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TRAGÉDIA NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO MOBILIZA O GOVERNO FEDERAL

Após ser decretado o estado de calamidade pública em algumas regiões do Estado de São Paulo, em
virtude das fortes chuvas que atingiram a parte norte do litoral paulista no último final de semana (18 e
19), a semana se iniciou, nesta segunda-feira (20), com a chegada do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) em São Sebastião (SP), município mais afetado pela tragédia, ocasião em que sobrevoou áreas
atingidas e falou sobre ação conjunta entre governos federal, estadual e municipais.

Dentre os esforços empreendidos para o efetivo enfrentamento da tragédia, ainda nesta segunda-feira
(20), destacam-se, por certo, a determinação do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para que
a Receita Federal selecione produtos apreendidos em fiscalizações e os redirecione para as vítimas das
chuvas; e, ainda, a transferência temporária do gabinete do governador de SP, Tarcísio de Freitas
(Republicanos), para o município de São Sebastião, a fim de que haja maior celeridade nas ações em
resposta à tragédia.

Terça e quarta (21 e 22) também foram marcados por diversas ações em resposta à tragédia, como, por
exemplo, a ampliação dos postos de arrecadação de doações. Em visita a São Paulo, na quarta (22), a
Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, acompanhada do governador do
Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assim como do prefeito de São Sebastião (SP), Felipe
Augusto (PSDB), afirmou que o Ministério, por certo, irá implementar ações de planejamento para
prevenir que ocorram outros desastres causados pelas chuvas.

Na quinta-feira (23), por vez, os Ministros Márcio França, de Portos e Aeroportos; e Waldez Góes, da
Integração e do Desenvolvimento Regional — a bordo do navio da Marinha que, provisoriamente, será
utilizado como hospital de campanha —, anunciaram estimativa que prevê repassar, ao menos, R$ 120
milhões de recursos do governo federal para auxiliar os municípios afetados pelas chuvas, sendo certo
que parte desses recursos dependerão dos planos de trabalho elaborados pelos municípios.

Na manhã desta sexta-feira (24), foi atualizado pelo Governo do Estado o número total de mortos em
razão da tragédia, que atingem, nesse momento, 54 pessoas — sendo 53 em São Sebastião (SP) e 1 em
Ubatuba (SP). Considerando a atual situação das regiões afetadas, o Governador do Estado, Tarcísio de
Freitas anunciou parceria com a iniciativa privada para a construção de moradias populares e, na
oportunidade, ainda propôs que o governo paulista, como uma das medidas de contenção do desastre
ambiental, pague para que as vítimas fiquem hospedados em hotéis locais durante o período de
construção de casas populares.
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