas na sede do Banco do Povo, na rua Expedicionários 

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

segunda a sexta-feira. O órgão também atende via WhatsApp, número (12) 3892-5815. 
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São Sebastião promove 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta e sexta no 

Teatro 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Conselho 

Municipal de Saúde (Comus), promove a 8ª Conferência Municipal de Saúde nesta quinta (23) e 

sexta-feira (24), no Teatro Municipal, no Centro. O evento é voltado para usuários e gestores do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e trabalhadores da área. 

 

O objetivo, segundo a diretora de Planejamento em Saúde, Laysa Christina Pires do Nascimento, é 

além de cumprir a legislação que determina a realização de conferências municipais a cada 

quatro anos, proporcionar a participação popular e dos trabalhadores da Saúde na construção 

democrática do SUS. “É o momento de sugerir serviços e melhorias na saúde, para que as 

propostas sejam avaliadas e, caso aprovadas, implementadas no município”. 

 

O tema deste ano é “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia - Amanhã vai ser 

outro dia”, conforme diretriz do Conselho Nacional de Saúde. As propostas que surgirem se 

somarão às já elencadas durante as pré-conferências, realizadas durante os meses de novembro 

e dezembro passado em todas as regiões da cidade. 

 

As propostas serão trabalhadas em quatro eixos temáticos: “O Brasil que temos. O Brasil que 

queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; “Garantir 

direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e “Amanhã será um outro dia para todos, todas 

e todes”. 

 

Após discussão, as propostas serão levadas à votação, podendo ser aprovadas para 

implementação no âmbito municipal ou rejeitadas. Dentro de cada eixo temático também serão 

eleitas duas diretrizes enviadas à etapa estadual, prevista para 28 de abril. Durante a conferência 

também serão eleitos dez representantes delegados do município, que participarão da etapa 

estadual. 

 

Confira a programação completa: 



 

 

 

Dia 23/3 (quinta-feira) 

 

- 13h – Credenciamento e recepção dos participantes; 

- 13h30 – Abertura solene da VIII Conferência Municipal de Saúde; 

 

- 15h – Palestra “Como se preparar para o presente”, com Alexandre Camilo (ator, diretor teatral, 

escritor, storyteller e pesquisador de histórias; educador, Business Coach, Coach executivo e 

pessoal); 

 

- 17h – Encerramento do primeiro dia. 

 

  

 

Dia 24/3 (sexta-feira) 

 

- 8h30 – Credenciamento e recepção dos participantes; 

 

- 9h – Palestra “Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro 

dia”, com Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva (servidor público municipal desde 1996; ex-

secretário de Saúde; ex-presidente da Fundação de Saúde Pública; advogado, doutor em Direito, 

professor universitário e mestre em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente); 

 

- 11h – Discussões sobre os eixos temáticos; 

 

- 12h – Intervalo; 

 

- 13h30 – Discussão dos eixos da conferência e votação sobre propostas para implantação no 

âmbito municipal e diretrizes para o âmbito estadual; 

 

- 17h30 – Eleição dos delegados para a etapa estadual; 

 

- 18h – Encerramento do evento 

 

Serviço 

 

8ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião 

Data: 23 e 24 de março (quinta e sexta-feira) 

Local: Teatro Municipal (Avenida Dr. Altino Arantes, 2 - Centro) 

Entrada: gratuita 
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Felipe Augusto vai a Brasília em busca de parcerias para reconstruir São Sebastião 

após tragédia 

 
 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, participa em Brasília de reuniões nos ministérios da 

Integração, Cultura, Saúde, Cidades, Povos Indígenas e com o presidente da Caixa Econômica 

Federal, com o objetivo de buscar parcerias para a reconstrução do município após as fortes 

chuvas que atingiram a cidade no feriado de carnaval. 

 

Durante as reuniões em Brasília, o prefeito tem apresentado as demandas do município e 

buscado soluções em conjunto com os ministérios e órgãos competentes. "A reconstrução da 

cidade é uma prioridade para a gestão municipal, que está empenhada em garantir o bem-estar 

da população e a recuperação da infraestrutura afetada pelas chuvas", afirmou. 

