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Alloha vira caso de Polícia
Técnicos invadem condomínio e Polícia Militar é acionada

Na tarde da última sexta-feira dois 
técnicos da empresa Alloha, empresa presta-
dora de serviços no fornecimento de internet 
e telefonia via fibra óptica em Caraguatatu-
ba, estiveram no Centro Comercial Profis-
sional Center, no centro da cidade e mesmo 
com a ordem do porteiro de não acessarem 
o painel de telefonia do condomínio, inicia-
ram serviços no local desligando todos os 
acessos de internet de seus assinantes, sem 
prévio aviso e deixando todos sem internet 
e sem telefone. Com a insistência do portei-
ro para que deixassem o local, alegaram que 
tinham ordem da administradora para lá es-
tarem o que não procedia.

O síndico do imóvel foi acionado e ao 
chegar, mesmo com a ordem para deixarem 
o local, desferiram agressões contra o mes-
mo com palavrões e muita agressividade. O 
que foi presenciado por várias pessoas.

A Polícia Militar foi acionada e antes 
que a mesma chegasse com risos e ameaças 
os mesmos se retiraram.

O caso foi parar na delegacia onde 
um boletim de ocorrências foi lavrado.

Segundo explicações dadas pelo sín-
dico, o imóvel é antigo e não tem infraes-
trutura para comportar a instalação de fibra 
óptica para todas as unidades, no total de 34.  
As ligações existentes (6) se utilizam dos du-
tos do sistema de telefonia que já não com-
portam mais instalações, pois os mesmos 
estão congestionados.

O síndico explica ainda, que na tenta-
tiva de passarem novas instalações, a empre-
sa em outra oportunidade, rompeu ligações 
existentes deixando assinantes sem internet 
e sem telefone por dias.

Devido a estes fatos e a insatisfação 
com os serviços prestados pela empresa o 
que inclui o escritório do atual presidente 
da OAB de Caraguatatuba, o síndico proibiu 
novas instalações e firmou acordo de exclu-
sividade com a empresa Claro Net que se 
comprometeu a realizar uma nova estrutura 
para o imóvel.

Explicou ele que os técnicos da Allo-
ha, mesmo sabendo do problema, lá esti-
veram para trocar um distribuidor a fim de 
aumentar o número de ligações, mesmo sem 
ter por onde passar a fibra para as unidades.

Devido ao ocorrido, o síndico man-
dou instalar cadeados no sistema de telefo-
nia e em posse das imagens gravadas pelo 
circuito de segurança pretende acionar judi-
cialmente a empresa e seus técnicos, inclusi-
ve com base no estatuto do idoso por ter ele 
quase 70 anos.

A assessoria de imprensa da Alloha 
disse não ser essa a orientação dada pela em-
presa e se desculpou pelo ocorrido informan-
do que tomará providências.

O atendimento ao cliente no 
Litoral Norte é um caso de polícia

É inegável que o atendimento ao 
cliente no Litoral Norte é um caso de polí-
cia. A falta de educação, a falta de atenção e 
até mesmo de higiene são coisas corriquei-
ras, isso sem citar atendentes que te deixam 
esperando conversando no wattsapp.

Também é verdade que muitas em-
presas já se preocupam com isso e o con-
traste fica evidente. Sem ter o objetivo de 
fazer propaganda, mas posso destacar em-
presas que utilizo como a  Nice Caçados e a 
padaria  Esquina do Indiá. Pessoas alegres 
educadas e atenciosas. Não tem como ne-
gar. Por esse motivo destaco o artigo “Ética 
no atendimento ao cliente” de Alana No-
gueira. Diz ela:

Estabelecer uma conduta ética no 
atendimento ao cliente é indispensável. 
Afinal, o atendimento fora dos padrões 
pode comprometer a imagem e o bolso da 
sua empresa. Confira as condutas mais re-
comendadas!

Ética no atendimento ao cliente é o 
conjunto de condutas, práticas e valores es-
tabelecidos pela empresa no contato com o 
consumidor e com o ambiente interno. O 
código de ética é importante para que se 
estabeleça uma cultura pautada na transpa-
rência e honestidade.

Você acha que é necessário estabele-
cer um código de ética no atendimento ao 
cliente?

Já podemos adiantar que não é ape-
nas recomendado, é obrigatório! Afinal, a 
falta de ética é um fator que compromete a 
reputação e o profissionalismo da sua em-
presa. E, como o atendimento é o primeiro 
laço entre o cliente e a sua marca, este é, 
sem dúvidas, o setor que merece mais aten-
ção.

Isso, no entanto, não tem sido sufi-
ciente para algumas empresas, que utilizam 
de estratégias duvidosas para atrair a aten-
ção do cliente.

O que é ética no atendimento ao 

cliente?
A ética no atendimento ao cliente é 

o conjunto de condutas, práticas e valores 
estabelecidos pela empresa no contato com 
o consumidor e com o ambiente interno. 

Falamos normalmente sobre ética 
profissional de forma a englobar este con-
junto de ações do cotidiano de todos os se-
tores. Mas é extremamente indicado que o 
setor de atendimento receba uma atenção 
especial.

Afinal, é a área responsável pelo 
meio de campo entre a empresa e o cliente. 
Isso quer dizer que a forma com a qual este 
setor se comporta afeta os dois lados do 
relacionamento empresarial. Além de ser a 
fachada da sua empresa. 

E, por mais complexo que seja o 
processo interno, qualquer indício de des-
respeito à ética profissional será a imagem 
que o cliente irá transferir para a sua em-
presa como um todo. Afinal, supomos que 
um colaborador não agirá de forma inde-
pendente, não é mesmo?

