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Supermercado distribui 
gratuitamente produtos vencidos

Fiscalização por videomonitoramento na 
Tamoios reforça a segurança dos usuários

Polícia Militar Rodoviária aplica multa aos motoristas com base 
nas imagens das câmeras da Concessionária

Nessa época do ano, 
muitos motoristas circulam 
pela Rodovia dos Tamoios 
que registra aumento no vo-
lume de veículos na região. 
Para reforçar a segurança 
dos usuários, a fiscalização 
por videomonitoramento 
tem sido realizada por in-
tegrantes da Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv) a partir 
do Centro de Controle Ope-
racional (CCO), da Conces-
sionária Tamoios. 

A partir das imagens 
das câmeras de monitora-
mento da rodovia, os po-
liciais conseguem flagrar 
infrações de trânsito, iden-
tificar a placa do veículo e 
aplicar a autuação.

A atividade aconte-
ce principalmente durante 
a Operação Verão Seguro. 
A campanha, realizada em 
parceria com a PMRv e a 
Artesp, teve início em 20 de 
dezembro de 2019 e seguirá 
até 02 de março de 2020 com 
objetivo de garantir a segu-
rança dos usuários e a fluidez 
ao tráfego tanto no sentido li-
toral quando no sentido Vale 
do Paraíba. 

O Tenente James Go-

doi explica, por exemplo, 
que existem trechos na serra 
em que os motoristas tendem 
a realizar ultrapassagens 
proibidas que podem oca-
sionar em acidentes. “Para 
que haja a prevenção dessas 
ocorrências, nós focamos nas 
câmeras ao vivo no trecho de 
serra e os policiais ficam de 
olho nos motoristas”, ressal-
ta Godoi. 

Para o monitoramen-
to do tráfego nos trechos de 
serra e planalto, a Tamoios 
conta com 83 câmeras que 
trazem resultados positivos 
aos motoristas. Desde um 
rápido atendimento durante 
um acidente até a fiscaliza-

ção a fim de evitar alguma 
ocorrência que possa preju-
dicar o fluxo de veículos. 

“Os equipamentos da 
Concessionária Tamoios são 
de muita qualidade e alta re-
solução, fazendo com que a 
gente consiga identificar o 
veículo rapidamente”, com-
plementa Godoi. 

De acordo com o úl-
timo levantamento da Con-
cessionária, o número de aci-
dentes registrados na rodovia 
de 2016 a 2019, apresentou 
queda de 26%. No período 
dos feriados de Natal e Ano 
Novo, foram registrados 21 
acidentes com fluxo de cerca 
de 500 mil veículos. 

É impressionante a quantidade 
de alimentos ainda em condições de 
consumo que por sua aparência ou por 
data de validade são enviados para os 
chamados aterros sanitários pelos su-
permercados. De acordo com a Asso-
ciação Catarinense de Supermercados 
(Acats), criadora do programa “Super-
mercado Lixo Zero”, a redução no vo-
lume encaminhado aos aterros mensal-
mente é de 600 toneladas.

No passado, antes da criação dos 
aterros sanitários tínhamos os lixões e 
muitas famílias humildes em condições 
de nenhuma higiene acabavam retiran-
do destes locais sua alimentação.

De acordo com a assessora téc-
nica do Conselho de Sustentabilidade 
da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), Cristiane Cor-
tez, a redução do volume que chega aos 
aterros é importante, principalmente 
pelo fato de que a maioria não possui 
sistemas que impeçam a liberação do 
metano no meio ambiente.

“É um gás que resulta do proces-
so de decomposição do lixo orgânico 
na ausência de oxigênio, como ocorre 
nos aterros, e que é 21 vezes mais noci-
vo ao meio ambiente do que o dióxido 
de carbono (CO2), contribuindo forte-
mente para o aquecimento global”, ex-
plica Cristiane.

Alguns supermercados já desti-
nam produtos que não tem condições 
de comercialização para entidades fi-
lantrópicas pois os mesmos apesar da 
aparência mantem excelentes condi-
ções nutricionais.

Mas, dois casos na Alemanha me 
chamaram a atenção e merecem desta-
que. O primeiro diz o seguinte: 

Alemanha abre supermercados 
de produtos “vencidos”

Você sabia que 1/3 dos alimentos 
vão para o lixo em todo o mundo? Esta 
foi a motivação de Nicole Klaski para 
abrir o supermercado The Good Food., 
em Colônia, na Alemanha. O estabe-

lecimento vende todo tipo de produto 
alimentício, com um diferencial, todos 
iriam para o lixo, pois os clientes não 
compram “feios” ou fora de padrão, 
levando os produtores a descartá-los. 
Sabendo disso, Nicole percorre as la-
vouras, após a colheita e recolhe esses 
produtos largados. Outro diferencial, 
está no preço, pois o cliente paga quan-
to quiser. Este é o terceiro estabeleci-
mento nestes moldes, aberto na Europa.

O segundo é o sistema adotado 
por um grande supermercado também 
na Alemanha o “Hieber”

Na entrada de seus estabeleci-
mentos, duas gondolas, uma refrige-
rada e outra não, apresentam produtos 
com data vencida ou sem condições de 
comercialização por sua aparência, que 
estão lá à disposição de quem se inte-
ressar pegar e levar sem pagar nada. 

