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Pesquisadores desenvolvem painel 
‘anti-solar’ que gera energia à noite

Técnica explora a diferença de 
temperatura entre o espaço e o solo e 
pode produzir, durante a noite, 25% da 
energia produzida por um painel solar 
durante o dia.

Painés solares são uma forma de 
produzir energia limpa, que não depen-
de de combustíveis fósseis. Mas tem 
limitações, como a incapacidade de 
produzir energia à noite. Isso significa 
que temos que desenvolver formas de 
armazenar energia excedente produ-
zida durante o dia para usá-la quando 
não há geração.

Pesquisadores da Universidade 
da Califórnia em Davis detalharam em 
um novo artigo que acabou de ser pu-
blicado na revista ACS Photonics um 
método para criar um “painel solar” 
capaz de gerar energia à noite: basta 
criar algo que funcione exatamente da 
maneira oposta à forma como os pai-
néis solares funcionam durante o dia. 
O projeto está sendo chamado de “pai-
nel anti-solar”.

Basta se lembrar da física: “todo 
sistema tende ao equilíbrio”. Os pai-
néis solares são frios em comparação 
com o Sol, portanto absorvem a luz 
solar e a transformam em energia. Por 
outro lado, durante a noite o espaço é 
mais frio que o solo, e se você apontar 
um painel relativamente ‘quente’ para 
ele, esse calor será irradiado como luz 
infravermelha invisível. Isso permi-
te gerar eletricidade capturando essa 
energia. A revista afirma que esse dis-

positivo pode gerar à noite cerca de um 
quarto da eletricidade que um painel 
solar normal gera durante o dia.

Jeremy Munday, professor do 
Departamento de Engenharia Elétrica 
e de Computação da UC Davis, autor 
do artigo, diz ao site Inverse que, seja 
um painel solar ou um painel anti-so-
lar, ambos são essencialmente apenas 
“motores de calor”.

“Você tem energia térmica vinda 
do Sol em direção à Terra e a célula 
solar capta essa energia. Basicamen-
te você precisa de dois corpos com 
temperaturas diferentes e de alguma 
maneira de converter essa energia em 
trânsito entre eles”, afirmou Munday.

“O que nosso dispositivo faz 
é similar - estamos usando um corpo 
quente e um corpo frio - mas agora o 
corpo quente é a Terra e o espaço é o 
corpo frio. À medida que esse calor 
flui da Terra para o espaço sideral, ele 
é captado e convertido em energia”.

Esse tipo de dispositivo usa o 
que é chamado de célula termorradia-
tiva para gerar eletricidade, em oposi-
ção à célula fotovoltaica usada por um 
painel solar convencional. Um painel 
solar é tipicamente feito de silício, que 
é bom para capturar luz no espectro vi-
sível, mas o novo dispositivo precisa-
ria ser feito de algo que possa capturar 
luz com comprimento de onda extre-
mamente longo.

A equipe de Mun-
day está analisando ligas 
de mercúrio que seriam 
boas para isso, e atual-
mente trabalhando no de-
senvolvimento de protóti-
pos para ver quão bem o 
conceito funciona na prá-
tica.
       
 Site Olhar Digital

Instituto Sócrates Guanaes divulga a 
próxima etapa do processo seletivo 

para o Hospital Regional 
Os candidatos apro-

vados na primeira fase do 
processo seletivo para atu-
ar no Hospital Regional do 
Litoral Norte, em Caragua-
tatuba, poderão conferir a 
convocação para a segunda 
fase do processo até o dia 14 
de fevereiro, pelo site: www.
isgsaude.org (link ‘Trabalhe 
Conosco’, unidade HOSPI-
TAL REGIONAL DO LITO-
RAL NORTE, Resultados e 
convocações).

O Instituto Sócrates 
Guanaes (ISG), gestor da 
unidade e responsável pelo 
processo seletivo, vai dispo-
nibilizar data, horário e local 
das provas para cada um dos 
38 cargos, bem como a lista 
nominal dos candidatos con-
vocados.

O ISG ressalta que os 
candidatos podem e devem 
se preparar para as provas, 
que abordarão conhecimen-
tos gerais e técnicos referen-
tes a cada área de atuação, 
além de conhecimentos em 
informática. Os convocados 
devem chegar ao local da 
prova com 30 minutos de an-
tecedência.

Mais de 2,5 mil pro-
fissionais estão inscritos para 
concorrer às vagas. No total, 
são 38 diferentes cargos e 

mais de 500 vagas a serem 
preenchidas entre março e 
dezembro de 2020, com sa-
lários que variam entre R$ 
1,2 mil e R$ 7,2 mil.

Os candidatos que 
forem aprovados nas provas 
objetivas serão posterior-
mente convocados para par-
ticipar das entrevistas, que 
são a etapa final do proces-
so. Importante lembrar que o 
ISG não cobra qualquer taxa 
em nenhuma das etapas.

Prefeitura realiza intervenção 
arborística para construção de canal 
de drenagem no Britânia/Santamarina 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba executa as obras 
de construção do canal extra-
vasor entre os bairros Jardim 
Britânia e Pontal Santamari-
na.

Nesta semana, a em-
presa terceirizada contrata-
da necessitará realizar uma 
intervenção arborística no 
local, para dar andamento ao 
procedimento.

Foi autorizada pela 
Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP), a extração de 11 
exemplares arbóreos, de es-
pécies exóticas (não nativas 
da região costeira), existen-
tes no canal.