É exatamente aí que algumas empre-
sas com uma excelente conduta podem se 
surpreender. Na introdução sugerimos que 
o código de ética é importante mesmo que 
você, como gestor, estabeleça uma cultura 
pautada na transparência e honestidade.

Porque, na prática, é muito mais 
complexo alinhar todos os seus colabora-
dores nesta mesma visão sem que haja um 
documento estabelecendo o que é ou não 
adequado. 

Ética na prática
Quando falamos de ética tratamos 

como um fator intrínseco a conduta empre-
sarial. Ou seja, espera-se que alguém que 
oferece produtos e serviços aja de forma 
honesta e transparente. Mas, como você já 
deve imaginar, isso nem sempre ocorre de 
fato.

Para proteger o cliente de práticas 
irregulares foi criado o código de defesa do 

consumidor e alguns órgãos 
reguladores que garantem os 
direitos e deveres de ambas 
as partes. Mas, a nossa inten-
ção como profissional é que 
o cliente não precise entrar 
com uma ação para ter uma 
boa experiência, não é mes-
mo?

É exatamente aí que 
entra o código de ética no 
atendimento ao cliente.
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Aguilar JR premia vencedores da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
Esta sexta-feira (06) foi dia de festa 

para os 26 alunos da rede pública de Cara-
guatatuba que venceram a Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e Astronáutica. Eles 
foram premiados, em cerimônia especial, 
realizada no Salão Monteiro Lobato, na Se-
cretaria Municipal de Educação.

A cidade contou com medalhistas de 
ouro, prata e bronze nesta competição, sen-
do todos do ensino fundamental II (6° ao 9° 
ano). Todos os homenageados receberam 
prêmios das mãos do prefeito Aguilar Junior 
e da secretária de Educação, Márcia Paiva. 
Além das medalhas, os estudantes foram 
contemplados com fones de ouvido.

A secretária agradeceu a presença de 
todos, em especial, ao prefeito Aguilar Ju-
nior por sempre acompanhar os eventos da 
pasta. “Tudo só dará certo com a presença de 
todos e da família na escola. Brilha os nossos 
olhos e arrepia quando vemos estes resulta-
dos como o de hoje”, ressaltou.

O prefeito destacou a importância 
deste prêmio que estimula os alunos a serem 
ainda mais dedicados aos estudos. “É uma 
grande alegria poder premiar e reconhe-
cer os alunos que se destacaram nestas di-
versas Olimpíadas. Vemos no rosto deles a 
grande satisfação que eles também têm em 
participar. Este é o resultado de um trabalho 
realizado por meio de uma parceria entre a 
Prefeitura de Caraguatatuba, os alunos e os 
pais que estão sempre nos apoiando e na re-
taguarda deste processo”, destacou.

De acordo com a Secretaria de Edu-
cação, a 22ª Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica, é um evento aberto a 
participação de escolas públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, sem exigência de núme-
ro mínimo ou máximo de alunos, os quais 
devem preferencialmente participar volunta-
riamente.

Podem participar da OBA alunos do 
primeiro ano do ensino fundamental até alu-
nos do último ano do ensino médio.

O evento contou também com a pre-
miação de 16 alunos participantes da Olim-
píada Brasileira de Matemática e de seis es-
tudantes medalhistas da Olimpíada Nacional 
de Ciência.

Homenageada
A aluna Geovana Vitória Torino, de 

14 anos, da escola EMEFEBS Prof. Ricardo 

Luques Sammarco, foi medalhista pela quar-
ta vez este ano e, em função do grande feito, 
ao final da premiação, recebeu uma homena-
gem surpresa.

Na Olimpíada Brasileira de Mate-
mática, em 2016, Geovana ganhou o Cer-
tificado de Menção Honrosa; em 2017, foi 
medalha de bronze; em 2018 ganhou Men-
ção Honrosa pela segunda vez. Já no ano de 
2019, recebeu medalha de prata.

Pela Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia, a aluna conquistou prata nos anos de 
2018 e 2019.

Segundo Geovana, o que a incentiva 
a participar das Olimpíadas é gostar de me-
xer com números, além do grande incentivo 
da família e da escola.

Lista das escolas públicas medalhis-
tas da cidade de Caraguatatuba das Olimpía-
das Brasileira de Astronomia e Astronáutica:

Caraguá premia educadores que desenvolveram projetos 
de destaque em boas práticas pedagógicas 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, realizou 
no sábado (07/12), o Seminário 
“Boas Práticas Pedagógicas – 
Resultados que transformam”.

O seminário é uma inicia-
tiva da editora Moderna junta-
mente com Secretaria Municipal 
de Educação, que objetiva a va-
lorização do trabalho docente e 
a disseminação de boas práticas 
educacionais a partir do uso do 
projeto APROVA BRASIL 2019 
na rede municipal de ensino de 
Caraguatatuba.

A ideia é reconhecer e va-
lorizar os profissionais da edu-
cação que estão fazendo a dife-
rença no município bem como 
colaborar para que suas práticas 
pedagógicas cheguem mais longe 
e façam cada vez mais diferença 
na aprendizagem dos alunos.

Para participar do seminá-
rio, o pré-requisito foi que os pro-
fessores utilizassem o material do 
APROVA BRASIL ao longo do 
ano de 2019 e compartilhassem 
projetos de sala de aula criados e 
executados por eles com o obje-
tivo de colocar o aluno no centro 
do processo de aprendizagem, 
utilizando metodologias ativas, 
de impacto e que pudessem ser 
adaptáveis a diversas realidades.