 

Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República, disse que o prefeito pode reiterar à população sebastianense que o presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, dará todo o apoio necessário para a reconstrução de São 

Sebastião. "Estamos, a pedido do presidente Lula, recebendo o prefeito Felipe Augusto, que tem 

demonstrado uma grande determinação em enfrentar as adversidades causadas pelas fortes 

chuvas em São Sebastião. O prefeito terá uma agenda intensa aqui no Distrito Federal, onde 

buscará fechar as parcerias necessárias para reduzir os danos causados pelo desastre e 

reconstruir a cidade. Estamos unindo esforços para atender às necessidades da população e 

trabalhar em conjunto em prol da recuperação do município", enfatizou Padilha. 

 

Felipe Augusto ressaltou a importância do apoio do governo federal nesse momento difícil. 

"Estamos enfrentando uma situação delicada em São Sebastião, e precisamos de ajuda para 

reconstruir nossa cidade e garantir a segurança e o conforto de nossos cidadãos. Agradecemos a 

atenção dos ministérios e órgãos competentes em nos receber e buscar soluções para nossas 

demandas", afirmou o prefeito. 

 

O prefeito afirmou que o objetivo da administração é continuar trabalhando incansavelmente para 

superar os desafios impostos pelas chuvas e garantir um futuro melhor para a população 

sebastianense. 
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Prefeitura de São Sebastião lança campanha ‘Turismo Solidário – Os braços que 

ajudam a reerguer, estão abertos para te receber’ 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Fundo 

Social do município, lançou nesta semana a campanha ‘Turismo Solidário – Os braços que 

ajudam a reerguer, estão abertos para te receber’. 

 

Todas as empresas do setor hoteleiro e restaurantes que ofereceram doações diversas, 

realizaram cozinhas solidárias e abrigos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o 

município em 19 de fevereiro, receberão o selo ‘Turismo Solidário’. 

 

A Secretaria está mapeando os meios de hospedagem e restaurantes apoiadores, e atualmente, 

19 estabelecimentos já possuem o selo. A expectativa é que aproximadamente mais 80 

empresas sejam reconhecidas com o selo. 

 

A Prefeitura e o Fundo Social agradecem a cada parceiro solidário e voluntário e contam com a 

ajuda de todos para reconstruir São Sebastião. A cidade segue em estado de calamidade pública, 

e ajudar aqueles que mais precisam é crucial para esse processo de reconstrução. 
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Aulas presenciais do 1º ao 5º ano são retomadas em escola de Juquehy 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), iniciou nesta semana 

o atendimento presencial de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal 

Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, em um novo local no mesmo bairro. As aulas são 

realizadas em regime de escalonamento para esse grupo de estudantes, sendo divididos em 

quatro períodos para acomodar as turmas no imóvel que os atenderá provisoriamente. 

 

Durante as aulas presenciais, as crianças e adolescentes são atendidas pelos professores e 

realizam trabalhos escolares, levando para casa atividades complementares. Os alunos do 6º ao 

9º ano do fundamental seguem sendo atendidos pelo ensino remoto, em ação semelhante ao 

período de pandemia, com cadernos de atividades preparadas pelos professores e fornecidos 

pelo ‘Currículo em Ação’ do governo do Estado, enquanto a Seduc está dando andamento à 

locação de mais um imóvel que comporte os estudantes. 

 

Interdição 

 

A EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida foi a mais afetada pela tempestade que assolou o município, 

sofrendo com alagamento e entrada de um volume considerável de lama no pátio e nas salas, 

perda de playgrounds e mobiliário escolar e avarias nos telhados, sendo interditada pela Defesa 

Civil e impossibilitada de receber os estudantes. 
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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 (22/3), 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. 
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São Sebastião lança campanha ‘Turismo Solidário – Os braços que ajudam a 

reerguer, estão abertos para te receber’. 

 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR), em parceria com o 

Fundo Social do município, lançou, na última segunda-feira (20/3), a campanha ‘Turismo Solidário 

– Os braços que ajudam a reerguer, estão abertos para te receber’. 

Todas as empresas do setor hoteleiro e restaurantes que ofereceram doações diversas, 

realizaram cozinhas solidárias e abrigos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o 

município em 19 de fevereiro, receberão o selo ‘Turismo Solidário’. 

A SETUR está mapeando os meios de hospedagem e restaurantes apoiadores, e atualmente, 19 

estabelecimentos já possuem o selo. A expectativa é que aproximadamente mais 80 empresas 

sejam reconhecidas com o selo. 