Em minha opinião uma atitude 
de extrema importância social. 

Essa mesma rede de supermer-
cados, além de oferecer carrinhos para 
seus clientes extremamente modernos, 
com as quatro rodas articuladas, ainda 
oferece em cada um deles uma lupa 
para que seus clientes possam ler aque-
las letras miúdas das embalagens.

Um exemplo que deveria ser se-
guido pelas redes de Supermercados no 
Brasil!

Caraguatatuba recebe evento 
“7km Toca Raul” no dia 25 de janeiro 
A cidade de Caragua-

tatuba recebe neste mês de 
janeiro o evento “7Km Toca 
Raul”, que tem o objetivo de 
unir praticantes de corrida e 
amantes do cantor Raul Sei-
xas nas ruas da cidade.

Os 7 Km Toca Raul 
é um evento realizado pela 
organização Atenas Proje-
tos e Promoções Esportivas 
e Time Eventos, que conta 
com apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio das 
Secretarias de Esportes e de 
Turismo.

A largada será no dia 
25 de janeiro na Praça de 
Eventos do Porto Novo, a 
partir das 17h. São aguarda-
dos cerca de 400 participan-
tes entre corredores e pessoas 
que optam pela caminhada.

As inscrições para o 

evento acontecem até o dia 
15 de janeiro e são realiza-
das através dos sites www.
ticketagora.com.br ou www.
minhasinscricoes.com.br.

Para se inscrever por 
meio dos endereços, o cor-
redor pagará uma taxa ad-
ministrativa, mais o valor de 
R$ 80 para a categoria cor-
rida e R$ 60 para categoria 
caminhada. Outra forma de 

realizar a inscrição e isenção 
da taxa administrativa dos si-
tes é entrar em contato com 
a organização via Whatsa-
pp através do número: (13) 
99659-7379.
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Aguilar Jr  e empresários participam da 

posse da diretoria na Associação Comercial 
Cerca de 150 pesso-

as entre autoridades, em-
presários e comerciantes 
estiveram reunidos na últi-
ma sexta-feira (10/01) para 
a cerimônia de posse da 
nova diretoria da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Caraguatatuba.

O então presiden-
te, Sávio Luiz dos Santos, 
deu posse ao advogado Lu-
cas Gallina, que assume a 
presidência para o biênio 
2020/2021.

O prefeito Aguilar 
Junior fez questão de par-
ticipar e destacou a impor-
tância da parceria com a 
Associação Comercial nos 
últimos dois anos.

Para ele, foi um pe-
ríodo de muito aprendizado 
e de construir uma integra-
ção que fez a diferença no 
fomento à economia local.

“Conquistamos um 
engajamento muito bom 
para nossos munícipes e 
comerciantes. Realizamos 
juntos uma série de ações, 
treinamentos e reuniões. 
Aproximamos as empresas 
do PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
e lançamos o Empreenda 
Caraguatatuba, que deu aos 
nossos empresários uma 
nova visão de seus negó-
cios”, ressaltou.

Na ocasião, o pre-
feito também agradeceu 
ao presidente Sávio Luiz e 
desejou sorte ao sucessor, 
Lucas Gallina.

“O Sávio fez um 
grande trabalho, reestru-
turou e fortaleceu a asso-
ciação. Agora é com você 
Lucas. Conte conosco para 

seguirmos com essa par-
ceria que com certeza traz 
inúmeros benefícios para a 
população. Um comércio 
forte gera uma cidade prós-
pera”, disse Aguilar Junior.

Para Sávio, foi um 
período de grande aprendi-
zado. “Eu sou muito sim-
ples e foi assim que traba-
lhei. Aprendi muito com a 
equipe da Associação Co-
mercial e fiz minha parte. 
Sigo na diretoria, em outro 
papel, mas com a certeza 
de que fizemos o melhor. 
Agradeço muito a cada 
um”.

O novo presidente, 
Lucas Gallina falou sobre 
a necessidade de fortalecer 
e criar novas parcerias com 
objetivo de ampliar a área 
de atuação, abrangendo to-
das as classes de empresá-
rios, sem deixar de benefi-
ciar ninguém.

“É uma grande hon-
ra assumir um cargo de uma 
entidade tão respeitada em 
todo o Litoral Norte e Vale 
do Paraíba. Queremos aju-
dar os comerciantes a cres-
cer e enfrentar os desafios 
do desenvolvimento e das 
mudanças que estão acon-
tecendo”, concluiu.

Além do prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Ju-
nior e dos presidentes, tam-

bém estiveram presentes 
na posse, o presidente da 
Câmara Municipal, Fran-
cisco Carlos Marcelino; 
Márcio Maciel, presidente 
da Associação Comercial 
de Ubatuba, além de secre-
tários municipais e convi-
dados.