Os projetos encaminhados 
foram analisados por uma equipe 
multidisciplinar da Editora Mo-
derna, considerando os seguintes 
critérios: Usabilidade do material 
APROVA BRASIL; Criatividade 
do professor; Superação dos de-
safios.

Os projetos premiados da 
rede municipal de ensino de Ca-
raguatatuba foram:

“Competência Leitora” da 

EMEF Jane Urbano Focesi, re-
presentada pela professora Amé-
lia França de Avelar.

“Jogo Quiz – resolução 
de problemas” da EMEF Prof. 
Lucio Jacinto dos Santos, repre-
sentada pela da professora Júlia 
Helena R. Brock Moretti.

“Estações lúdicas da ma-
temática” da EMEFEBS Prof. 
Ricardo Luques Sammarco Ser-
ra, representada pela professora 
Mariana Lemes de O. Zaran.

“Brincando e aprendendo, 
uma proposta com gêneros tex-
tuais, leitura e interpretação” da 
EMEF Antonio de Freitas Ave-
lar, representada pela professora 
Sandra Mara da Silva Medeiros. 

O evento contou também 
com a palestra sobre o tema: 
“Despertando aprendizes do fu-
turo”, proferida por Guilherme 
Davolli que é psicólogo, psicote-

rapeuta, professor, consultor em-
presarial e educacional, autor de 
diversos livros.

O Prefeito Aguilar Junior 
prestigiou o evento acompanha-
do pela Secretária Municipal de 
Educação, Márcia Paiva. Na oca-
sião ele falou sobre a importância 

do seminário: “Acreditamos que 
divulgar o trabalho dos nossos 
educadores, que tem diferentes 
desafios a cada dia, mas com o 
mesmo propósito de construir 
uma educação pública de quali-
dade, é enriquecedor e nos enche 
de motivação para seguir em nos-
sa jornada”, disse.
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Gracinha ajustará decreto que disciplina 
a entrada e circulação de caminhões no 

arquipélago em feriados e fins de semana
 A prefeita de Ilhabe-

la, Maria das Graças Ferrei-
ra, a Gracinha, anunciou na 
manhã desta sexta-feira (6), 
que fará ajustes no decreto 
número 7789, de 8 de no-
vembro de 2019, que já pro-
vocou um resultado positivo 
e colaborou com a redução 
da fila de espera na traves-
sia da balsa, ao disciplinar a 
entrada e circulação de cami-
nhões no arquipélago. A pre-
feita confirmou que alterará 
o Artigo 1º para permitir a 
circulação interna no muni-
cípio dos veículos dos em-
preendedores locais.

Desde que o decreto 
foi assinado, disciplinando a 
entrada de caminhões na ci-
dade, contribuiu com a ope-
ração da travessia e, segundo 
a Dersa (responsável pelo 
serviço), ajudou na redução 
do tempo de espera da fila. 

De acordo com a pre-
feita, mesmo com o resultado 
positivo, é necessário fazer o 
ajuste e por isso a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo realizou 
reuniões com os espaços ofi-
ciais de eventos da cidade 
e entendeu as necessidades 
específicas desse setor. Após 
também debater o assunto 
no Conseg (Conselho Muni-
cipal de Segurança) e com a 
TC Urbes (empresa contra-
tada para fazer o Plano de 
Mobilidade) os ajustes foram 
definidos, de modo a manter 
os benefícios da redução da 
fila sem prejudicar os empre-
endedores locais.

A prefeita lembrou 
que a decisão pelos ajustes 
foi definida durante reunião 
com a secretária de Turismo, 

Bianca Colepicolo, e com 
o presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Ilhabela (ACEI), Rafael Mo-
rais. A prefeita falou sobre a 
autorização para circulação 
dos veículos dos empreen-
dedores locais. “Precisamos 
aperfeiçoar o decreto, que 
já deu resultado, e estimular 
os empreendedores de nosso 
município”, disse Gracinha 
Ferreira.

Ficou também deci-
dido que nos casos em que 
há necessidade de solicitar 
autorização para entrar na ci-
dade, os pedidos poderão ser 
feitos por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo.

O decreto
O decreto foi assi-

nado pela prefeita com o 
objetivo de diminuir os con-
gestionamentos e melhorar a 
fluidez do trânsito. O decreto 
número 7.789 proíbe a entra-
da e circulação de caminhões 
no arquipélago durante os 
finais de semana e feriados. 
Essa iniciativa foi tomada 
em função da proximidade 
da temporada 2019-2020, 
quando ocorre a formação 
de grandes filas de veículos 
na entrada da balsa, em São 
Sebastião.

De acordo com o de-
creto, decidido durante reu-
nião da prefeita, no dia 1º de 
novembro, com vereadores, 
secretários municipais e re-
presentantes da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Ilhabela (ACEI), e Dersa 
(Desenvolvimento Rodovi-
ário S/A), responsável pelo 
serviço de travessia de balsas 

no litoral, fica proibida a en-
trada e a circulação de cami-
nhões no município durante 
os fins de semana e feriados.

Essa proibição inicia 
à zero hora de sexta-feira e/
ou feriado até às 23h59 do 
domingo e ou feriado.  Essa 
medida não se aplica aos 
caminhões de pequeno por-
te, os Veículos Urbanos de 
Carga (VUC), desde que não 
excedam a largura máxima 
de 2,20m e comprimento de 
6,30m e a carga total de três 
toneladas.

A proibição também 
não vale para os veículos 
das Forças Armadas, das 
policias Civil, Militar e Fe-
deral, do Corpo de Bombei-
ros; dos serviços essenciais 
como energia elétrica, água, 
ambulância e transporte de 
pacientes, fiscalização de 
trânsito, fornecimento de 
combustível, controle de zo-
onoses, atendimento de ur-
gência e emergência, socorro 
mecânico, remoção de terra 
e entulho em decorrência de 
desastres naturais.