O corte é necessário 
para dar andamento à obra, 
que é parte integrante do sis-

tema de drenagem da região.
O objetivo é dar 

maior vazão das águas que 
desembocam no Rio Lagoa, 
oriundas dos bairros Pontal 
Santamarina, Balneário dos 
Golfinhos, Jardim Britânia e 
parte da Praia das Palmeiras.

Para dar prossegui-
mento na construção do ca-
nal, logo após o Carnaval ha-
verá necessidade do corte da 
Rio-Santos com autorização 
do DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem). Será 

necessária interdição parcial 
da rodovia.

O custo estimado de 
toda a obra de drenagem é 
de aproximadamente R$ 1 
milhão e os recursos são pro-
venientes de uma parceria 
entre a Prefeitura de Cara-
guatatuba e o Fehidro (Fun-
do de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo), ligado 
ao Governo do Estado. A ex-
pectativa é de que as obras 
estejam concluídas em abril.
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Aguilar Jr entrega novo Entreposto de Pesca do Camaroeiro
Moradores e turistas de Cara-

guatatuba agora podem adquirir di-
versos pescados em um local estru-
turado e aconchegante. Na manhã do 
domingo (9/2), 22 pescadores e fa-
miliares receberam o novo Entrepos-
to de Pesca do Camaroeiro Sebastião 
Mendes de Souza “Tião do Neno”, 
em uma cerimônia de inauguração.

O espaço foi inaugurado em 
1998 e desde então é a fonte de ren-
da da comunidade pesqueira. Após 
anos de solicitação por parte dos 
pescadores, a Prefeitura de Caragua-

ra em arco. Quem passou pela inau-
guração fez questão de comentar so-
bre a comodidade do local. Como é 
o caso de Dona Lolita Augusta, de 
70 anos, moradora do bairro Massa-
guaçu.

Ela contou que ter um espaço 
coberto faz muita diferença, em dias 
de sol e de chuva. “Nós idosos que-
remos qualidade de vida até mesmo 
para as compras, e isso faz toda a 
diferença. Todos ganham neste novo 
espaço, vendedores e visitantes. Pa-
rabéns aos envolvidos”, destacou.

em 70%. Agora é só cuidar do espa-
ço, fazer nossa parte, que o presente 
está entregue”, relatou José Ansel-
mo.

O prefeito Aguilar Junior re-
forçou o compromisso com a po-
pulação, em nunca deixar o lado 
humano, prezando sempre pela qua-
lidade de vida das pessoas. “Quando 
falamos dos pescadores, falamos do 
povo caiçara que até hoje, mantém 
a tradição de enfrentar o mar dia-
riamente para garantir o sustento de 
suas famílias”, afirmou.

Ele ainda avalia o espaço 
como um ponto gerador de negócios 
e renda para cada cidadão de Cara-
guatatuba. “Nosso objetivo é dar 
condição para que o cidadão cresça 
e desenvolva sua vida. É gratificante 
entregar um compromisso firmado 
no meu plano de governo”, destacou 
o prefeito Aguilar Junior.

O investimento no novo Entre-

posto foi de R$ 1,5 milhão e parte 
da verba da reforma foi adquirida 
por meio de uma emenda parlamen-
tar do deputado Paulo Correa Junior 
(DEM).

Participaram da cerimônia, o 
vice-prefeito Campos Junior; os se-
cretários de Obras Públicas e Meio 
Ambiente, Leandro Borella e Marcel 
Giorgeti, respectivamente; o presi-
dente da Câmara, Francisco Carlos 
Marcelino e os vereadores, Renato 
Leite de Carrijo de Aguilar (Tato 
Aguilar), João Silva de Paula Fer-
reira (De Paula), Aguinaldo Pereira 
da Silva Santos (Aguinaldo Butiá) e 
Vilma Teixeira de Oliveira Santos; 
além do presidente da Associação de 
Pescadores da Praia do Camaroeiro, 
Nilo Rolim e o representante da fa-
mília do homenageado, Gil Mendes.

O Entreposto de Pesca do Ca-
maroeiro fica aberto todos os dias 
das 8h às 18h, localizado na Avenida 
Dr. Arthur Costa Filho – Centro.

tatuba por meio das secretarias de 
Obras Públicas e Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca transformou o 
espaço tradicional na cidade, em um 
ambiente moderno, sem perder a es-
sência caiçara.

O novo Entreposto conta agora 
com uma estrutura totalmente refor-
mada, com substituição de todo re-
vestimento e piso cerâmico dos 14 
boxes, portas e esquadrias, revisão e 
execução de novo sistema de esgoto, 
intervenções na câmara fria e paisa-
gismo, com árvores nativas e arbus-
tos ornamentais.

Mas o que mais surpreendeu 
visitantes e pescadores foi a cobertu-

Carolina da Silva, de 36 anos, 
já havia garantido o almoço de do-
mingo e afirmou “É um espaço que 
dá gosto de visitar, mais organizado, 
agradável e higiênico. Sem contar 
que estamos protegidos do sol. Em 
dias de calor, faz toda a diferença. 
Ficou lindo!”, disse.

Para José Anselmo, 61, vende-
dor no espaço, há 18 anos, uma fra-
se define esta nova fase: “Estamos 
no paraíso!”. Segundo ele, em dois  
dias de funcionamento, foi nítida a 
melhora nas vendas.