Nova Diretoria
Biênio 2020/2021

Presidente: Lucas Domin-
gos Gallina
1º Vice-Presidente: Yuri 
Costa Bellato
2º Vice-Presidente: Lean-
dro Borella Barbosa
1º Secretário: Alexandre 
Marçal Stringari
2º Secretário: Leandro San-
tos Costa
1º Tesoureiro: Eduardo 
Morio Yoshimoto
2º Tesoureiro: Evandro da 
Silva Ferreira
Diretor de Patrimônio: 
Hallan Deivis Valente
Diretor de SCPC: Sávio 
Luiz dos Santos

Conselheiros:
Augusto Meyer Fontes
Dermot Shortall
Jeferson Silva Monteiro
Mário Paulo Garcia
Milene de Souza Castro 
Rodrigues
Roseli Aparecida Quinetti
Thiago Nepomuceno de 
Carvalho

Caraguatatuba abre inscrições 
para o Bolsa Munícipe 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba continua com 
as inscrições para a Bolsa 
Munícipe, que disponibi-
lizará bolsas de até 50% 
de desconto no valor da 
mensalidade de cursos de 
ensino superior credencia-
dos pela administração. As 
inscrições seguem até 31 
de janeiro.

Podem se inscrever 
moradores de Caraguata-
tuba com renda familiar 
mensal “per capita” de 
até três salários mínimos. 
Além disso, o interessado 
deverá ter cursado todo o 
ensino médio na rede pú-
blica ou deverá compro-
var a condição de bolsista, 
caso tenha cursado no en-
sino privado.

O candidato à bolsa 
não pode possuir antece-
dentes criminais, deve ser 
residente do município há 
pelo menos cinco anos, es-
tar devidamente matricula-

do em alguma instituição 
de ensino superior conve-
niada a prefeitura e pres-
tar gratuitamente serviços 
sociais à municipalidade, 
além de outros requisitos. 
Serão priorizados os can-
didatos mais carentes.

A Prefeitura de 
Caraguatatuba alerta que 
caberá ao aluno bolsista 
arcar com o pagamento 
dos valores referentes às 
matrículas. Alunos que 
são beneficiários de ou-
tros programas de bolsa 
de estudos, seja ele federal 
ou estadual, não poderão 
inscrever-se para este pro-
grama municipal. Além 
disso, caso o aluno já tenha 
descontos na instituição, o 

desconto do Bolsa Muníci-
pe não é cumulativo.

Para mais informa-
ções em relação ao pro-
grama, incluindo relação 
de documentos necessá-
rios, acesse o link https://
tinyurl.com/s9uhd3a. Os 
pedidos devem ser proto-
colizados no Setor de Pro-
tocolo no Paço Municipal 
e uma comissão analisará 
todos os pedidos.

O programa “Bolsa 
de Estudo para Munícipe” 
é uma lei municipal de 
2006 (1338/06) e foi regu-
lamentada pelo decreto n° 
809, de 30 de novembro de 
2017 pelo prefeito Aguilar 
Junior.

Contribuintes têm até dia 31 de janeiro 
para quitar IPTU de 2020 com 10% de 

desconto em Caraguatatuba 

Os contribuintes 
de Caraguatatuba podem 
pagar o carnê do Impos-
to Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de 2020 
com 10% de desconto na 
parcela única até o dia 31 
de janeiro (sexta-feira). A 
Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou a distribui-
ção dos 83.632 carnês do 
IPTU pelos Correios.

A 2ª via do carnê do 
IPTU também pode ser re-
quisitada pessoalmente na 
Área de Tributos Imobi-
liários (Cadastro/Guichê 
4), no Paço Municipal, no 
Centro.

Na internet, a 2ª via 
do carnê está disponível 
no site www.caraguata-
tuba.sp.gov.br,  na parte 

destinada ao  “Cidadão/
Tributos”. É necessário 
ter em mãos o número 
da Inscrição Cadastral 
do imóvel para acessar 
a 2ª via e imprimir. Caso 
o contribuinte não tenha 
o número, basta solici-
tar pelo e-mail cadastro.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou pelos telefo-
nes (12) 3897-8170/8221 
(Cadastro).
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PM é morto a tiros em 
Ubatuba

 De acordo com a 
Polícia Civil, o crime aconte-
ceu no começo da madrugada 
de segunda-feira (13/01), no 
bairro Marafunda, e vitimou 
um policial militar de 36 
anos.
 O 3º Sargento Fá-
bio França, que atuava na 
Força Tática da cidade e era 
PM há 13 anos, estava de fol-
ga e teria sido abordado por 
dois homens armados quando 
chegava em casa por volta de 
0h30. Houve troca de tiros, o 
policial foi alvejado e chegou 
a ser socorrido, mas foi a óbi-
to.
 “Fomos para o lo-
cal do crime e durante as di-
ligências identificamos dois 
suspeitos, sendo que um está 
foragido e um foi preso. A 
gente ainda não descarta ne-
nhuma hipótese e está sendo 
levantado detalhes. Já come-
çamos a ouvir testemunhas. 
Ainda é cedo para concluir se 
foi homicídio ou latrocínio, se 
foi uma emboscada ou se foi 
um roubo para levar a arma 
dele”, disse o delegado Bruno 
Aragão.
 Fábio deixou esposa 
e um filho de um ano.