O descumprimento 
do decreto sujeita o infrator 
à multa e demais sanções 
previstas no Código de Trân-
sito Brasileiro, Lei Federal 
número 9503, de 23 de se-
tembro de 1997. A restrição 
e controle de acesso e circu-
lação de veículos motoriza-
dos constam no artigo 23 da 
Lei Federal nº 12587, de 3 de 
janeiro de 2012, que institui 
diretrizes da Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana.

Com o decreto em vi-
gor, o Dersa poderá recusar 
o embarque de veículos men-
cionados na proibição nos 
dias e horários mencionados.

Mais de 60kg de 
maconha são 

apreendios em Ubatuba
 Após uma denún-
cia anônima, ocorrida na tar-
de quarta-feira (04/12), uma 
equipe da Polícia Ambiental 
deu início a perseguição do 
veículo em que supostamente 
se encontrava um traficante 
de drogas. Na abordagem o 
motorista que abandonou o 
carro, acabou fugindo. 
 No veículo em ques-
tão nada de ilícito foi encon-
trado, porém em outro carro, 
também do suspeito que fugiu 
da abordagem, os policiais 
encontraram mais de 50 tijo-
los de maconha, em um total 
de 64kg da droga.
 Também na casa 
do suspeito, a polícia ainda 
encontrou 1,3kg de cocaína, 
porções de haxixe e crack, 
além de uma arma com 15 
munições. Agora a Polícia Ci-
vil irá investigar.

Procurados pela Justiça 
são presos em 
Caraguatatuba

 Durante patrulha-
mento realizado no domin-
go (08/12), a Polícia Militar 
prendeu duas pessoas procu-
radas pela justiça.
 Por volta de 13h, no 
bairro Morro Algodão, um 
homem abordado, ao ter o 
nome pesquisado, foi identi-

ficado como sendo procurado 
pela justiça.
 O segundo caso 
ocorreu já na noite de do-
mingo, no bairro Massagua-
çu, onde a Polícia Militar ao 
abordar um indivíduo em ati-
tude suspeita, acabou desco-
brindo que o mesmo também 
era procurado pela justiça.

Ladrão é preso logo 
após praticar o assalto

 Simulando estar 
armado, com a mão escondi-
da atrás de uma mochila, e o 
rosto encoberto por uma ca-
misa, o bandido que assaltou 
uma padaria, no bairro Estrela 
D’alva, na noite de sexta-feira 
(06/12), acabou preso pela 
Polícia Militar.
 Uma equipe da 
Força Tática que realizava 
ronda no bairro, encontrou o 
indivíduo escondido em um 
terreno baldio. O assaltante 
foi conduzido à delegacia e o 
dinheiro levado do caixa do 
estabelecimento, recuperado 
e devolvido ao dono.

Homem é preso por 
Porte Ilegal de Arma em 

São Sebastião
 Segundo informa-
ções policiais, após denúncia 
anônima, uma equipe da Polí-
cia Militar se dirigiu ao local, 
onde os policiais localizaram 
o suspeito dentro de um veí-

culo e durante revista, encon-
traram um revólver calibre 38 
municiado.
 A ocorrência foi no 
bairro Canto do Mar, na noite 
de terça-feira (03/12), e o ho-
mem levado para a delegacia 
onde foi autuado por Porte 
Ilegal de Arma de Fogo.

ROCAM faz apreensão 
de mais de 5kg de 

drogas em Caraguá
 Após denúncia anô-
nima, os policiais se dirigiram 
ao local, onde encontraram 
5.685 embalagens a vácuo 
de cocaína, pesando 5,25kg e 
900 porções de crack, pesan-
do 550 gramas.
 A ocorrência foi na 
tarde de quarta-feira (04/12), 
no bairro Pegorelly. Uma 
equipe da Rocam (Ronda Os-
tensiva com Apoio de Moto-
cicleta) da Polícia Militar, se 
dirigiu ao local, onde uma 
adolescente foi apreendida 
em flagrante por tráfico de 
drogas. 
 Na casa, a jovem in-
dicou os locais onde as drogas 
estavam acondicionadas e ale-
gou estar apenas guardando 
os entorpecentes, sem porém, 
mencionar o nome do proprie-
tário.
 A menor foi condu-
zida a Delegacia, onde a mãe 
acompanhou o depoimento. 
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Ação integrada desativa lixão 
clandestino em área do Travessão 

Uma ação integrada 
da Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio das Secreta-
rias de Meio Ambiente, Ur-
banismo e Serviços Públicos, 
desativou um lixão que fun-
cionava em uma área da Rua 
João Carlos Baio, no bairro 
do Travessão, Região Sul da 
cidade.

Segundo o secretário 
de Meio Ambiente, Marcel 
Giorgeti, o local era usado 
como reciclagem clandesti-
na, mas acabou se transfor-
mando em um lixão.

“Foram recolhidas to-
neladas de resíduos no local, 

que serviam para criadouros 
de mosquitos e proliferação 
de animais vetores de doen-
ças. Na hora da fiscalização, 
encontramos apenas catado-
res e o objetivo agora é iden-

tificar o responsável pelo 
lixão”, disse.

A denúncia partiu de 
moradores do bairro e a fis-
calização contou com apoio 
de policiais da Atividade De-
legada.