“Para mim é uma das obras 
mais importantes da Prefeitura. No 
mínimo, nossas vidas vão melhorar 
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Aguilar Jr se reúne com taxistas e 
motoristas de aplicativo para discutir 

regulamentações 
Na tarde dessa segun-

da-feira (10/02), o prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Ju-
nior, se reuniu com taxistas e 
motoristas de aplicativo para 
conversar sobre a necessidade 
da normatização das ativida-
des.

Também participaram 
da reunião o vice-prefeito e 
secretário de Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, 
Capitão Campos Júnior, e a 
diretora de Transportes, Ales-
sandra Souza.

As reuniões ocorre-
ram separadamente e cada 
categoria pôde destacar suas 
necessidades específicas. Ao 
final do encontro, ambas as 
categorias ficaram de eleger 
representantes para formação 
de uma comissão paritária 
visando elaborar um decreto 
para regulamentação dos ser-
viços.

A ideia é oferecer a 
todos mais segurança e me-
lhores condições de trabalho.  
A partir dessa reunião, as ca-
tegorias ficaram de procurar a 
Secretaria de Mobilidade Ur-
bana para dar sequência aos 
processos.

 
Taxistas

15 taxistas participa-
ram da conversa com o pre-
feito, onde discutiram a ne-
cessidade de atualização do 
decreto que trata da atividade, 
além da representatividade da 
classe, que precisa ser forma-
lizada.

Uma eleição deve 
acontecer em maio, confor-
me estabelecido no decre-
to vigente, com objetivo de 
eleger um presidente que irá 
representar a classe. Para dar 
seguimento aos trabalhos, no 
momento os taxistas deverão 
definir representantes para 

formação de uma comissão 
paritária (quatro taxistas + 
quatro representantes do po-
der público).

Além disso, também 
foi discutida a necessidade de 
regulamentação dos transpor-
tes por aplicativo e também 
da necessidade de criar novos 
formatos de trabalho, manten-
do a legalidade.

Uma das propostas do 
prefeito Aguilar Junior foi da 
aquisição de um aplicativo 
exclusivo para modernizar a 
prestação do serviço.

Para o taxista Leandro 
Julio, esse encontro foi um 
importante passo de aproxi-
mação da prefeitura com o 
segmento.

“Nunca tivemos a 
oportunidade de conversar 
sobre nossas necessidades e 
novas propostas. Essa aber-
tura do prefeito foi muito 
importante. A possibilidade 
de termos um aplicativo pode 
trazer mais facilidade e am-
pliar nosso atendimento. Pre-
cisamos buscar novas formas, 
mantendo sempre nossa qua-
lidade”, explicou.

 
Motoristas de Aplicativo

Após a conversa com 
taxistas, foi a vez dos moto-
ristas de aplicativos, como 
Uber e 99. A preocupação e 

necessidade dos representan-
tes com relação à regulamen-
tação foi o foco da reunião.

Para eles também é 
necessário criar um formato 
mais rigoroso no município 
para garantir oportunidades 
aos motoristas da cidade que 
fazem da atividade sua renda 
principal.

De acordo com o mo-
torista Luciano, é preciso 
estabelecer formas de prote-
ger tanto a classe quanto os 
usuários. “Estamos dispostos 
a formar uma comissão para 
que junto com a prefeitura 
possamos estabelecer uma re-
gulamentação no município”, 
destacou.

Além de disponibi-
lizar a equipe técnica para o 
desenvolvimento desse pro-
jeto, o prefeito Aguilar Junior 
também citou a possibilidade 
de proporcionar tanto aos ta-
xistas, quanto aos motoristas 
de aplicativo, alguns cursos 
de aperfeiçoamento, finanças 
e até mesmo de atendimento 
voltado para o turismo.
 Ao final, os moto-
ristas se comprometeram a 
mobilizar os grupos da cidade 
para realização de um pré-
-cadastro, a fim de montar a 
comissão para seguir com os 
processos de normatização.

Dupla com mais de 3 mil 
porções de cocaína é 

presa em Caraguatatuba
 Um homem de 26 
anos e uma mulher de 30, fo-
ram flagrados com mais de 3 
mil porções de drogas, na noi-
te desta segunda-feira (10/02), 
na Rua Irmã São Francisco, no 
bairro Caputera. 
 Uma equipe do 3º 
Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia (Baep) realizava pa-
trulhamento pelo local quando 
se deparou com um indivíduo 
que atirou um objeto em uma 
casa e correu para dentro da 
residência ao notar a aproxi-
mação dos militares.
 Os policiais o al-
cançaram, momento em que 
ele confessou comercializar 
drogas e foi detido dentro do 
imóvel. 
 Uma mulher que es-
tava no interior da casa tam-
bém foi presa em flagrante. 
Ela teve comprovada a parti-
cipação no crime de tráfico de 
entorpecentes.
 Em revista no local, 
foi encontrada uma mochi-
la com grande quantidade de 
cocaína e um caderno com 
anotações da contabilidade do 
tráfico. Além disso, também 
foram encontrados dois celu-
lares, R$ 1,1 mil em dinheiro 
e quatro munições calibre .32.
Ao todo foram recolhidas 

3.255 porções de droga.

