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Sobre o Verdescola
As medidas emergenciais desenvolvidas pelo Instituto Verdescola nas ações 
de respostas ao desastre que ocorreu no dia 19/02/2023, ocasionado por 
chuvas intensas, foram de suma importância para salvar inúmeras vidas e 
apoiar todas as ações do Estado e Município. 

O Instituto Verdescola é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 
2005 e com atuação desde 2008 na Vila Sahy, São Sebastião, Litoral Norte 
de São Paulo. Temos como objetivo fornecer atendimento psicossocial, 
educar e formar crianças e jovens para que tenham autonomia para a vida, 
conscientizar a população local por meio de ações constantes e efetivas 
sobre a preservação do meio ambiente, e promover parcerias para inclusão 
e redução da desigualdade social.

Com uma equipe multidisciplinar, oferece atendimento psicossocial, reforço 
escolar e atividades complementares a 700 crianças e adolescentes e cursos 
de qualificação profissional e ensino técnico para jovens e adultos. Ao 
todo são 1.000 alunos por ano. Por cinco anos consecutivos, 2018, 2019, 
2020, 2021 e 2022, o Instituto Verdescola foi premiado como uma das 100 
Melhores Ongs do Brasil. Anualmente, é auditado pela Ernst & Young.
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Ações emergenciais
A atual governança do Instituto Verdescola compreendeu o estado 
de calamidade decretado pelo Município de São Sebastião e exerceu, 
desde o primeiro momento, muito rapidamente, na madrugada de 19 
de fevereiro, todos os atendimentos que, inclusive, extrapolaram suas 
finalidades estatutárias. A situação de crise instalada fez com que o 
Verdescola tivesse que adotar medidas que fogem às suas atribuições 
e competências organizacionais. O Instituto não se eximiu, nem por um 
segundo, de exercer trabalhos incansáveis para tentar minimizar tamanha 
tristeza da população. Dessa forma, antes das fortes chuvas, o Instituto 
não recebeu nenhuma orientação, direcionamento ou qualquer instrução 
do que deveria fazer caso acontecesse uma emergência. 

De forma emergencial, o Instituto Verdescola, imbuído de sua 
responsabilidade humana e social perante a comunidade, direcionou 
recursos disponíveis e emergenciais que não estavam no seu plano 
administrativo financeiro, a fim de implementar e gerenciar as atividades 
de um “abrigo temporário”, “centro de comando de operações de busca 
para o Corpo de Bombeiros”, “hospital de campanha”, “atendimento 
psicológico e de assistência social”, “centro de triagem de vítimas”, 
“farmácia”, “local de triagem de logística humanitária”, “centro de 
descontaminação de trabalhadores”,  além de auxiliar no preparativo e 
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fornecimento de alimentação para desabrigados e equipes de trabalho, 
recebimento e distribuição de donativos, assistência à saúde de nível 
avançado, área de concentração de vítimas fatais retiradas das zonas 
impactadas, assistência psicossocial, dentre várias outras ações.        
        
Imediatamente após entender a gravidade da situação, o Instituto 
Verdescola procurou empresas e outras organizações não governamentais 
que pudessem auxiliar na gestão de crise e do abrigo temporário, já que o 
Município, diante de todo cenário ocorrido, não prestou apoio de forma 
a contemplar todas as ações desenvolvidas de forma emergencial pelo 
Instituto. Neste sentido, foi realizado o contato com a HUMUS (Associação 
Humus Brasil), organização sem fins lucrativos que atua com resposta 
emergencial em eventos naturais extremos e que, desde 21 de fevereiro, 
está realizando a assessoria na gestão emergencial dentro do Verdescola.  

Equipe da HUMUS, colaboraram de forma emergencial em parceria com o Verdescola

Todas as providências, desde limpeza, alimentação, transporte, água, 
energia elétrica, conexão à internet, estrutura de funcionários, estrutura 
administrativa, segurança, entre outras que foram utilizadas pelos serviços 
públicos, foram arcadas pelo Instituto Verdescola. 

O Verdescola custeou e providenciou passagens, alimentação, transporte e 
auxílio emergencial para todos os cadastrados pelos órgãos CRAS ligado à 
SEDES e à Secretaria de Assistência Social, possibilitando dignidade para que 
estas pessoas pudessem retornar aos seus municípios de origem conforme 
termo de consentimento assinado.