Neste momento difícil, a Prefeitura e o Fundo Social agradecem a cada parceiro solidário e 

voluntário, e contam com a ajuda de todos para reconstruir São Sebastião. A cidade segue em 

estado de calamidade pública, e ajudar aqueles que mais precisam é crucial para esse processo 

de reconstrução. 
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Felipe Augusto vai a Brasília em busca de parcerias para São Sebastião após 

tragédia. 

 

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, participa em Brasília de reuniões nos ministérios da 

Integração, Cultura, Saúde, Cidades, Povos Indígenas e com o presidente da Caixa Econômica 

Federal, com o objetivo de buscar parcerias para a reconstrução do município após as fortes 

chuvas que atingiram a cidade no feriado de carnaval. 

Durante as reuniões em Brasília, o prefeito tem apresentado as demandas do município e 

buscado soluções em conjunto com os ministérios e órgãos competentes. “A reconstrução da 

cidade é uma prioridade para a gestão municipal, que está empenhada em garantir o bem-estar 

da população e a recuperação da infraestrutura afetada pelas chuvas”, afirmou. 

Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República, disse que o prefeito pode reiterar à população sebastianense que o presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, dará todo o apoio necessário para a reconstrução de São 

Sebastião. “Estamos, a pedido do presidente Lula, recebendo o prefeito Felipe Augusto, que tem 

demonstrado uma grande determinação em enfrentar as adversidades causadas pelas fortes 

chuvas em São Sebastião. O prefeito terá uma agenda intensa aqui no Distrito Federal, onde 

buscará fechar as parcerias necessárias para reduzir os danos causados pelo desastre e 

reconstruir a cidade. Estamos unindo esforços para atender às necessidades da população e 

trabalhar em conjunto em prol da recuperação do município”, enfatizou Padilha. 

Felipe Augusto ressaltou a importância do apoio do governo federal nesse momento difícil. 

“Estamos enfrentando uma situação delicada em São Sebastião, e precisamos de ajuda para 

reconstruir nossa cidade e garantir a segurança e o conforto de nossos cidadãos. Agradecemos a 

atenção dos ministérios e órgãos competentes em nos receber e buscar soluções para nossas 

demandas”, afirmou o prefeito. 

O prefeito afirmou que o objetivo da administração é continuar trabalhando incansavelmente para 

superar os desafios impostos pelas chuvas e garantir um futuro melhor para a população 

sebastianense. Informações: Radar Litoral 
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São Sebastião inicia imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19 para 

novo grupo prioritário 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU) e da Fundação de Saúde 

Pública (FSPSS), informa que o reforço da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 já está 

disponível para um novo grupo prioritário. 

 

Podem se vacinar idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da Saúde; gestantes e puérperas; 

pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade; adolescentes cumprindo 

medidas socioeducativas; e funcionários do sistema de privação de liberdade. 

 

A vacina continua disponível para pessoas a partir de 12 anos ou mais que vivem ou trabalham 

em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, de comunidades indígenas, 

ribeirinhas e quilombolas. Até o momento, receberam o imunizante 990 sebastianenses. 

 

Para se vacinar, o público-alvo deve ir a uma Unidade de Saúde da Família (USF) de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 16h, e apresentar CPF, documento com foto e comprovante de que 

completou o esquema primário (1ª e 2ª doses) contra a Covid-19. O intervalo entre a aplicação da 

última dose e o reforço com a bivalente deve ser de, no mínimo, quatro meses. 

 

As vacinas bivalentes da Pfizer oferecem proteção contra a cepa original do vírus causador da 

Covid-19 e contra as variantes que surgiram depois, incluindo a Ômicron, de maior preocupação 

no momento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já atestou a segurança das 

doses. 
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Educação de São Sebastião começa a retomar aulas presenciais para alunos de 

Juquehy 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), iniciou na segunda-

feira (20) o atendimento presencial de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, em um novo local no mesmo bairro. 

 

As aulas são realizadas em regime de escalonamento para esse grupo de estudantes, sendo 

divididos em quatro períodos para acomodar as turmas no imóvel que os atenderá 

provisoriamente. Durante as aulas presenciais, as crianças e adolescentes são atendidas pelos 

professores e realizam trabalhos escolares, levando para casa atividades complementares. 

 

Os alunos do 6º ao 9º ano do fundamental seguem sendo atendidos pelo ensino remoto, em ação 

semelhante ao período de pandemia, com cadernos de atividades preparadas pelos professores e 

fornecidos pelo ‘Currículo em Ação’ do governo do Estado, enquanto a SEDUC está dando 

andamento à locação de mais um imóvel que comporte os estudantes. 