Homem é preso por
tráfico em Caraguatatuba 
 No último sábado 
(08/02), uma equipe do 20º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior estava em patrulha-
mento pelo bairro Travessão, 
quando avistou um indivíduo 
em atitude suspeita, que de-
monstrou certo nervosismo ao 
perceber a presença policial.  
 Foi realizada a abor-
dagem e busca pessoal, que 
resultou na descoberta de uma 
sacola contendo 183 embala-
gens de cocaína a vácuo, 46 
papelotes com maconha e R$ 
12,00 em dinheiro.

Criminoso é preso com 
arma de fogo dentro de 

boate em Caraguatatuba 
 Na terça-feira 
(04/02), Policiais Militares do 
20º Batalhão do Interior foram 
informados sobre um indiví-
duo que estaria armado em 
uma boate, no bairro Barranco 
Alto. 
 Imediatamente a 
equipe chegou ao local, e 
abordou o indivíduo com as 
características passadas. Feita 
a busca pessoal, foi localizada 
uma pistola 9mm com 5 mu-
nições intactas. Realizada a 
pesquisa, foi constatado que 
o indiciado tinha uma extensa 

ficha criminal.

Acusado de tentativa de 
homicídio é preso em 

Ubatuba
 Por volta das 07h do 
último sábado (08/02), uma 
equipe da Polícia Militar re-
cebeu uma denúncia sobre 
o paradeiro do autor de uma 
tentativa de homicídio contra 
a mulher e, com base nessa in-
formação, deslocou-se para o 
bairro Vale do Sol. 
 No local, a equipe 
fez um cerco à residência, e 
conseguiu deter o indivíduo e 
conduzi-lo à delegacia, onde o 
mesmo permaneceu à disposi-
ção da Justiça.

Criminoso é preso por 
tráfico em São Sebastião 
 Por volta das 17h do 
último domingo (09/02), uma 
equipe da Polícia Militar es-
tava em patrulhamento pelo 
bairro Morro do Abrigo, quan-
do avistou um indivíduo em 
atitude suspeita, que fugiu ao 
perceber a presença policial. 
No entanto, ele foi abordado 
após um breve acompanha-
mento. Durante a busca pesso-
al, foi encontrada com ele uma 
sacola com drogas e dinheiro.  
 Após uma vistoria 
no local, os policiais encontra-
ram mais uma sacola contendo 
390 pinos com cocaína.
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Pet’s aguardam por adoções em feira do 
CCZ de Caraguatatuba neste sábado (15/02) 

O sonho de ganhar 
um novo lar com amor, cari-
nho e responsabilidade nun-
ca esteve tão perto de aconte-
cer para os cerca de 40 pet’s 
que estarão na próxima feira 
de adoção do Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ) de 
Caraguatatuba, que será rea-
lizada neste sábado (15/02), 
a partir das 9h.

Os animais destina-
dos à adoção são cães e ga-
tos que estão no CCZ, e que 
foram recolhidos das ruas 
por abandono e outras situ-
ações. Todos os animais es-
tão clinicamente saudáveis e 

foram vacinados para raiva, 
vermifugados e estão aptos 
a participar do programa de 
castração.

Para facilitar o pro-
cesso de adoção e dar mais 
segurança ao bichinho de 
estimação, o CCZ informou 
algumas dicas importantes. 
Quem quiser adotar um fe-
lino, deverá levar uma caixa 
apropriada para o transporte. 
Os que pretendem levar um 
cão devem estar munidos de 
coleira e guia.

A pessoa deve apre-
sentar RG, CPF, comprovan-
te de residência. O adotante 

também passará por um 
questionário avaliativo. Esse 
procedimento faz parte das 
normas da posse responsável 
de animais.

O Centro de Controle 
Zoonoses está localizado na 
Rua Ministro Dílson Funaro, 
115 – Jardim Britânia. O te-
lefone é o (12) 3887-6888

Secretaria de Turismo recebe Contação 
de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba 

A partir desta sexta-
-feira (14/02) até 14 de mar-
ço, as noites na Secretaria de 
Turismo de Caraguatatuba 
serão recheadas de lendas e 
causos.

A dupla Nhá Rita e 
Leco Borba leva o projeto 
Contação de História para o 
espaço especialmente prepa-
rado para receber crianças e 
adultos, gratuitamente.

A ideia da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Turismo, é ter um atrativo 
a mais para as pessoas que 
curtem histórias caiçaras e 
causos pitorescos.  Assim 

das 19h às 20h30, o público 
poderá conhecer um pouco 
mais da vida caiçara e sobre 
a região.

Para o secretário de 
Turismo, Rodrigo Tavano, a 
proposta é ter um diferencial 
para que as pessoas que visi-
tam a cidade. “Nossa cidade 
tem muita história e a dupla 
consegue contar tudo de uma 
forma peculiar”.

A dupla Nhá Rita e 
Leco Borba tem um trabalho 
diferenciado, atua natural-
mente, envergando a per-
sonagem, seja para contar a 
história ou conversar com a 

plateia, está sempre em con-
tato com as pessoas, canta, 
circula.

Nhá Rita e Leco Bor-
ba, também conhecidos por 
Rita Brugnerotti, 66 anos,  
e Angelo Pereira, 44, estão 
juntos há 12 anos, tendo ini-
ciado a dupla no Festival do 
Camarão de 2008.

Levar o riso, desper-
tar a curiosidades de seus ou-
vintes vai ser sempre a mis-
são da dupla que cada vez 
mais coloca novas histórias 
em seu repertório ou adapta 
para cada tipo de público.
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São Sebastião, por 
meio do Fundo Social e das 
secretarias da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso (SE-
PEDI) e de Esportes (SE-
ESP), em parceria com a Es-
cola Técnica de Saúde (ETS) 
retomou, nesta segunda-feira 
(10), as atividades do Pro-
grama Mais Vida, no Tebar 
Praia Clube, no Centro da 
cidade.