Desde a fundação do Verdescola, primamos pela transparência dos nossos 
resultados e ações e, neste momento tão delicado, isso não será diferente. 
Todos os recursos recebidos serão aplicados de forma eficaz e responsável, 
atendendo a comunidade local que foi prejudicada. Recebemos diversas 
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doações em dinheiro totalizando R$ 13.803.799,45 e abaixo podem ser 
vistas as grandes linhas do planejamento de alocação deste recurso, em 
favor da comunidade local que foi prejudicada. 

A fim de agradecer esse amplo apoio, estando consciente da 
responsabilidade e do afeto da relação permanente que possui com a 
comunidade da Vila Sahy, São Sebastião, e do Litoral Norte de São Paulo 
além de esclarecer eventuais dúvidas, o Instituto Verdescola descreve 
as Ações de Respostas Emergenciais com os detalhes das atividades 
realizadas por meio de recursos financeiros arrecadados e que ainda 
serão contabilizados. Posteriormente, o Verdescola apresentará um 
planejamento do Plano de Recuperação Sustentável, que está sendo 
estruturado para complementar os compromissos de outras instituições 
públicas e privadas que também se mobilizaram após o desastre e que 
indicaram investimentos em moradias e outros itens de necessidade. 

Nesta fase, Ações de Respostas Emergenciais, considerada a primeira, o 
Verdescola destinou cerca de R$ 1,5 milhão em três principais frentes, 
sendo elas: acolhimento, distribuição de itens e operação e logística.

Detalhamento das ações emergenciais já exercidas pelo 
Instituto Verdescola no período da crise:

1. Atendimentos
Mais de 600 pessoas atendidas diariamente. O Verdescola serviu como 
uma alternativa voluntária de abrigo temporário para 415 moradores que 
perderam suas casas. O Instituto adaptou sua estrutura e equipes para 
implementar, rapidamente, procedimentos para que pudessem garantir 
condições mínimas de segurança e saúde para todas essas pessoas;

Recreação com as crianças abrigadas
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Doações organizadas pelos voluntários e colaboradores do Verdescola

Colaboradores do Instituto realizaram as mais diversas tarefas em caráter emergencial

2. Voluntários
Recebimento diário de mais de 300 profissionais e voluntários de outras 
instituições, públicas e privadas;

3. Estrutura
Disponibilização de espaços, alimentação, fornecimento de energia e água, 
além da mobilização de seus funcionários, voluntários, administradores e 
apoiadores que deixaram suas funções rotineiras para dar total suporte às 
atividades emergenciais; 

4. Infraestrutura
Fornecimento de infraestrutura, água, energia, banheiros, dormitórios e 
alimentação para a instalação de forças de segurança (Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros e Exército), CDHU, Poupatempo, Defensoria 
Pública. Compras de 150 luvas para o Exército, 5 carretéis de extensão de 
energia para os órgãos públicos, instalação de 10 pontos de Wi-Fi livre para 
toda a comunidade nas dependências do Instituto.
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Salas de aula tornaram-se centros de armazenamento e triagem de doações

5. Gestão
Contratação da SALVAR, equipe de gerenciamento de crise, a fim de auxiliar 
na implementação de medidas emergenciais para o funcionamento do 
abrigo temporário e logística humanitária;

6. Limpeza
Contratação de empresa especializada em limpeza pesada para lama, barro 
e infecções, com 10 profissionais;

7. Doações
Organização do centro de armazenamento para triagem e distribuição de 
doações (alimentos, cestas básicas, água, produtos de higiene e limpeza, 
medicamentos, roupas e colchões), conforme mapeamento local das 
necessidades e critérios estabelecidos para o atendimento do maior número 
de famílias, inclusive em outras localidades. Foram distribuídos 5.000 cestas 
básicas; 1.500 pacotes de fraldas infantis e geriátricas; 1.000 latas de leite 
em pó, incluindo leites especiais; 1.500 colchões; 10.000 itens de higiene 
e material de limpeza; 100 toneladas de roupas e calçados; 600 edredons; 
43 celulares. Garrafas e galões de água mineral estiveram à disposição 
para os abrigados e voluntários e continuam à disposição dos contratados, 
funcionários e comunidade.
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8. Refeições e cozinha
Contratação de equipe de apoio à cozinha. Logo após a tragédia, a demanda 
por refeições chegou a aumentar em cinco vezes a quantidade que a escola 
oferecia diariamente. Foram preparadas e distribuídas 1.500 refeições 
diárias. Estima-se mais de 20.000 refeições oferecidas, além de utilização de 
32.000 litros de água por dia.