PM é ferido em troca de 
tiros em Ubatuba

 Uma equipe da Po-
lícia Militar realizava uma 

ronda no bairro Silop, quando 
avistaram um homem arma-
do entrando em uma área de 
mata. Os policiais deram sinal 
de parada, mas o homem saiu 
em fuga e foi seguido pelos 
policiais. Durante a perse-
guição, os policiais se depa-
raram com mais dois homens 
armados, que dispararam, 
empreenderam fuga, e foram 
seguidos pelos policiais que 
revidaram. Na troca de tiros, 
um dos policiais e um dos sus-
peitos foram atingidos. O PM 
atingido no braço foi levado 
para a Santa Casa da cidade, 
e o homem de 35 anos não re-
sistiu e faleceu no local.
 A Polícia Civil in-
formou que foram encontra-
das com o homem 65 pedras 
de crack, 65 pinos de cocaína 
e R$ 154,00. Informou ainda, 
que ele tinha passagens por 
tráfico de drogas e roubo.

Policiais da Atividade 
Delegada vão realizar 
Ronda Maria da Penha 

em Caraguatatuba 
 Policiais Militares 
que atuam na Atividade De-
legada de Caraguatatuba pas-
sam a realizar a Ronda Maria 
da Penha a partir de fevereiro.
Nos próximos dias 23 e 24 
de janeiro eles passam por 
uma capacitação junto com 
a equipe do Centro Integra-
do de Atendimento à Mulher 
(CIAM), da Secretaria Mu-

nicipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania.
 O curso de quatro 
horas – das 15h às 17h – será 
ministrado na sede do 20º Ba-
talhão da Polícia Militar pela 
coordenadora do CIAM, a 
assistente social Márcia De-
nise Gusmão Coelho, e pela 
psicóloga Jaquelina Teixeira. 
Um dos temas que elas devem 
abordar é sobre o acolhimento 
desses policiais às vítimas de 
violência doméstica. 
 “É importante que 
eles entendam que essa é uma 
vítima fragilizada pela situ-
ação, com o agressor dentro 
de casa e muitas vezes ela não 
consegue sair ou fazer com 
que ele saia do seu lar”, expli-
ca a coordenadora do CIAM.
 Conforme o co-
mandante da 2ª Companhia 
da Polícia Militar em Cara-
guatatuba, capitão Luís Fer-
nando Oliveira, a ronda será 
composta por uma equipe di-
ária de dois policiais que irão 
atuar exclusivamente com a 
Patrulha Maria da Penha que 
assiste mulheres que têm me-
didas protetivas, são vítimas 
de violência doméstica e da-
rão apoio à Prefeitura quando 
for preciso retirar o marido 
agressor da casa. 
 “A capacitação está 
aberta para aqueles que quei-
ram atuar diretamente nessa 
causa”, explicou o comandan-
te.

Após notificação do Procon, 
Justiça impede Alloha

cobrar multa de fidelização dos usuários 
Uma liminar da Justiça 

de Caraguatatuba impediu a 
Alloha Fibra de cobrar a multa 
de fidelização dos clientes que 
contratam o serviço de internet 
a cabo.

A decisão parcial do 
juiz da 1ª Vara Cível, Ayrton 
Vidolin Marques Júnior, foi 
proferida na última quarta-fei-
ra (8/01), em função de uma 
Ação Civil Pública de práticas 
abusivas, movida pelo Minis-
tério Público de Caraguatatuba 
no final de 2019.  O Procon da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
recebeu um série de reclama-
ções sobre a qualidade do ser-
viço da firma no 2º semestre 
do ano passado.

O descumprimento da 
liminar por parte da Alloha 
Negócios e Participações Ltda 
prevê multa de três vezes o va-
lor que vier a ser cobrado de 
cada consumidor e devolução 
da quantia ao cliente, acrescida 
de juros de 1% ao mês a partir 
do vencimento da cobrança; de 
R$ 50 mil se a irregularidade 
envolver 10 ou mais consumi-
dores, valor que será revertido 
ao Fundo de Regularização 
Fundiária Sustentável do Mu-
nicípio de Caraguatatuba; e se 
cobrada a multa de fidelização 
de 30 ou mais consumidores, 
acarretará a suspensão da ati-
vidade, com apreensão dos 
equipamentos.

A Ação Civil Pública 
surgiu em decorrência da no-
tificação da empresa pelo Pro-
con da Prefeitura de Caragua-
tatuba no segundo semestre do 
ano passado, devido às diver-
sas reclamações dos assinantes 
relacionadas à qualidade do 
serviço de internet a cabo pres-
tado pela firma.

Na ocasião, o Procon 
destacou problemas como ve-
locidade de conexão abaixo do 
prometido (135 megabytes);  

quedas de conexão; demora 
na resoluções das reclamações 
dos usuários; cobrança de mul-
ta de fidelização para cance-
lamento da assinatura; e não 
funcionamento do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(0800).

Na ação, o MP narrou 
as reclamações mais comuns 
recebidas pelo Procon de Ca-
raguatatuba sobre a Alloha Ne-
gócios e Participações Ltda., 
como falhas na velocidade 
contratada, quedas de internet 
e quedas de telefonia; cobran-
ça de multa de fidelização, 
além de relatar que “a ativi-
dade estaria sendo exercida 
de modo irregular, por não (a 
Alloha) possuir outorga para 
prestação de serviço de acesso 
a internet ou formal dispensa 
de autorização.”