Os participantes fo-
ram recepcionados com um 
café preparado pela Padaria 
Artesanal do Fundo Social. 
Com 390 inscritos, o progra-
ma voltado para a promoção 
do desenvolvimento social e 
de saúde, oferece atividades 
esportivas, de lazer e entre-
tenimento para pessoas com 

São Sebastião retoma atividades 
do programa ‘Mais Vida’

55 anos ou mais, com aulas 
em diversas regiões do mu-
nicípio.

No Tebar, as ativida-
des acontecem todas às se-
gundas-feiras, nos períodos 
da manhã e da tarde. Entre as 
atividades oferecidas estão 

natação, hidro-
ginástica, alon-
gamento, jogos 
de salão, tênis de 
mesa e ginástica.

Para a par-
ticipante Elmida 
Freitas, 73 anos, 
o programa é es-
sencial para se 
manter saudável. 

“Espero ansiosamente pelos 
dias de aula para poder ter 
esse momento de convivên-
cia. Comecei as atividades 
na academia e estou gostan-
do muito, pois além da ale-
gria, nos proporciona saúde 
e bem-estar”, comentou.

Para participar, os 
interessados devem reali-
zar inscrição na SEPEDI, 
localizada na Av. Guarda 
Mor Lobo Viana, 812, no 
Porto Grande, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. É 
preciso apresentar cópia de 
documentos pessoais e levar 
atestado médico.

Prefeitura avança com obras 
do Hospital da Costa Sul

A Prefeitura de São 
Sebastião avança com as 
obras de reforma e término 
do Hospital da Costa Sul, 
em Boiçucanga. De acordo 
com a Secretaria de Obras 
(SEO), estão sendo finaliza-
dos serviços em diferentes 
pavimentos.

Os trabalhos em an-
damento estão concentrados 
em serviços de alvenaria, 
rede elétrica, drywall, im-
permeabilização das áreas 
molhadas, contrapiso e con-

clusão da concre-
tagem do piso do 
estacionamento. 
As instalações 
da rede hidráu-
lica, drenagem e 
esgoto já foram 
concluídas.

As áreas 
dos banheiros, 
cozinha, copas 
e lavanderia devem receber 
revestimentos ainda nesta 
semana. Cerca de 60 pes-
soas trabalham no local, de 

segunda a sexta-feira, em 
horário comercial. As equi-
pes trabalham em diversas 
frentes, de acordo com a de-
manda da obra.

Fundo Social recebe doações do 
Grupo de Escoteiros Guanandi

O Fundo Social de 
São Sebastião recebeu, na úl-
tima segunda-feira (10), uma 
doação com alimentos não 
perecíveis, materiais de lim-
peza e higiene pessoal, en-
tregue pelo Grupo Escoteiro 
Guanandi, da Enseada, Costa 
Norte do município.

A ação fez parte de 
uma campanha de arrecada-
ção realizada pelo Guanandi, 
em parceria com o Grupo Es-
coteiro Iperoig, de Ubatuba. 

Os materiais serão 
direcionados para 
famílias em situação 
de vulnerabilidade.

Para a pre-
sidente do Grupo 
Escoteiro Guanandi, 
Darçone Trindade 
Ferreira, esta é uma 
importante iniciativa para os 
jovens. “É gratificante poder 
ajudar e se colocar no lugar 
do outro que necessita de 
ajuda. Fazemos isso de co-

ração e embutimos esse tipo 
de atitude na vida dos nossos 
jovens. Somos parceiros do 
Fundo Social e queremos 
continuar colaborando”, des-
tacou.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Arquivo vivo é igual 
a madeira verde, chia 

mas pega fogo!”

 Terá facilidade para fazer planos, mas sentirá 
dificuldade para colocá-los em prática. Siga sua intuição 
com confiança. Pode esperar por momentos de atração 
com quem ama. Nº da Sorte 03.

 Seus projetos profissionais ganharão novos 
estímulos dos astros, mas não deixe a saúde em segundo 
plano nem seja implicante com seus colegas de trabalho. 
Nº da Sorte 02.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Não faltará emoção num encontro com alguns 
amigos do passado. Evite brigas. Cuidado ao criticar o 
pessoal de casa e controle a mania de falar sem pensar. 
Nº da Sorte 03.

 Dê um voto de confiança às pessoas próximas 
e demonstre mais o seu carinho. Divirta-se nos encontros 
com os familiares e, se tiver chance, improvise uma viagem. 
Nº da sorte 02.

 Admita seus erros e tire proveito das dificulda-
des. Procure cuidar melhor da sua aparência caso precise 
se apresentar em público. Aguarde o melhor momento para 
agir no amor. Nº da Sorte 21.

 Não exija demais do seu relacionamento amo-
roso e busque qualidade e segurança na sua relação com 
o par. Se puder, programe uma viagem em família. Nº da 
sorte 08.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Situações de conflito deverão surgir. Nessa 
hora, cuide mais da sua vida e não se envolva nos proble-
mas dos outros. Relaxe ouvindo uma boa música. Nº da 
sorte 23.