 

Interdição 

 

A EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida foi a mais afetada pela tempestade que assolou o município, 

sofrendo com alagamento e entrada de um volume considerável de lama no pátio e nas salas, 

perda de playgrounds e mobiliário escolar e avarias nos telhados, sendo interditada pela Defesa 

Civil e impossibilitada de receber os estudantes. 
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São Sebastião recebe doação de mochilas e materiais escolares 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), recebeu a doação de 

90 mochilas com materiais escolares, além de livros, brinquedos e outros itens para os alunos da 

Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, em Barra do Sahy. 

 

A contribuição foi realizada por iniciativa de João Marcello Simaglia, empresário, morador de São 

Paulo e frequentador de São Sebastião, que arrecadou os itens por meio de vaquinha e doação de 

amigos. 

 

Ele conta que, com a ajuda de colegas, também foram realizadas outras doações para a cidade. 

“Arrecadamos quase 4 toneladas de doações de água, alimentos, produtos de higiene pessoal e 

limpeza, fórmulas e remédios”, disse. 

 

“Compramos com a nossa vaquinha, que chegou a aproximadamente R$ 28 mil, 90 colchões 

novos e enxovais completos. Para finalizar, pensando nas crianças e na retomada das aulas, 

compramos e montamos 90 kits para Barra da Sahy”, completou Simaglia. 
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São Sebastião recebe representante do Consulado japonês 

 
 

O chefe de Gabinete da Prefeitura de São Sebastião, Adriano Ramires, e o secretário estadual da 

Gerência de Apoio do Litoral Norte, coronel André Porto, recepcionaram, nesta terça-feira (21), a 

cônsul-geral adjunta do Consulado Geral do Japão em São Paulo, Chiho Komuro, e representantes 

da empresa Santher, que vieram trazer donativos doados por funcionários para as vítimas da 

tragédia de 19 de fevereiro. 

 

“Fizemos uma campanha com nossos funcionários que contribuíram de forma a ajudar a 

população de São Sebastião”, disse Chiho. Foram entregues vários kits de higiene pessoal, 

limpeza e até material escolar. 

 

Já a responsável pelo departamento de Recursos Humanos da Santher, Vitor Batista, aproveitou 

para trazer produtos como fraldas e apresentar outras linhas como papel toalha, lenço de boca 

para a administração municipal. 

 

O grupo também pode conhecer um pouco sobre o que ocorre com São Sebastião após as 

chuvas fortes de fevereiro e como foi importante a ajuda humanitária de todos os poderes 

governamentais e brasileiros. 

 

O prefeito Felipe Augusto foi representado por Ramires e Porto, uma vez que estar em Brasília 

(DF) em busca de recursos que vão ajudar na reconstrução da cidade. “Toda ajuda é muito 

positiva”, destacou Adriano Ramires. 
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Times de basquete de São Sebastião estreiam na Liga Paulista 

 
 

As equipes de basquete masculinas Wolves São Sebastião da Associação de Desporto Amador 

da Topolândia (ADAT) vão estrear na Liga Paulista de Basketball, no próximo fim de semana. 

 

No próximo sábado (25), o time Sub – 14 joga contra o Taubaté, às 9h30, na casa do adversário. 

Já a agremiação Sub – 21 disputará a partida no Ginásio Municipal José de Souza Gringo 

‘Gringão’, no bairro Varadouro, às 11h de domingo (26). 

 

O técnico da equipe, David Henrique, relata que as equipes que estrearão neste final de semana 

tiveram apenas quatro treinos para se preparem para a competição, mas que a expectativa de 

vitória é grande. 

 

“Os ‘Wolves’ estão mais fortes se comparado com o último ano e queremos conquistar muitos 

campeonatos em 2023. Nossos jovens atletas estão motivados e sabemos que não teremos vida 

fácil nestas partidas de abertura da Liga Paulista. Será muito importante começar bem na estreia 

para ganhar mais confiança para o restante da temporada”, disse o técnico. 

 

Todas as categorias terão chave A e B e os melhores dos grupos se classificarão para a próxima 

fase da competição. 