Na liminar, o magis-
trado explana que “segundo 
informado pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), a prestação de servi-
ço de acesso à internet é clas-
sificada como Serviço de Co-
municação Multimídia (SCM), 
que exige outorga ou compro-
vação de dispensa de autoriza-
ção, enquanto que a requerida 
somente possui autorização 
para exploração de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado 
(STFC). Logo, a atividade es-
taria sendo empreendida de 
forma irregular.”

O juiz também leva em 
consideração que a cessação 
imediata do serviço seria bas-
tante prejudicial, “por um lado 
causaria à súbita paralisação 
para os usuários (mais de 11 
mil usuários pagantes e tantos 
outros que realizam o uso nas 
unidades, como os familiares, 
representando parcela relevan-
te da população de Caraguata-
tuba), que ficariam tolhidos de 
acesso à internet, prejudicando 

o uso dessa importante ferra-
menta da vida contemporânea 
nas atividades de lazer, traba-
lho e estudo. Ao que se tem 
notícia, em alguns bairros se-
quer existe a disponibilização 
do serviço de banda larga por 
outras operadoras, impedindo 
a migração para melhor pres-
tadora”, ponderou.

“A irregularidade re-
ferente à ausência de outorga 
ou de dispensa de autorização 
junto à Anatel já tem sido ob-
jeto de apurações e sanções 
administrativas. Houve multa 
aplicada pelo Procon e há de-
manda de fiscalização de ser-
viços de telecomunicações em 
curso na agência reguladora. 
Ponderando esses elementos, 
tenho como pertinente cominar 
(impor) inicialmente a absten-
ção de lançamento e cobrança 
de multas de fidelização dos 
consumidores, o que possibili-
ta a liberdade para que os usu-
ários, querendo, migrem para 
outras operadoras de internet. 
Destarte, defiro parcialmente a 
liminar para o efeito de impor 
à Alloha a obrigação de não 
fazer, consistente em que se 
abstenha de lançar e de cobrar 
(por qualquer meio) multas de 
fidelização”, concluiu.

A empresa tem 10 dias 
para se adequar a decisão, con-
tados a partir do recebimento 
da intimação da Justiça.  A li-
minar terá vigência até poste-
rior e expressa revogação pelo 
juízo. A revogação ocorrerá 
quando for comprovada a ou-
torga ou a dispensa de autori-
zação pela Anatel para Serviço 
de Comunicação Multimídia; 
e apurado em perícia judicial 
que os equipamentos de tec-
nologia instalados e utilizados 
são compatíveis com o forne-
cimento da banda contratada 
para a quantidade de unidades 
consumidoras.
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Temporada de cruzeiros 

segue movimentando Ilhabela
A temporada de Cru-

zeiros de Ilhabela continua 
trazendo para o município 
milhares de turistas do Brasil 
e do exterior para conhecer 
as belezas do Litoral Norte 
paulista. O arquipélago re-
ceberá ao todo 59 escalas até 
o dia 9 de abril de 2020. Já 
passaram pelo arquipélago 
treze navios.

Em pouco mais de um 
mês, foram recebidos apro-
ximadamente 65 mil visitan-
tes, entre eles passageiros e 
tripulantes, a cidade segue 
preparada para receber o flu-
xo dos turistas de cruzeiros. 
No próximo dia 17, Ilhabela 
receberá escala dupla, das 
companhias Costa Cruzeiros 
e MSC Cruzeiros e no dia 25, 
escala tripla com a chegada 
das companhias Costa Cru-
zeiros, Fred Olsen Cruises e 
MSC Cruzeiros. A expecta-
tiva do município é receber 
perto de 240 mil passageiros 
até o final da temporada.

Segundo a Clia Bra-
sil (Associação Brasileira 
de Cruzeiros Marítimos), o 
ticket médio por passageiro 
em uma cidade brasileira é 
de R$ 581,35. 

Segundo esses cálcu-
los, a economia de Ilhabela 
deve receber uma injeção es-
timada em R$ 140 milhões, 
o dobro do total arrecadado 
na temporada 2018/2019. 
“A cada navio que chega, te-
mos uma base de quatro mil 
pessoas, entre passageiros 
e tripulantes, circulando em 
nossa cidade, conhecendo 
nossas belezas, apreciando 
nossas praias e movimen-
tando o comércio local de 
produtos e serviços, gerando 
emprego e renda no municí-

pio”, declara a prefeita Maria 
das Graças Ferreira, a Graci-
nha.

Durante um cruzeiro, 
o turista tem experiências 
que vão de passeios a gastro-
nomia, passando pelo consu-
mo de produtos e souvenires, 
de acordo com a Cila Brasil. 
Focada em transformar Ilha-
bela em uma anfitriã cada 
vez melhor, a secretária do 
Desenvolvimento Econômi-
co e do Turismo, Bianca Co-
lepicolo, indica novidades. 
“Além dos passeios já tradi-
cionais, neste ano inserimos 
a venda do Tour Histórico, 
feito pelos monitores e guias 
que formamos em outubro 
(Vila, Fazenda Engenho 
D’água e Fazenda Engenho 
da Toca) e a locação de bici-
cletas de empresas locais, já 
que nossa ciclovia é linda”, 
afirma.