Bazar de Natal do Fundo Social de 
Caraguatatuba segue até sexta-feira (13) 

O Bazar de Natal re-
alizado pelo Fundo Social 
de Caraguatatuba começou 
nesta segunda-feira (9/12), 
com diversas peças artesa-
nais vendidas a partir de R$ 
5. Quem for prestigiar tem 
até sexta-feira (13) para con-
ferir as mais de 400 opções 
expostas no local.

Os produtos foram 
confeccionados durante as 
oficinas de costura e pada-
ria do Fundo Social e pelos 
ex-alunos já formados que 
confeccionam os produtos 
de forma artesanal.

Lá poderão encontrar 
pães artesanais recheados, 
panetone, chocotone, pano 
de prato, peso de porta, porta 
celular, lixo de carro, biquí-
nis, maiôs, short de praia, 
bolsas, nécessaires, toalha, 
embalagem para presentes, 
almofadas, puxa-saco, porta 
canudo de alumínio com es-
cova de limpeza, jogo ameri-
cano, cortina, fronha e muito 

mais!
As instituições so-

ciais Restitui, Associação 
de Combate ao Câncer de 
Caraguatatuba (ACCC), As-
sociação Lar São Francisco 
de Assis, também estão com 
exposição dos seus produ-
tos: bonecas de pano, vaso 
de planta, crochê, tapete, 
vidro de armazenamento de 
alimentos, sais de banho, sa-
bonete líquido, pão de mel, 
entre outros.

A presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar, 
convida a todos a prestigia-
rem o trabalho dos alunos 
que passaram por lá. “Todos 
os produtos foram confec-
cionados com muito carinho. 

Além de levar uma peça de 
qualidade, vocês estarão aju-
dando os projetos de 2020, 
ofertados à população de 
forma gratuita”, disse.

Durante o Bazar ha-
verá também apresentações 
de entretenimento. No dia 
10 (terça-feira), aulão de 
dança; Dia 11 (quarta-feira), 
coral da Associação de Com-
bate ao Câncer de Caragua-
tatuba (ACCC) e no dia 13 
(sexta-feira), apresentação 
de dança da Terceira Idade. 
Todas as atividades a partir 
das 14h.

A exposição do Bazar 
de Natal será das 9h às 16h, 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro (próxi-
mo ao banco Santander).

Prefeitura de Caraguatatuba e 
artesãos discutem obras de revitalização 

da Praça do Artesanato 
O andamento dos 

processos para revitalização 
da Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima (Praça do Artesão) 
foi tema de uma reunião 
realizada nesta terça-feira 
(10) com o prefeito Aguilar 
Junior, secretários de Obras 
(Leandro Borella), Urbanis-
mo (Wilber Cardozo), presi-
dente da Fundacc – Funda-
ção Educacional e Cultura 
de Caraguatatuba (Silmara 
Mattiazzo) e representantes 
da Femaac – Feira de Artes 
e Artesanato de Caraguata-
tuba.

A estimativa é que 
a escolha da empresa que 
fará a reforma da praça saia 
até a segunda quinzena de 
dezembro. Agora, os 83 
artesãos devem definir se 
querem se transferir ainda 
no dia 6 de janeiro de 2020 
para a Praça Ton Ferreira ou 
somente após o Carnaval.

“Se a indicação for 
para mudar assim que sair 
a licitação, serão monta-
das tendas nesta praça para 
que eles possam trabalhar 
durante todo o período da 
reforma, especialmente 
neste período que é de alta 
temporada para todos”, dis-
se o prefeito Aguilar Junior, 
acrescentando que haverá 
toda a infraestrutura para 
eles como iluminação e ba-

nheiro.
Em setembro pas-

sado, o prefeito assinou 
convênio com o Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias 
(DADE), órgão da Secreta-
ria de Turismo do Estado, 
para a liberação de recursos 
na ordem de R$ 5,5 milhões 
para revitalização das pra-
ças Diógenes Ribeiro de 
Lima (Praça dos Artesãos), 
no Centro, e Praça Antonio 
Fachini (Artesanato), na 
Praia Martim de Sá, além de 
R$ 2 milhões para a reforma 
e ampliação do píer do Ca-
maroeiro.

O projeto da Praça 
Diógenes prevê a constru-
ção de 90 quiosques fixos 
e 10 locais reservados para 
expositores eventuais, que 
ficarão em um deck separa-
do para visitantes ou envol-
vidos em projetos sociais. A 
praça compreende uma área 
total de mais de 11 mil m².

O espaço tem a pro-
posta de resgatar e fortale-
cer o artesanato local, além 

de fomentar o turismo. O 
projeto visa respeitar a his-
tória do município, com 
adequações ao futuro da ci-
dade.

O projeto também 
compreende a reforma e 
ampliação do banheiro pú-
blico; do espaço do Progra-
ma “Acessa SP”, projeto de 
internet gratuita; implanta-
ção de containers e lixeiras 
do Programa de Coleta Se-
letiva, além de melhorias na 
iluminação interna da praça.

A arborização exis-
tente passará por uma manu-
tenção e receberá o plantio 
de espécies nativas confor-
me novo projeto paisagísti-
co elaborado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo. A 
praça atenderá todas as polí-
ticas de acessibilidade para 
que toda a população usu-
frua do espaço.

O projeto é uma prio-
ridade do prefeito Aguilar 
Junior. “Este ponto é o se-
gundo local mais visitado 
da cidade, tem que ser va-
lorizado e respeitado”, des-
tacou.

Secretaria de Turismo de Caraguatatuba 
recadastra 69 músicos e bandas 

locais para participarem de eventos 
A semana de reca-

dastramento dos músicos e 
bandas locais foi considera-
da um sucesso por parte da 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Turismo. Foram realizados 
69 cadastros que vão pos-
sibilitar a administração 
pública ter um diagnóstico 
apurado dos gêneros musi-
cais e formações.