 

O projeto 

 

O projeto, iniciado em 2019, tem parceria com a Prefeitura de São Sebastião, por meio da 

Secretaria de Esportes (SEESP). O principal objetivo da iniciativa é a promoção do esporte, em 

especial, o basquete, e o desenvolvimento motor, físico e mental das crianças que frequentam 

suas aulas. Atualmente conta com 70 meninos e meninas, de 8 a 15 anos. 

 

As aulas acontecem na Área de Lazer do Itatinga e no Ginásio de Esportes “Amaro Buarque 

Sampaio”, da Topolândia, com os professores especializados em basquetebol – David Henrique, 

James Alexandro e João Lucas, e aulas de preparação física e flexibilidade com a professora 

Fabiana Fagundes. 



 

 

 

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h, ocorrem as aulas de basquetebol para 

iniciante, na Área de Lazer do Itatinga. Já as aulas de treinamento são realizadas nos mesmos 

dias, das 20h às 22h. Às quartas e sextas-feiras, as aulas são no Ginásio da Topolândia. 

 

Para inscrições, os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente deve procurar as sede da 

ADAT, localizada Área de Lazer do Itatinga, à Rua Francisco Brum do Canto, s/n. Mais 

informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 98167-5114 ou e-mail 

adatwolves@hotmail.com. 
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Educação de São Sebastião começa a retomar aulas presenciais para alunos de 

Juquehy 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), iniciou na segunda-

feira (20) o atendimento presencial de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy, em um novo local no mesmo bairro. 

 

As aulas são realizadas em regime de escalonamento para esse grupo de estudantes, sendo 

divididos em quatro períodos para acomodar as turmas no imóvel que os atenderá 

provisoriamente. Durante as aulas presenciais, as crianças e adolescentes são atendidas pelos 

professores e realizam trabalhos escolares, levando para casa atividades complementares. 

 

Os alunos do 6º ao 9º ano do fundamental seguem sendo atendidos pelo ensino remoto, em ação 

semelhante ao período de pandemia, com cadernos de atividades preparadas pelos professores e 

fornecidos pelo ‘Currículo em Ação’ do governo do Estado, enquanto a SEDUC está dando 

andamento à locação de mais um imóvel que comporte os estudantes. 

 

Interdição 

 

A EM Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida foi a mais afetada pela tempestade que assolou o município, 

sofrendo com alagamento e entrada de um volume considerável de lama no pátio e nas salas, 

perda de playgrounds e mobiliário escolar e avarias nos telhados, sendo interditada pela Defesa 

Civil e impossibilitada de receber os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clipping de Notícias: 21/03/2023 

Editoria: Cidades 

Veículo: Litoral Norte Web 

 

São Sebastião recebe representante do Consulado japonês 

 
 

O chefe de Gabinete da Prefeitura de São Sebastião, Adriano Ramires, e o secretário estadual da 

Gerência de Apoio do Litoral Norte, coronel André Porto, recepcionaram, nesta terça-feira (21), a 

cônsul-geral adjunta do Consulado Geral do Japão em São Paulo, Chiho Komuro, e representantes 

da empresa Santher, que vieram trazer donativos doados por funcionários para as vítimas da 

tragédia de 19 de fevereiro. 

 

“Fizemos uma campanha com nossos funcionários que contribuíram de forma a ajudar a 

população de São Sebastião”, disse Chiho. Foram entregues vários kits de higiene pessoal, 

limpeza e até material escolar. 

 

Já a responsável pelo departamento de Recursos Humanos da Santher, Vitor Batista, aproveitou 

para trazer produtos como fraldas e apresentar outras linhas como papel toalha, lenço de boca 

para a administração municipal. 

 

O grupo também pode conhecer um pouco sobre o que ocorre com São Sebastião após as 

chuvas fortes de fevereiro e como foi importante a ajuda humanitária de todos os poderes 

governamentais e brasileiros. 

 

O prefeito Felipe Augusto foi representado por Ramires e Porto, uma vez que estar em Brasília 

(DF) em busca de recursos que vão ajudar na reconstrução da cidade. “Toda ajuda é muito 

positiva”, destacou Adriano Ramires. 
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Felipe Augusto busca parcerias em Brasília para reconstrução de São Sebastião 

após fortes chuvas 

 
 

O prefeito Felipe Augusto, participa em Brasília de reuniões com os ministérios da Integração, 

Cultura, Saúde, Cidades, Povos Indígenas e com o presidente da Caixa Econômica Federal, com o 

objetivo de buscar parcerias para a reconstrução do município após as fortes chuvas que 

atingiram a cidade no feriado de carnaval. 