Equipe de apoio contratada para reforçar a quantidade de refeições

Unidades do SAMU para emergências Organização da farmácia temporária

9. Banheiros
Disponibilização de 10 banheiros químicos para uso da população e 
de todas as pessoas que estavam circulando ou atuando nas ações de 
resposta e de atendimento ao público;

10. Hospital
Mobilização de profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos) e  
disponibilização de espaço para estruturação de assistência médica, 
incluindo até mesmo casos graves como parada cardiorrespiratória 
(revertidos com sucesso), montagem de farmácia temporária, 
totalizando totalizando 1.400 atendimentos médicos realizados no 
hospital de campanha;
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Nos primeiros momentos, a chegada das doações era possível apenas via helicóptero

11. Psicólogos
Mobilização de uma equipe de psicólogos para atendimento 
em tempo integral dos desabrigados e também comunidade. 
Com atendimentos individualizados das famílias abrigadas para 
entendimento de suas necessidades;

12. Logística 
Disponibilização de dois helicópteros para recursos de transportes 
humanos e logísticos (água, alimentos, medicamentos), além de 
permitir o deslocamento rápido de pessoas que necessitaram de 
atendimento médico em outras localidades, totalizando 590 voos.
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Além das ações emergenciais, o Instituto Verdescola segue 
com outras medidas para seu Plano de Recuperação 
Sustentável. Algumas já foram iniciadas e outras estão 
em planejamento para futuras implementações, de acordo 
com necessidades da comunidade:

1. Recebimento, armazenamento e distribuição 
de produtos arrecadados
alimentos, cestas básicas, água, roupas, calçados, materiais de limpeza, de 
higiene e colchões. 

Distribuição de colchões e alimentos em locais de difícil acesso 

Shopping Solidário, parceria entre o Instituto Verdescola e os voluntários do Caça-fome

2. Saúde
● Apoio psicossocial: a todos os 81 funcionários do Verdescola, alunos 
matriculados no IVE e respectivos familiares. 
● Ação de atendimento para saúde mental e física, com parceiros, para 
moradores Vila Sahy e Baleia Verde, em local a ser determinado.

3. Reestruturação Familiar | Comunidade
Com base em cadastro a ser realizado na Vila Sahy e Baleia Verde, o Instituto 
reservará parte da doação para reestruturação dos lares, como fornecimento 
de mobiliário e linha branca, para as famílias atingidas. Em caráter emergencial, 
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o Instituto Verdescola viabilizará estudo técnico para implementação de poço 
artesiano para fornecimento de água para a comunidade.

4. Segurança
Implementação de plano de contingência emergencial para moradores 
da Vila Sahy e Baleia Verde. Treinamento de agentes locais para situação 
de emergência;

5. Repasse financeiro para realização de estudos geológicos por entidade 
credenciada pelo ICC (Instituto Conservação Costeira);

6. Reforma e manutenção das instalações do Instituto Verdescola após 
servir de abrigo. Reparo de: móveis quebrados, pias danificadas, fogão, 
coifa, materiais para aulas, pintura das instalações, higienização e limpeza, 
readequação do gramado, entre outros;

7. Desprendimento de recurso extra, não previstos no orçamento e 
planejamento financeiro, devido aos altos custos com água, energia elétrica, 
limpeza, alimentação, funcionários, serviços prestados, equipamentos, 
utensílios utilizados durante o período do abrigo e de infraestrutura para os 
atendimentos públicos.

Agradecemos a confiança de todos os doadores que acreditaram no Instituto 
Verdescola e nos apoiaram para que pudéssemos ajudar. 

Ressaltamos nossos mais profundos e sinceros sentimentos a todos que 
perderam familiares, amigos, casas, equipamentos, carros e sonhos. Estamos 
juntos na dor e seguiremos atuando fortemente nas comunidades da Vila 
Sahy e Baleia Verde como sempre fizemos e está na nossa missão. Prova 
disso é que dia 13 de março, voltamos às nossas atividades recebendo 
crianças e jovens de braços abertos.

Atenciosamente,

_____________________________________________
ANTONIA BRANDÃO TEIXEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DO INSTITUTO VERDESCOLA

15 de março de 2023.
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Fique por dentro de tudo o que 
acontece no Instituto Verdescola, 
acesse nossas redes sociais:

Rua Marginal, 44 - Vila Sahy
São Sebastião - SP
CEP: 11622-150
Tel. (12) 3863-7366
verdescola@verdescola.org.br
www.verdescola.org.br
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