COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

NOTA DE IMPRENSA
Nº 046/640/14, de 19 de fevereiro de 2014
Defesa Civil Estadual divulga dados de ações no Vale do Ribeira
As fortes chuvas que afetaram a região do Vale do Ribeira atingiram os municípios de
Miracatu, Juquiá, Pedro de Toledo, Itariri, Registro, Jacupiranga e Cajati, deixando
desabrigados e desalojados.
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC-SP) disponibilizou materiais de
ajuda humanitária (como cestas básicas, kits de higiene e limpeza, colchões) à
população vitimada e realizou vistorias nos bairros mais afetados e em pontes dos
municípios.
O Estado de São Paulo, por meio da Polícia Militar, disponibilizou barcos do
Policiamento Ambiental e equipes do Corpo de Bombeiros para auxílio na retirada de
pessoas ilhadas na área rural e demais ações de resposta. E ainda um helicóptero
Águia que sobrevoa áreas isoladas a fim de resgatar pessoas ilhadas e levar materiais
de ajuda humanitária onde não existem condições de acesso por terra.
A SABESP já restabeleceu o abastecimento de água em Miracatu e disponibilizou
caminhão pipa para abastecimento de locais onde não existe água encanada.
Estão presentes ainda, na região, equipes da Polícia Ambiental, do Instituto Geológico
(IG) e da distribuidora de energia Elektro.
Foram contabilizadas em:
Miracatu: 646 pessoas desalojadas e 41 desabrigadas, sendo que estas últimas estão
acomodadas no Ginásio de Esporte e Igreja Evangélica.
Juquiá: 465 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas, que estão nos abrigos EMEI
Terezinha de Lourdes e Ruth Tavares.
Pedro de Toledo: 70 pessoas estão desalojadas.
Itariri: 09 pessoas desalojadas e 01 pessoa ferida, que permanece internada na Santa
Casa de Santos.
Registro: 15 pessoas desalojadas e 35 pessoas desabrigadas, que se encontram no
Ginásio de Esportes.
Jacupiranga: 23 pessoas estão desalojadas.
Cajati: 8 pessoas desalojadas.
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As prefeituras municipais de Miracatu, Juquiá, Pedro de Toledo e Itariri estão sendo
orientadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil quanto ao preenchimento de
documentação para fins de decretação de situação de emergência e sua homologação
pelo Governo do Estado.

O município de Miracatu, até o momento, é o único que necessita receber doações. As
prioridades de arrecadações são: alimentos não perecíveis e de pronto consumo, cesta
básica, água mineral, colchões, leite em pó, materiais de limpeza, kits de higiene
pessoal, fraldas descartáveis, roupas de cama e toalhas.
Interessados podem enviar os donativos para o Fundo de Solidariedade do município,
localizado na Rua Dr. Emilio Martins Ribeiro, 160 - no Ginásio Municipal de Esporte.
Telefone para contato: (13) 3847-3695.
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