 Não se esqueça de que para mudar alguma 
coisa você vai precisar de coragem e garra. Esteja confiante 
numa entrevista de emprego. Com o par, curta os momentos 
a dois. Nº da Sorte 02.

 Você vai exigir demais das pessoas e deverá se 
aborrecer com gente jovem. No romance, disfarce seu ciúme 
e pratique atividades relaxantes para aliviar as tensões. Nº 
da Sorte 11.

 Aposte no seu poder de atração e viverá fortes 
emoções na cama com o par. Sua generosidade será motivo 
de elogios dos amigos, mas afaste-se de gente falsa. Nº da 
Sorte 04.

 Com seu carisma à flor da pele, conseguirá 
resolver algumas questões familiares. Faça planos que 
possa cumprir para não quebrar a cara. Um passeio com 
seu amor vai estimular. Nº da Sorte 03.

 Pense muito bem antes de se envolver em 
confusão e encare a possibilidade de realizar algumas 
transformações na vida. Os assuntos domésticos vão estar 
em alta. Nº da sorte 16.
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Antonio Carlos

Encontro entre amigos
O ex-prefeito de Ca-

raguatatuba, Antônio Carlos 
da Silva realizou na noite da 
última quinta-feira (06), um 
encontro com amigos para 
falar sobre a disponibilidade 
de seu nome para pré-candi-
datura à disputa da cadeira 
de prefeito em Caraguatatu-
ba, para as eleições de 2020 
e para orientação jurídica dos 
candidatos ao cargo de vere-
ador. Cerca de 800 pessoas 
compareceram para ouvir e 
prestigiar o evento.

Dentre os presentes 
estava o prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato, os vereadores 
de Caraguatatuba, Ceará da 

Adega, Duda Silva e Celso 
Pereira. Também marcou 
presença no evento o ex-
-deputado federal, Roberto 
Santiago e o deputado fede-
ral, Eduardo Cury.

Antônio Carlos fez 
questão de explicar a sua si-

tuação atual, em que admite 
ter, sim, processos, mas res-
saltou aos presentes ao en-
contro, que isso não faz com 
que ele fique impedido de 
participar do próximo pleito 
eleitoral e que fazer este en-
contro com a população seria 
de grande importância para ex-
plicar melhor sobre o que diz a 
lei a seu respeito.

No evento estavam 
presentes muitos secretários e 
funcionários que participaram 
da gestão do ex-prefeito e ao 
terminar avaliaram como um 
bom encontro.

Vereadores aprovam projeto que obriga 
remoção de cabos e fiação aéreos 

excedentes e sem uso no município
Na noite desta ter-

ça-feira, 11 de fevereiro, 
aconteceu a segunda sessão 
ordinária do ano. A Câmara 
Municipal de Caraguatatuba 
aprovou os dois projetos de 
lei que estavam na pauta da 
ordem do dia. Requerimen-
tos também foram aprovados 
na sessão.

Foi aptrovado o pro-
jeto de lei 056/19, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
da remoção dos cabos e fia-
ção aéreos, excedentes e sem 
uso, instalados por conces-
sionárias e/ou permissioná-
rias que operam ou utilizam 
rede aérea, no município e dá 
outras providências, e teve a 
aprovação de todos os parla-
mentares.

No projeto diz que as 
concessionárias ou permis-

sionárias prestadoras de ser-
viços de telefonia, televisão 
a cabo, internet ou quaisquer 
outros relacionados à rede 
aérea, terão o prazo de 180 
dias, após a publicação desta 
lei, para se adequarem à pre-
sente legislação. 

Ainda de acordo com 
a propositura, uma vez no-
tificada pela Administração 
Pública, haverá um prazo de 
30 dias, a contar da notifica-
ção, para remoção dos cabos 
ou fiação aéreos excedentes 
ou para justificar a necessi-
dade de mantê-los no local, 
sob pena de aplicação de 
multa no valor de R$ 5 mil 
por dia.

Francisco Carlos 
Marcelino (Carlinhos da 
Farmácia) teve aprovado o 
projeto de lei 03/20, de sua 

autoria, que denomina “Rua 
Luiz Ricardo da Fonseca 
Garmbis”, a Rua Um, do Lo-
teamento Som do Mar.

Luiz Ricardo foi um 
incentivador do esporte, que 
atraiu para a região muitos 
atletas de outras cidades. Ele 
veio morar em Caraguata-
tuba em 1998, onde iniciou 
seus trabalhos no incentivo 
da pesca. Em 07 de junho de 
2015 veio a falecer.

Câmara realiza audiência pública sobre 
projeto de incentivo à construção civil

A Câmara Municipal 
de Caraguatatuba realiza em 
seu plenário nesta quarta-fei-
ra, 12 de fevereiro, a partir 
das 16h, a primeira audiên-
cia pública para explanação 
e debate do projeto de lei 
71/19, do Executivo, que 
dispõe sobre o plano de in-
centivo à construção civil vi-
sando estimular a geração de 
emprego e renda no municí-
pio, e dá outras providências. 
O segundo encontro aconte-
ce no dia 14 (sexta-feira), no 
mesmo horário.

Servidores da Prefei-
tura estarão presentes para 
maiores esclarecimentos re-
lacionados a propositura. Ve-
readores e a população pre-
sente poderão participar com 
perguntas e sugestões.