Diante da situação, o prefeito Felipe Augusto não tem medido esforços para buscar ajuda e 

recursos junto ao governo Estadual e federal. 

Durante as reuniões em Brasília, o prefeito tem apresentado as demandas do município e 

buscado soluções em conjunto com os ministérios e órgãos competentes. A reconstrução da 

cidade é uma prioridade para a gestão municipal, que está empenhada em garantir o bem-estar 

da população e a recuperação da infraestrutura afetada pelas chuvas. 

Alexandre Rocha Santos Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República, disse que o prefeito pode reiterar à população sebastianense que o 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá dar todo o apoio necessário para a 

reconstrução de São Sebastião. “Estamos hoje no Palácio da República, a pedido do presidente 

Lula, recebendo o prefeito Felipe Augusto, que tem demonstrado uma grande determinação em 

enfrentar as adversidades causadas pelas fortes chuvas em São Sebastião. O prefeito terá uma 

agenda intensa aqui no Distrito Federal, onde buscará fechar as parcerias necessárias para 

reduzir os danos causados pelo desastre e reconstruir a cidade. Estamos unindo esforços para 

atender às necessidades da população e trabalhar em conjunto em prol da recuperação do 

município”, enfatizou Padilha. 

Felipe Augusto ressaltou a importância do apoio do governo federal nesse momento difícil. 

“Estamos enfrentando uma situação delicada em São Sebastião, e precisamos de ajuda para 

reconstruir nossa cidade e garantir a segurança e o conforto de nossos cidadãos. Agradecemos a 

atenção dos ministérios e órgãos competentes em nos receber e buscar soluções para nossas 

demandas”, afirmou o prefeito. 

A gestão municipal de São Sebastião continuará trabalhando incansavelmente para superar os 

desafios impostos pelas chuvas e garantir um futuro melhor para a população sebastianense. 
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Felipe Augusto diz que São Sebastião está preparada para receber os turistas nos 

próximos feriados de abril 

 
 

São Sebastião enfrentou um momento difícil no último feriado de Carnaval. As fortes chuvas que 

caíram na região transformaram o que deveria ser um momento de alegria e descontração em 

tristeza e destruição. O desastre natural causou a morte de 64 pessoas e milhares ficaram 

desabrigados, deixando a população local em estado de choque. 

 

Diante dessa situação, o prefeito Felipe Augusto está empenhado em reconstruir a cidade e 

proporcionar um futuro melhor para os sebastianenses. 

O prefeito anunciou aos turistas que a cidade está preparada para recebê-los nos próximos 

feriados do mês de abril. 

 

O turismo sempre foi uma das prioridades na gestão do prefeito Felipe Augusto, o que garantiu o 

reconhecimento de São Sebastião em diversas feiras nacionais e internacionais, com prêmios 

inéditos para a cidade. No entanto, a cidade passa por um momento delicado. As chuvas tiveram 

um acúmulo recorde que superou 600 mililitros em 24 horas, causando diversos pontos de 

destruição. 

 

É importante ressaltar que, apesar do impacto negativo que o pedido de adiamento das visitas 

turísticas causou, a segurança e a vida do sebastianense sempre foram as prioridades. Os 

turistas serão bem-vindos novamente, a cidade está sendo organizada para recebê-los com 

segurança. 

 

“A reconstrução de São Sebastião não será uma tarefa fácil, mas a solidariedade e a união da 

comunidade podem ajudar a superar os desafios. Com líderes políticos e a população 

trabalhando juntos, há esperança de que a cidade seja reconstruída com sucesso e que as 

pessoas possam voltar a ter uma vida normal. A tragédia do Carnaval será sempre lembrada, mas 

o trabalho árduo e a resiliência da comunidade podem ajudar a trazer um futuro melhor para 

todos”, concluiu o prefeito. 
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Aulas presenciais começam a ser retomadas em Juquehy após tragédia 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião retomou esta semana o atendimento presencial de alunos do 1º ao 

5º ano do ensino fundamental em Juquehy, após a tragédia que atingiu a cidade em 19 de 

fevereiro. O bairro foi um dos mais afetados e a escola municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida 

ficou destruída e foi interditada pela Defesa Civil. 