De acordo com o se-
cretário da pasta, Rodrigo 
Tavano, com base nesses 
dados, será feito um cro-
nograma para os próximos 
eventos dando oportunidade 

para todos se apresentarem. 
“Esse foi um pedido feito 
pelo prefeito Aguilar Junior, 
de forma a criar oportunida-
des de geração de renda”.

O recadastramento 
também permitiu obter da-
dos atualizados de todos os 
músicos e bandas já que al-
gumas informações estavam 
defasadas. Alguns profissio-
nais também tiveram a opor-
tunidade de tirar dúvidas so-
bre documentos necessários 
para prestar o serviço para a 
Prefeitura.

Entre as próximas 
atrações previstas estão 

eventos como o Pôr do Som 
no Mirante do Camaroei-
ro e os shows do Summer 
Festival. Ao longo de 2020, 
há eventos culturais e gas-
tronômicos, Carnaval, Ani-
versário da cidade, Festival 
da Tainha, Festival de Food 
Truck, Caraguá Beer Festi-
val, entre outros.

“Importante destacar 
que a inscrição não significa 
que eles serão contratados 
imediatamente, mas podem 
ser chamados de acordo 
com os eventos a serem re-
alizados e estilos musicais”, 
explica o secretário Rodrigo 
Tavano.
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Coquetel de lançamento da Scian Studio para  
apresentação dos novos modelos de lingerie da 
marca Hope, contou com a presensa de muitas 
clientes e a digital influencer Keytth Marques 
(@keytthmarques). Scian Studio fica no Fama 
Shopping na Rua Duque de Caxias, 188, loja 24  

Centro de São Sebastião. 

No dia da Solidariedade, o Rotary Club 
Caraguatatuba, Casa da Amizade e 
Interact, em Parceria com o Lar São 
Francisco, estiveram presentes no 

Supermercado Extra arrecadando alimentos 
para a cesta de Natal dos idosos. Obrigado 

a todos que contribuíram com a ação! 

DIA DA SOLIDARIEDADE

São Sebastião promove chegada do Papai 
Noel com Parada de Natal nos bairros

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Turismo (SE-
TUR) e da Fundação Educa-
cional e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), está 
levando a magia e encan-
to do Natal para crianças e 
adultos, com a chegada do 
Papai Noel e desfile em di-
versos bairros do município.         

Nesta segunda-feira 
(9), depois de passar pela 
Costa Norte, na sexta-feira 
(6), região central, no sába-
do (7), e Costa Sul, no do-
mingo (8), a Parada de Natal 
vai iluminar e percorrer as 
ruas da Topolândia, Olaria 
e Itatinga, a partir das 19h. 
A saída será da Rua São Be-
nedito, passando pelas ruas 
José Pacini, Montes Claros, 
Joséfa Santana Neves, e 
avenidas Itatinga e Profes-
sor José Machado Rosa.

Com chegada pre-
vista para às 19h30, o Papai 
Noel, irá receber o público 
na Praça da Bíblia, da To-
polândia, acompanhado da 
Fanfarra da Escola Munici-

pal Luiza Helena de Barros 
(LHB), de Barequeçaba, e 
da Banda Marcial Munici-
pal de São Sebastião (BAM-
MUSS).

Neste ano, a Casa do 
Papai Noel estará no Centro 
de Informações Turísticas 
(CIT) da Rua da Praia, no 
Centro, local onde o “bom 
velhinho” receberá seus 
convidados com muita ani-
mação para tirar fotos e con-
versar com as crianças, do 

dia 7 a 23 de dezembro.

Papai Noel nos bairros
Mesmo com a agen-

da apertada, de 13 a 22 de 
dezembro, o Papai Noel 
também visitará os bairros 
de Costa Norte a Sul da ci-
dade, fazendo a alegria da 
criançada da Olaria, Morro 
do Abrigo, Boiçucanga, Bo-
racéia, Engenho, Maresias, 
Itatinga, Barra do Una, Ju-
quehy, Cambury, Barra do 
Sahy e Tropicanga.

Alunos da rede de Ubatuba lançam 
livro no Teatro Municipal

Na noite da última 
sexta-feira, 06 de dezem-
bro, a secretaria municipal 
de Educação realizou o lan-
çamento do livro “O lugar 
onde vivo”. A produção con-
tou com a participação de 77 
alunos das escolas munici-
pais, com textos individuais, 
coletivos e desenhos que 
ilustram a obra.

O palco do Teatro 
Municipal Pedro Paulo Tei-
xeira Pinto foi escolhido 
para o lançamento e a noite 
de autógrafos dos pequenos 
autores, que contou ainda 
com a presença de pais e 
convidados que lotaram o 
lugar.

Cada aluno que teve 
seu texto publicado foi cha-
mado ao palco para auto-
grafar um exemplar do livro 
e leva-lo para casa. Os pro-
fessores e equipes gestoras 
que apoiaram o projeto, bem 
como cada unidade esco-
lar, também receberam um 
exemplar da obra.

O lançamento deste 
livro faz parte do desenvol-
vimento de um projeto mais 

amplo que vem sendo tra-
balhado pela secretaria de 
Educação ao longo de 2019, 
o projeto Memória, que visa 
resgatar e divulgar aspectos 
da cultura caiçara.