O projeto objetiva 
fomentar a construção civil 

para fins residen-
ciais e comerciais, 
de edificações hori-
zontais e verticais, 
com projetos arqui-
tetônicos aprovados 
e não iniciados, bem 
como para novos 
projetos, condicio-
nando-os ao cumprimento 
das normas de acessibili-
dade e sustentabilidade e à 
realização de investimentos 
comprovadamente relevan-
tes para geração de emprego 
e renda e que assegurem qua-
lidade de vida da população 
por meio de proteção e con-
servação. 

Na propositura, o Po-
der Executivo ressalta ainda 
que o incentivo à construção 
civil por parte do município 
é de fundamental importân-
cia para o desenvolvimento 

econômico social, 
diante da alternativa 
da geração de em-
prego e renda gera-
dos nos diversos se-
tores que englobam 
aquele segmento, 
bem como a instala-
ção de empresas do 
ramo com a finali-

dade de investir em empre-
endimentos, especialmente 
em um cenário de sensível 
retração econômica e de al-
tos índices de desemprego. 
O incentivo fiscal concedido 
ao ramo da construção civil 
quanto a isenção de ISS e ta-
xas será compensado, além 
do ganho social, pelo con-
siderável incremento direto 
na arrecadação municipal 
relativa ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
e em relação ao aumento no 
retorno do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), pelo forte 
aquecimento no volume de 
novas obras.

A Câmara Munici-
pal disponibilizou o projeto 
de lei completo em seu site. 
Para acessar, digite: https://
www.camaracaragua.sp.gov.
br/img_up/projeto-incenti-
vo-a-construcao-civil.pdf .

Gracinha Ferreira vistoria obras e 
serviços da Secretaria de Saúde

A prefeita de Ilhabela, 
Maria das Graças Ferreira, a 
Gracinha, visitou obras e ser-
viços da Secretaria de Saúde, 
durante a manhã desta sexta-
-feira (7). Acompanhada do 
secretário da pasta, Gustavo 
Barboni, Gracinha Ferreira 
esteve em espaços públicos 
da região central e do norte 
da ilha.

A visita foi iniciada 
pela sede do Programa Me-
lhor em Casa, na Rua Alago-
as, no bairro Barra Velha, que 
prioriza o atendimento aos 
pacientes em suas residências, 
em função de dificuldades de 
locomoção para o acompa-
nhamento e tratamento. No 
local, a prefeita conversou 
com os funcionários sobre o 
trabalho desenvolvido.

Segundo a Secreta-
ria de Saúde, “o Melhor em 
Casa é um serviço indicado 
para pessoas que apresentam 
dificuldades temporárias ou 
definitivas de sair da sua casa 
para chegar até uma unidade 
de saúde; ou pessoas que este-

jam em situações 
nas quais a aten-
ção domiciliar é 
a mais indicada 
para o seu trata-
mento”. 

Depois a 
prefeita e o se-
cretário de Saú-
de entregaram 
a nova sala dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS´s) da Unidade 
Básica de Saúde da Barra Ve-
lha Baixa, região central. Em 
seguida foi realizada visita à 
UBS da Vila, na região norte, 
que já teve a obra de reforma 
concluída e aguarda a aqui-
sição de móveis. O secretá-
rio adjunto de Planejamento 
Urbano, Obras e Habitação, 
Carlos Augusto de Souza, o 
“Gordo”, acompanhou essa 
vistoria técnica.  

Finalizando as visitas 
do dia, a prefeita e os secre-
tários foram a obra de cons-
trução da nova UBS do Ar-
mação, que permitirá ampliar 
o atendimento aos bairros 

do Norte, da região da Ponta 
Azeda, Armação e demais.

A prefeita comentou 
a visita às obras, “Sempre 
acompanhamos, junto com 
os secretários, o andamento 
dos serviços e das obras. Des-
ta forma, podemos ouvir os 
trabalhadores e a população 
sobre o atendimento e o an-
damento das obras”, afirmou 
Gracinha. 

Pescadores 
No intervalo de uma 

visita às obras e serviços da 
Saúde, a prefeita foi à sede 
da Colônia dos Pescadores, 
na Vila, onde fez a entrega de 
três computadores.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n°: 1005472-14.2019.8.26.0126
Classe –Assunto - Usucapião – Usucapião Conjugal
Requerente: Márcio Ribeiro Barbosa e outros
1° Vara Cível 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedidos nos autos da 
Ação de Usucapião, 
PROCESSO N°1005472-14.2019.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr.
Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos, réus ausentes, incertos. Desconhecidos, eventuais inter-
essados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mikaela Renata  
Funada Barbosa e Márcio Ribeiro Barbosa ajuizaram ação USUCAPIÃO, 
visando Objeto da Ação de Procedimento Comum Cível – Usucapião 
Conjugal, o alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da li. NADA MAIS. Dado e passado neta cidade de 
Caraguatatuba, aos 19 de dezembro de 2019.