 

As aulas estão acontecendo em um imóvel provisório, no mesmo bairro, em regime de 

escalonamento de quatro períodos para acomodar as turmas. Durante as aulas presenciais, as 

crianças e adolescentes são atendidas pelos professores e realizam trabalhos escolares, levando 

para casa atividades complementares. 

 

Os alunos do 6º ao 9º ano do fundamental seguem sendo atendidos pelo ensino remoto, em ação 

semelhante ao período de pandemia, com cadernos de atividades preparadas pelos professores e 

fornecidos pelo projeto Currículo em Ação, do governo do Estado, enquanto a secretaria de 

Educação está dando andamento à locação de mais um imóvel que comporte os estudantes. 

 

Interdição 

 

A unidade escolar em Juquehy foi a mais afetada pela tempestade que assolou o município, 

sofrendo com alagamento e entrada de um volume considerável de lama no pátio e nas salas, 

perda de playgrounds e mobiliário escolar e avarias nos telhados. Com a interdição, a escola ficou 

impossibilitada de receber os estudantes por tempo indeterminado. A cidade registrou 64 mortes 

e milhares de desabrigados na catástrofe. 
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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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Felipe Augusto busca parcerias em Brasília para reconstrução de São Sebastião 

após fortes chuvas 

 
 

O prefeito Felipe Augusto, participa em Brasília de reuniões com os ministérios da Integração, 

Cultura, Saúde, Cidades, Povos Indígenas e com o presidente da Caixa Econômica Federal, com o 

objetivo de buscar parcerias para a reconstrução do município após as fortes chuvas que 

atingiram a cidade no feriado de carnaval. 

 

Diante da situação, o prefeito Felipe Augusto tem buscado de todas as formas recursos junto ao 

governos Estadual e Federal. 

 

Durante as reuniões em Brasília, o prefeito tem apresentado as demandas do município e 

buscado soluções em conjunto com os ministérios e órgãos competentes. A reconstrução da 

cidade é uma prioridade para a gestão municipal, que está empenhada em garantir o bem-estar 

da população e a recuperação da infraestrutura afetada pelas chuvas. 

 

Alexandre Rocha Santos Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República, disse que o prefeito pode reiterar à população sebastianense que o 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá dar todo o apoio necessário para a 

reconstrução de São Sebastião. “Estamos hoje no Palácio da República, a pedido do presidente 

Lula, recebendo o prefeito Felipe Augusto, que tem demonstrado uma grande determinação em 

enfrentar as adversidades causadas pelas fortes chuvas em São Sebastião. O prefeito terá uma 

agenda intensa aqui no Distrito Federal, onde buscará fechar as parcerias necessárias para 

reduzir os danos causados pelo desastre e reconstruir a cidade. Estamos unindo esforços para 

atender às necessidades da população e trabalhar em conjunto em prol da recuperação do 

município”, enfatizou Padilha. 

 

Felipe Augusto ressaltou a importância do apoio do governo federal nesse momento difícil. 

“Estamos enfrentando uma situação delicada em São Sebastião, e precisamos de ajuda para 

reconstruir nossa cidade e garantir a segurança e o conforto de nossos cidadãos. Agradecemos a 

atenção dos ministérios e órgãos competentes em nos receber e buscar soluções para nossas 

demandas”, afirmou o prefeito. 

A gestão municipal de São Sebastião continuará trabalhando incansavelmente para superar os 

desafios impostos pelas chuvas e garantir um futuro melhor para a população sebastianense. 
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São Sebastião: Greenpeace faz alerta sobre novos eventos extremos e racismo 

ambiental 

 
 

Um mês após a tragédia das enchentes e deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte de São 

Paulo, o Greenpeace Brasil alertou, em nota divulgada à imprensa, que fenômenos extremos do 

tipo tendem a se intensificar nos próximos anos devido às mudanças climáticas. 

 

A afirmação tem como base o 6º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), que compilou informações sobre as principais causas, 

efeitos e soluções da crise climática no planeta. O relatório apontou também o que é preciso ser 

feito com urgência para evitar o chamado “caminho de não retorno”. 

 

O dado mais espantoso do documento é o que aponta um aquecimento de 3ºC na temperatura 

média global em 2100 caso não haja uma mudança de rota. 

 

Segundo o Greenpeace, os pontos de atenção do relatório do IPCC dialogam com a tragédia em 

São Sebastião e outras cidades brasileiras. 