Também como par-
te do projeto Memória, en-
quanto acontecia a noite de 
autógrafos, era realizada, no 
saguão do teatro, a exposição 
com retratos dos patronos 
das escolas municipais, con-
feccionados pelo professor 
da rede e artista plástico Car-
los Eduardo Diniz Rosa, que 
também foi homenageado no 
palco por Pollyana Gama, 

secretária de Educação.
A noite ficou ainda 

mais especial com a ence-
nação de trechos de peças 
apresentadas pelos “Menes-
tréis de Ubatuba”, grupo que 
vem atuando na cidade desde 
2010 e que há 2 anos iniciou 
um curso de Teatro Recrea-
tivo voltado para crianças de 
6 a 10 anos. Nele, os alunos 
aprendem brincando técni-
cas teatrais, o convívio em 
grupo, a capacidade de lidar 
com o erro e o improviso. 
Tudo de forma lúdica e com 
professores especializados.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:
“O que esperar 
de um vereador 

que diz representar 
o povo e não paga 

suas dívidas?”

 Se deseja conquistar bons resultados no 
trabalho, as tarefas desenvolvidas em equipe são as mais 
indicadas. Abra-se a novas amizades. No relacionamento 
a dois demonstre sua preocupação. Nº da Sorte 15.

 Terá que lidar com muitas atividades ao mesmo 
tempo, então, organize suas prioridades. Em casa, dedique-
-se com atenção ao que é de sua responsabilidade. No amor 
compartilhe as suas preocupações. Nº da Sorte 09. 

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

 Mantenha o foco em seus objetivos profissio-
nais. Na saúde, mostre sua disciplina e tenha cuidado com 
sua alimentação. Contrariedades não estão descartadas. A 
dois, o clima é de puro romantismo. Nº da Sorte 06.

 Finalize as tarefas pendentes e tente se apro-
ximar de pessoas influentes. Nesta semana fique longe 
de tudo que possa causar problemas ou aborrecimentos. 
Cuidado com fofocas no amor. Nº da Sorte 10.

 Separe o que serve e o que não é mais útil para 
sua vida. Ouça os familiares com atenção e reflita antes de 
dar sua opinião. Seu maior desafio será conter a ansiedade 
no amor. Nº da Sorte 07.

 Prefira estar entre amigos e pessoas de sua 
estima e evite se envolver em atividades contra sua vontade. 
Discuta as suas ideias com quem confia. No amor, gentileza 
vai fortalecer a união. Nº da Sorte 13.

Peixes - 20/02 à 20/03
 No trabalho, compartilhe problemas e soluções 
com os colegas. O momento é favorável para resolver 
assuntos complicados. A família pode interferir em seus 
assuntos. Nº da Sorte 03.

 No trabalho, leve em consideração os conselhos 
dos colegas antes de começar uma nova atividade. Semana 
favorável para praticar algum esporte. No amor, meça suas 
palavras. Nº da Sorte 08.

 Guarde suas forças para outra ocasião. 
Trabalhe calmamente, sem alarde, reflita sobre as suas 
preocupações. Pense em quem pode confiar e selecione 
melhor suas relações de amizade. Nº da Sorte 12.

 Sua criatividade e capacidade administrativa 
abrem portas em sua carreira. Entusiasme-se com as 
oportunidades que vão surgir. Deixe as pressões de lado. 
No amor, um clima de paixão. Nº da Sorte 31.

 Atividades que possa desenvolver sem ficar 
na dependência dos demais são as mais indicadas. Pode 
conquistar uma nova colocação profissional. No campo 
afetivo, demonstre seu amor. Nº da Sorte 04.

 Dê mais atenção à sua família e aos compro-
missos que assumiu. Cuide de suas necessidades, sem 
se esquecer de demonstrar amor e dar carinho. Dê mais 
atenção ao seu par. Nº da Sorte 41.
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Plano “Fique em Dia com a Ilha 2019” 
encerra dia 20 de dezembro

São Sebastião forma mais de 150 pessoas 
em projetos inclusivos do município
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Pessoa com De-
ficiência e Idoso (SEPEDI), 
realizou nesta segunda-feira 
(9), a cerimônia de entrega 
de certificados dos projetos 
inclusivos da secretaria. Ao 
todo, cerca de 150 pessoas 
participaram do evento.

Entre os formandos, 
50 alunos dos projetos ‘Asas’ 
e ‘Asas Comunidade’, dos 
cursos de Desenho de Ob-
servação, Costura Básica, 
Inglês Comercial, Cartona-
gem e Desenho de Mangá, 
oferecidos em parceria com 
a Secretaria da Educação 
(SEDUC), comemoraram a 
certificação.   

Paula Costa Xavier, 
39 anos, mãe do Artur Xa-
vier, 14 anos, do Asas, disse 
que o projeto ajudou o filho a 
descobrir e valorizar suas ha-
bilidades. “O Artur sempre 
gostou muito de desenhar e 
o curso foi a motivação que 

faltava para ele aprender 
mais. Sou muito grata a pre-
feitura por proporcionar isso 
ao meu filho”.

“Eu achei ótimo po-
der participar. Aprendi mui-
tas coisas com o professor e 
tenho certeza que isso vai ser 
muito bom para o meu futu-
ro”, explicou Artur Xavier, 
da Escola Municipal Henri-
que Botelhoque, que se for-
mou no curso de Desenho de 
Observação.  

Na ocasião, também 
receberam certificados, pelo 
menos 50 pessoas, da capa-
citação em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), oferecida 
aos servidores das secreta-
rias municipais e equipe do 
Hospital de Clínicas de São 
Sebastião (HCSS) e, do Pro-
jeto Inclusão Digital, voltado 
para idosos e pessoas com 
deficiência, realizado em 
parceria com a Faculdade de 
Tecnologia (Fatec).  