1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expe-
dido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1002560-
20.2014.8.26.0126A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dra. MARTA ANDRÉA MATOS 
MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à José Pereira, aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Florêncio dos Santos Lopes ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, 
medindo 7,00 metros de frente e 28,00 metros da frente aos fundos, do 
qual a prefeitura local atribuiu os números 184 e 184fundos, anterior n.º 
154, cujas identificações municipais são 02.003.010 e 02.003.011, ob-
jeto da transcrição n.º 3096 do CRI de São Sebastião/SP, anterior tran-
scrição 3095 da mesma serventia(docs. 05/06), com área de 196.00 m². 
A segunda área de terras, vizinha da primeira, recebeu o número 176 da 
referida Rua Santa Cruz, identificação municipal n.º 02.003.011, contendo 
258,50m², mediando 9,40 metros na frente e no fundo, por 25,50 metros 
de ambos os lados, sendo objeto de parte da transcrição 799 do Cartório 
de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP, anterior transcrição 798, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, aos 25 de outubro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO nº 1004722-17.2016.8.26.0126,
o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Drº João Mario Estevão da Silva, 
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, , na forma da Lei, etc...
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interes-
sados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,  que Geralda Josefa da 
Conceição ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para cita-
ção dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o presente feito  sob pena de 
presumir-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora. Tudo nos termos do 
r. despacho de fls. 202, visando  usucarpir  o ½ (meio lote) de terreno do lote 
de nº 03 (três) do loteamento Jardim  Nossa Senhora Aparecida, medindo 
5,75m, na frente e nos fundos e, também, 23,68m de ambos os lados da 
frente aos fundos, perfazendo área total de 135,12m²; fazendo frente para a 
rua Raimundo Fernandes Vaz antiga rua Santa Isabel; nos fundos faz divisa 
com a casa 52, da rua Felipe Camarão, de Dilson de Souza Dutra; do lado 
direito, de quem de frente olha para o terreno, confronta com a casa de nº 
61, do lado esquerdo confronta com a casa de nº 60, parte do mesmo lote 
de nº 03 (três), pertencente a Vitor Ambrosio; sendo que o referido imóvel 
está cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob o nº 09.571.088. Será o 
presente edital afixado  e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Caraguatatuba, aos 12 de fevereiro de 2020.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

O presidente da Casa de Apoio ao Morador de Rua – Comunidade 
Católica Divina Providência – no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 23 – II, em cumprimento ao artigo 12 – I , todos 
do estatuto social, convoca a todos os sócios para assembleia geral 
de eleição dos membros da nova diretoria e dos membros do novo 
conselho fiscal, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2020 na 
sede da entidade, sito na Rua Benedita Maria das Dores, 355, bairro 
Rio do Ouro – Horto Florestal - em Caraguatatuba/SP, com primeira 
chamada às 09:00 horas e segunda chamada às 09:30 horas.
Caraguatatuba, 13 de Fevereiro de 2020.

Daniane de Oliveira
Presidente

VD terreno próximo ao 
Centro (1.000m da igreja 
matriz) murado/ aterrado/ 
escritura registrada/ R$ 
270.000/  TT 12 99622-
9797

VD terreno Jd Britânia/ 
50m da praia/ murado e 
aterrado/ escritura regis-
trada, R$ 250.000/ Tt 12 
99622-9797

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

VD sobrado em con-
strução/ Morro do Algodão 
c/2 quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ sacada/ gar/ R$ 70 
mil entr + 30 parc. de R$ 
2 mil/ área construída 
85m²/ entrego pronto/ (12) 
98133-7683

VD Lote 100m²/ Morro 
do Algodão/ próx ao posto 
de saúde/ R$ 50 mil/ ac. 
entrada + parcelas (12) 
99748-3729

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasqueira/ 
pomar todo formado por 
casa em Caraguá/ R$50 
mil / (12) 99618-5124

VD terreno Massa-
guaçu 280m²/ esquina/ 
murado/ aterrado/ na 
Avenida Principal/ R$ 170 
mil/ 98117-2208

ALUGO pequena chá-
cara próximo do Centro/ 
precisa pequena reforma/ 
água natural/ R$ 600,00/ 
98178-8445

Oportunidade de Tra-
balho Precisa-se auxiliar 
de jardineiro c/prática em 
corte de grama e plantas/ 
98105-5613 whats

VENDO um sofá de 
canto cor cinza escuro 
em ótima conservação 
R$200,00 / 98230- 0553

VD terreno próximo ao 
Centro (1.000m da igreja 
matriz) murado/ aterrado/ 
escritura registrada/ R$ 
270.000/  TT 12 99622-
9797
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
0005348-19.2017.8.26.0126O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. Ayrton Vidolin 
Marques Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSWALDIR 
DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Topógrafo, RG 5.830.416-2, CPF 
670.253.318-72, com endereço à Rua Engenheiro Joao Fonseca, 387, 
Centro, CEP 11660-200, Caraguatatuba - SP que por este Juízo, tra-
mita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Marcelo 
Germano, Brasileiro, Casado, Assessor de Produção Legislativo, RG nº 
16.420.521-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 057.904.668-00, residente e domicili-
ada na Rua Engenheiro João Fonseca, n.º 530, Ap. 21, Centro, Cara-
guatatuba/SP, CEP 11660-200. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 27.534,21, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impug-
nação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 
aos 14 de janeiro de 2020.

Edital para Fundação de Associação Esportiva de Futebol
Os morados do Bairro Loteamento Jardim Primavera (Pereque) vêm 
pelo Presente Edital convoca a quem possa interessa a fazer parte 
de uma Associação Esportiva de Futebol, teremos a segunda pauta 
aprovação do nome da Associação, aprovação da Sede Social, cores, 
bandeira e escudo da Associação, leitura da aprovação do Estatuto 
Social do Clube, apresentação das chapas para eleição da Diretoria 
Executiva.
A Reunião acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2020 às 19 horas na 
Rua Benedito Miguel do Santos, nº200 – Loteamento Jardim Primav-
era (Pereque). CEP: 11668-135

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020 
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AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