A secretária cita mais 
novidades. “Também uni-
mos os artesãos cadastrados 
na Vila em um espaço amplo 
e iluminado, onde ocorrerá o 
desembarque de jipes e vans. 
Essa nossa ‘Vila do Artesa-
nato’ proporciona aos arte-
sãos que passam o ano todo 
trabalhando, sejam prestigia-
dos e vendam mais, inibindo 
clandestinos que só apare-
cem na temporada. Nosso 
foco com todas essas ações é 
gerar mais renda para o cida-
dão ilhabelense. 

Os números de ocu-
pação hoteleira, apresenta-
dos pela Associação Comer-
cial de Ilhabela, mostram 
também crescimento consis-
tente. Em dezembro tivemos 
89,5% de leitos ocupados 
contra 87,7% no mesmo pe-
ríodo do ano passado”, com-
pleta Bianca Colepicolo.

Confira o cronograma 
completo de escalas da tem-
porada de cruzeiros 2020:

Chegada – Navio
10/1/20 – Fascinosa
11/1/20 – Musica
13/1/20 – Amadea
17/1/20 – Pacifica
17/1/20 – Musica
24/1/20 – Fascinosa
25/1/20 – Pacifica
25/1/20 – Balmoral
25/1/20 – Fantasia
26/1/20 – Musica
2/2/20 – Pacifica
7/2/20 – Musica
7/2/20 – Fascinosa
8/2/20 – Fantasia
10/2/20 – Pacifica
16/2/20 – Musica
17/2/20 – Fantasia
18/2/20 – Pacifica
20/2/20 – Island Princess
20/2/20 – Ms Volendam
21/2/20 – Eclipse
21/2/20 – Fantasia
21/2/20 – Fascinosa
22/2/20 – Musica
25/2/20 – Pacifica
26/2/20 – Pursuit
28/2/20 – Fascinosa
1/3/19 – Fantasia
2/3/20 – Musica
3/3/20 – Amera
4/3/19 – Fantasia
8/3/20 – Fantasia
12/3/20 – Ms Hanseatic
13/3/20 – Musica
13/3/20 – Fascinosa
16/3/20 – Fascinosa
19/3/20 – Fascinosa
21/3/20 – Seabourn Quest
22/3/20 – Musica
5/4/20 – Fascinosa
9/4/20 – Scenic Eclipse

Ubatuba informa calendário de renovação 
de licença de feirantes para 2020

A secretaria de Pes-
ca e Agricultura (SMPA) da 
Prefeitura de Ubatuba comu-
nica que a renovação de li-
cença de feirantes que atuam 
na Praça BIP, Praça Nóbrega 
(feira orgânica “Espaço Sau-
dável”) e Mercado Munici-
pal de Peixe, será realizada 
de 02 de janeiro a 28 de fe-
vereiro de 2020.

Os feirantes deverão 
comparecer, primeiramente, 
na secretaria de Pesca e Agri-
cultura para realizarem o ca-
dastro prévio, no qual cons-
tará a definição do local da 
banca no novo “layout” da 
feira, no caso da Praça BIP.

Em seguida, o reque-
rente deverá se dirigir ao Fá-

cil – posto de atendimento 
ao munícipe, na rua Dona 
Maria Alves, 865, das 9h às 
15h, munido dos seguintes 
documentos, para a abertura 
de processo de renovação de 
licença de feirante:    
- Ficha de cadastro atestada 
pela Seção de Abastecimen-
to/SMPA;
- Cópia do CPF/RG;
- Cópia do alvará 2019;
- Cópia da carteira de vacina-
ção (frente e verso) ou ates-
tado de saúde;
- Cópia do comprovante de 
endereço.
No caso dos produtores ru-
rais, para obterem a isenção 
da taxa de abertura de pro-
cesso, deverão apresentar 

também a cópia de compro-
vante de produtor rural.
 

Novas licenças
 A secretaria de Pes-
ca e Agricultura esclarece 
que o período para abertura 
de processo para novas licen-
ças de feirantes será de mar-
ço a outubro de 2020, desde 
que haja disponibilidade de 
vagas.

A secretaria fica na 
Praça Treze de Maio, nº 200, 
no Centro, e realiza o atendi-
mento ao público de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 15h.

Mais informações 
podem ser obtidas junto à 
SMPA pelo telefone: (12) 
3833-3500.

São Sebastião prorroga prazo para 
pagamento de cota única do IPTU

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que dis-
ponibiliza a segunda via 
eletrônica do carnê de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), referente ao ano de 
2020, através do site https://
saosebastiao.iibr.com.br/. A 
emissão da guia pela internet 
pode feita a partir do número 
de inscrição do imóvel.  

Além disso, o pra-
zo para pagamento da cota 
única, que vencia na última 
sexta-feira (10), foi prorro-
gado até 20 de janeiro, com 
a permanência de 20% de 
desconto; a segunda parcela 
em cota única pode ser qui-
tada até 10 de fevereiro, com 
15% de desconto.