CONDOMINIO Porto 
Novo VD R$ 250.000,00/ 
4 sobrado c/ 1 dorm./ 
coz./ wc/ a serviço/ ter-
reno 500mts/ escr. def./ 
98240-5545

VD ótimo lote no Jardim 

Britânia 50mts da praia 

dctos OK/ R$ 220.000,00/ 

Telefone  99622-9797 zap

ALUGO Casa Tinga 
R$ 550,00/ 2 dorms/ coz/ 
banh/ 3887-7825 e (11) 
98343-2668

VD casa 2 dorm./ Mar-
tim de Sá/ dctos. OK/  R$ 
210.000,00/  TT 99622-
9797 zap

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 Massaguaçu 
50 mil + 15 parc. de 
1.000,00 Terreno 
5x30 c/edícula no 
fundo/ ponto co-
mércio frente/ (12) 
98812-1429

VENDO ES-
TOQUE MEIA 
MALHA/ MASCU-
LINO E INFATIL 
(12) 92000-1760 c/
Thomas
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Aluga-se 1 apartamentos  de um dormitó-
rio no bairro   Pontal  Santa Marina  pró-
ximo a pista. Sala   conjugada, uma suíte 
e banheiro com instalações para máquina 
de lavar.  Possue uma vaga de garagem 
com  controle  remoto, antena coletiva 

para  TV digital, porteiro eletrônico e  Wi-Fi  
Fone: 98114-0022 com proprietário

VD Estrela D’alva 
casa nova R$ 260 mil/ 
2 dorms. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ 98240-
5545

VENDO UM SOBRADO  EM 
CONSTRUÇÃO c/ 2 quarto, 2 banheiros, 
sala, cozinha, garagem e sacada, área 
construída 85m². Entrego pronto. Valor 
R$ 130,000 mil. Loteamento Rio Marina. 

Rua 5 em frente ao nº 300.
 (12) 98133-7683 c/ Horacio

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003505-31.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Savino Locação de Imóveis Eireli
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003505-31.2019.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento ti-
verem, que por este Juízo e 2º Cartório se processam os termos da Ação 
de Usucapião PROCESSO Nº 1003505 31.2019.8.26.0126, promovido 
por Savino Locação de Imóveis Eireli, através da qual objetivam por r. 
sentença, a declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade 
do imóvel situado na Rua Vital Brasil, nº 192, Centro, Caraguatatuba/
SP, Id. Munic. nº 01.074.011, assim descrito e confrontados: Inicia a de-
scrição deste perímetro no ponto 1, cravado na divisa do imóvel nº 206 
da Rua Vital Brasil, estando o ponto 1 inserido nas coordenadas referidas 
ao sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) N: 7387495.970 e 
E: 457742.870; daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: Do 
ponto 1 ao ponto 2, 308º02 47 e 11,14m; do ponto 2 ao ponto 3, 33º11 
45 e 11,99m; do ponto 3 ao ponto 4, 127º17 01 e 9,98m; do ponto 4 ao 
ponto 5, 17116752 36 e 1,61m; do ponto 5 ao ponto 1, 21216717 43 e 
11,02m; encerrando uma área de 132,13m² (cento e trinta e dois metros 
e treze decímetros quadrados). Confrontações: Do ponto 1 ao ponto com 
o imóvel nº 206 da Rua Vital Brasil ID 01.074.012; do ponto 2 ao ponto 3 
com o imóvel nº 479 da Avenida Oswaldo Cruz ID: 01.074.019; do ponto 
3 ao ponto 4 com a Avenida Oswaldo Cruz; do ponto 4 ao ponto 5 com 
a confluência da Avenida Oswaldo Cruz e Rua Vital Brasil; do ponto 5 ao 
ponto 1 com a Rua Vital Brasil. Observações: Assim sendo, expediu-se 
este edital, pelo qual ficam os réus ausentes, incertos e desconhecidos, 
inclusive os confrontantes acima mencionados, CITADOS para, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias contados a partir do decurso do prazo do presen-
te edital, venham, querendo, apresentar contestação, sob pena de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art. 
285,2º parte e 319, ambos do Código de Processo Civil). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 31 de outubro de 2019.

 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem con-
hecimento, que nos autos do Processo nº 1002990-30.2018.8.26.0126 
que neste Juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Rescisão 
Contratual c/c Devolução de Imóvel e De Valores Pagos c/c Lucros Ces-
santes em que é Requerida CARMONA & CARMONA CONSTRUTORA 
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 05.498.633/0001-95, no qual o Requerente WALDOMIRO GRANDI JU-
NIOR, requer a rescisão contratual, a devolução corrigida dos valores pagos 
e a devolução do apartamento dado a título de entrada. Foi realizada tenta-
tivas para localizar a Requerida nos endereços Avenida Geraldo Nogueira 
da Silva, n.º 2.182, Jd. Aruan, Avenida Nilo Braga Garcez, 450, Martim de 
Sá, Avenida Vitor Meirelles, 555, Apto. 06, Martim de Sá, e Rua Evaristo 
da Veiga, 500, Parque Balneário Poiares, todos em Caraguatatuba-SP, e 
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível 
citá-la (a) pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação pelo pre-
sente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. 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, 2 de 
dezembro de 2019.

ALUGO SOBRADO 
Sumaré/ Forest ótimo 
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1 
wc/  quintal/ 2 vagas/ R$ 
1000,00 (12) 99663-8019
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Vendo sobrado na Martim de 
Sá, dois dorm. dois WC, duas 

vagas de garagem, sem tx 
de condomínio, 300mts da 
av. da praia, dctos ok para 

financiamento R$ 170.000,00 
negocia melhor valor para 

venda a vista. 
TT 12 99622-9797
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