 

“Estamos assistindo, com cada vez mais frequência e intensidade, a eventos extremos destruindo 

casas e matando pessoas. O acumulado de chuvas em São Sebastião chegou a 640mm em 

apenas 24 horas. Isso é um reflexo da crise climática e cabe ao poder público trabalhar medidas 

para controlar a emissão de gases de efeito estufa, reduzir as taxas de desmatamento, promover 

o uso de energia renováveis e adaptar as cidades com participação das populações mais 

impactadas”, afirmou, na nota, a gerente de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil Daniela Costa. 

 

Ela cobra também a implementação de políticas habitacionais, de urbanização e de regularização 

fundiária destinadas à população negra e periférica para que elas possam se adaptar às 

mudanças do clima. 

 

Além de São Sebastião, a entidade listou eventos extremos ocorridos em 2023 em cidades como 

São Paulo (SP), Olinda (PE), Caratinga (MG), Rio de Janeiro (RJ) e, recentemente, Manaus (AM). O 



 

 

fato de áreas em condições vulneráveis serem as mais atingidas pelas chuvas com mortes e 

perdas materiais é o reflexo do racismo ambiental, segundo o Greenpeace. 

 

“As áreas atingidas pelos impactos climáticos são habitadas em sua maioria por pessoas negras 

e pobres, o que demonstra mais uma vez o descaso do poder público em romper essa herança 

colonialista e promover políticas públicas para assegurar vida digna de todos”, diz Daniela Costa. 
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Prefeitura de São Sebastião recebe doação de mochilas e materiais escolares 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), recebeu a doação de 

90 mochilas com materiais escolares, além de livros, brinquedos e outros materiais para os 

alunos da EM Henrique Tavares de Jesus, em Barra do Sahy. 

 

A contribuição foi realizada por iniciativa de João Marcello Simaglia, empresário, morador de São 

Paulo e frequentador de São Sebastião, que arrecadou os itens por meio de vaquinha e doação de 

amigos. 

 

Ele conta que, com a ajuda de amigos, também foram realizadas outras doações para a cidade. 

"Arrecadamos quase 4 toneladas de doações de água, alimentos, produtos de higiene pessoal e 

limpeza, fórmulas e remédios. Compramos com a nossa vaquinha, que chegou a 

aproximadamente R$ 28 mil, 90 colchões novos e enxovais completos. Para finalizar, pensando 

nas crianças e na retomada das aulas, compramos e montamos 90 kits para Barra da Sahy.", diz 

João Marcello. 
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Prefeitura de São Sebastião recebe doação de cadeiras de rodas de instituições de 

São Paulo 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), recebeu, nesta terça-

feira (21), a doação de 20 cadeiras de rodas. Elas serão entregues para os hospitais de Clínicas 

do Centro e de Boiçucanga. Uma parte também vai para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e 

do Idoso (SEPEDI). 

 

As cadeiras foram doadas pelo Templo Zu Lai e a Associação Internacional Luz de Buda - BLIA, 

ambas da cidade de Cotia (SP), que entregaram os equipamentos à Prefeitura de São José dos 

Campos para que pudessem chegar a São Sebastião. 

 

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Reinaldo Moreira, fez questão de agradecer pela entrega e 

reforçar o quanto as cadeiras de rodas vão ajudar aqueles que precisam. 
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Prefeitura de São Sebastião lança campanha 'Turismo Solidário - Os braços que 

ajudam a reerguer, estão abertos para te receber' 

 
 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR), em parceria com o 

Fundo Social do município, lançou, na última segunda-feira (20), a campanha 'Turismo Solidário - 

Os braços que ajudam a reerguer, estão abertos para te receber'. 

 

Todas as empresas do setor hoteleiro e restaurantes que ofereceram doações diversas, 

realizaram cozinhas solidárias e abrigos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o 

município em 19 de fevereiro, receberão o selo 'Turismo Solidário'. 

 

A SETUR está mapeando os meios de hospedagem e restaurantes apoiadores, e atualmente, 19 

estabelecimentos já possuem o selo. A expectativa é que aproximadamente mais 80 empresas 

sejam reconhecidas com o selo. 

 

Neste momento difícil, a Prefeitura e o Fundo Social agradecem a cada parceiro solidário e 

voluntário, e contam com a ajuda de todos para reconstruir São Sebastião. A cidade segue em 

estado de calamidade pública, e ajudar aqueles que mais precisam é crucial para esse processo 

de reconstrução. 
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