O contribuinte pode 

ainda optar pelo parcelamen-
to, com desconto de 10%, 
caso o boleto seja pago até a 
data do vencimento, todo dia 
10 de cada mês, ou no pri-
meiro dia útil subsequente.

Segundo a Secretaria 
Municipal da Fazenda (SE-
FAZ), aproximadamente 45 
mil carnês estão sendo en-
tregues nas residências pelos 
Correios. Os interessados 
também podem solicitar a 
versão digital do carnê pe-

los e-mails cadastrofiscal@
saosebastiao.sp.gov.br ou 
divida.ativa@saosebastiao.
sp.gov.br.

O contribuinte que 
encontrar dificuldades para 
fazer a emissão da guia na 
modalidade on-line pode se 
dirigir até a Divisão de Ca-
dastro Fiscal da Prefeitura de 
São Sebastião, no Paço Mu-
nicipal, localizada na Rua 
Sebastião Silvestre Neves, 
214, no Centro, das 10h às 
17h.

SS acelera liberação de novas obras
A Prefeitura de 

São Sebastião, por meio 
da secretaria de Urbanis-
mo (SEURB), aprovou, em 
2019, mais de 95 mil me-
tros quadrados para início 
de novas obras em todo o 
município. Ao todo, foram 
95.521,77 m² (metros qua-
drados) aprovados.

Só em habite-se fo-
ram mais de 47 mil metros 
quadrados aprovados pela 
secretaria de Urbanismo no 
ano passado. Esse número 
pode ser entendido quando 

a obra já está finalizada e 
pronta. O documento habite-
-se dá uma segurança que o 
imóvel foi construído dentro 
das normas estabelecidas 
pela prefeitura.

Geração de empregos
Os dados comprovam 

que São Sebastião seguiu 
os indicadores nacionais e 
acompanhou a geração de 
empregos na indústria da 
construção. De acordo com 
os dados do SindusCon-SP 
(Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado 
de São Paulo, só em 2019, 
o mercado da construção 
cresceu 2%, podendo ter um 
crescimento de até mais 3% 
em 2020.

No último relatório 
disponibilizado pelo CA-
GED (Cadastro Geral de 
Empregados Desemprega-
dos), em novembro, a cidade 
registrou um aumento na ge-
ração de postos de trabalho. 
Foram 140 vagas, um dos 
melhores índices da econo-
mia do Litoral Norte do Es-
tado de São Paulo.
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Bodas de Hematita
No dia 07 de dezembro o jovem casal,

Dimas Ribeiro de Camargo  e 
Selma Fonseca de Almeida comemoraram 

Bodas de sua união matrimonial na 
Loja Maçônica Gênesis de Atlântida.

Com a participação dos irmãos, parentes 
e amigos, um belo churrasco encerreou

 a festividade.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:
“ImpreCionante é 

o ministro da 
educação não saber 

que se escreve
Impressionante!”

 Sua vontade de crescer estará acentuada e 
você saberá expressar bem suas ideias. Curta esta semana. 
Seu jeito romântico vai fazer com quem seu amor mude para 
melhor. Nº da Sorte 28.

 Se ainda estiver só, de uma chance a alguém 
na paquera. No trabalho, seu raciocínio estará rápido, assim 
como suas ações. É hora de valorizar suas qualidades, mas 
cuidado c/ os inimigos. Nº da Sorte 01.

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

 Evite falar demais sobre sua vida para alguém 
que acabou de conhecer. Saberá tomar decisões se ouvir 
sua intuição. Faça um programa diferente com a pessoa 
amada. Nº da Sorte 19.

 Este período é favorável para apostar numa 
mudança radical no visual. Deixe que o sentimento de paixão 
tome conta do seu astral. Acredite nos resultados positivos 
que virão pela frente. Nº da Sorte 18.

 Não vai faltar animação em passeios com 
pessoas queridas. Enfrente as consequências dos seus 
atos e prepare-se para o que der e vier. Nas suas relações, 
segure a agressividade. Nº da Sorte 01.

 Você viverá momentos de paixão intensa com o 
par e experiência de tirar o fôlego no sexo. Tudo indica que 
vai falar pelos cotovelos, mas receberá ótimas influências 
dos astros. Tente agir de maneira segura. Nº da Sorte 42.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Contará com determinação para atingir suas 
metas e uma assinatura de contrato estará favorecida. Com 
seu pensamento positivo, atrairá só coisas boas. Mas seus 
sentimentos podem ficar confusos na vida. Nº da Sorte 05.

 Você saberá se expressar com facilidade e 
de maneira clara. Desligue-se um pouco dos problemas 
para poder resolvê-los com calma e tente agir com mais 
tranquilidade com o pessoal de casa. Nº da Sorte 21.

 No decorrer desta semana, terá a sensação 
de já ter vivido algumas situações parecidas. Procure não 
deixar sua intuição de lado e, se sentir vontade, mude seus 
planos. Cuidado com o ciúmes. Nº da Sorte 08.

 Aproveite o clima de harmonia na companhia 
da pessoa amada e, se surgir a oportunidade, não deixe 
de realizar as energias positivas deste período, mas evite 
as cenas de ciúmes. Nº da Sorte 09.

 Os amigos poderão reclamar da sua falta de 
tempo. Pare de criticar quem ama e conte com as boas 
influências dos astros para colocar o romance nos eixos. 
Seu otimismo vai contagiar. Nº da Sorte 10.

 Abra-se mais para o  sentimento de amor 
e concentre-se nos seus planos para o futuro. Use todo 
seu dinamismo no trabalho. Com sua sensibilidade em 
destaque, curta sua cara-metade. Nº da Sorte 06.
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Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo 
de Usucapião nº 1000712.81.2018.8.26.0247, do fórum de Ilhabela, re-
querido por Thiago Carvalheira Silva. O MM.JUIZ de Direito da Vara úni-
ca de Ilhabela, Dr. Vitor Hugo Aquino de oliveira, na forma da lei etc. FAZ 
SABER, aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, visan-
do o imóvel designado da seguinte forma; inicia-se no ponto 1, cravado 
de frente para a Rua Jacob Eduardo Toedtli distante 74,57m do ponto de 
intersecção formados pelos alinhamentos da Rua Jacob Eduardo Toedtli 
e Avenida dos Bandeirantes, caracterizado pelas coordenadas georref-
erenciais ao sistema U.T.M.(datum Sirgas 2000) N: 7.367.991,880 e E: 
463.249.829; do ponto 1 segue numa linha reta de 11,31 m, com azimute 
de 45°26'03", confrontando com a Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atin-
gir o ponto 2; deste ponto deflete a direita, e segue numa linha reta de 
46,38m, com azimute de 109º25'13" confrontando com o prédio nº 294 
da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 3, deste ponto deflete 
a direita, e segue numa linha reta de 9,95m, com azimute de 212º21'12", 
confrontando com o prédio nº 65 da Rua Ernani Azevedo de Nascimento, 
até atingir o ponto 4, deste po0nto deflete à direita, e segue numa linha 
reta de 49,11m, com azimute de 288º53'05", confrontando com o prédio 
nº 178 da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 1, início da 
presente descrição, perfazendo uma área total de 473,38m², alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedindo-
se o presente edital para citação dos interessados, para no prazo de 15 
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para contestar a ação, sendo o 
presente Edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Ilhabela, 26 de março de 2.019.

CONDOMINIO PORTAL COSTA BRAVA
CNPJ 01.032.365/0001-60

Rua Jacarandá, 498 - Martim de Sá 11662-690 Caraguatatuba - SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores Condôminos do Condomínio Portal Costa 
Brava a participarem de Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
25 (VINTE E CINCO) de janeiro de 2020, sábado, nas dependências do 
Condomínio, com primeira chamada às 15:00H e em segunda chamada às 
15:30H, para deliberarem sobre:
1. Apresentação/aprovação dos gastos de janeiro a 
dezembro/2019
2. Orçamento/taxa de condomínio para o ano 2020
3. Pintura/reforma da fachada
4. Revisão da fiação elétrica exposta (luminárias...)
5. Reforma das piscinas de vinil (vida útil)
6. Manutenção das bombas de esgoto e água
7. Outros assuntos de interesse do condomínio.
Os Condôminos impossibilitados de comparecer poderão fazer-se repre-
sentar por procuração, na forma regimentar.
O não comparecimento implica aceitação das decisões assemblares sendo 
direito do Condômino participar e votar nas deliberações da assembléia 
estando quite com suas obrigações condominiais, conforme preceitua o art. 
1.335, III do Código Civil Brasileiro. É importante a participação de todos!

Caraguatatuba, 08 de janeiro de 2020

Carlos Sebastião Nascimento - Síndico

A Acalino - Associação de Canoagem do Litoral Norte, convoca todos os 
seus associados para participar da Assembléia geral extraordinária no dia 
20 de janeiro de 2020 em sua sede na Rua Sebastião Izidoro 910 Prainha, 
para os seguintes trabalhos:
●Escolha de um novo nome para a associação;
●Votação e eleição da nova diretoria e presidência;
●Atualização do Estatuto Social da associação.

Att, Edivaldo Fernandes

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 c/ 2 dor/ 2 banhs/ 
sala/ coz/ sacada/ gar/ 
área construída 85m²/ R$ 
130 mil/ entrada R$ 70 mil 
+ 30 parc. R$ 2 mil/ M. 
Algodão/ entrego pronto/ 
(12) 98133-7683

ALUGA-SE CHALÉ 
KIT R$ 450,00/ bairro Pal-
meiras/ tratar: 3882-3022

VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022

VENDE-SE apto R$ 
240.000,00 M. Sá 2 dor/ 
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/ 
3882-3022

VD R$ 265.000,00 
Estrela D’Alva casa 
c/2 dorms. sendo 1 
suíte/ sala/ coz/ wc/ 
gar/ nova/ moderna/ 
98240-5545

ALUGA-SE Sob-
rado em condomínio 
no Tinga/ particular/ 
R$800,00/ 2 quart./ 2 wc/ 
sala/ coz./ lavanderia/ 
(12) 98130-6031 / (12) 
97406-3399
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VENDO Motor de Popa 

25HP Yamaha ano 2009 

Revisado/ R$ 7.000,00/ 

Tratar: 98227-1169

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 Lote 100 m² no 
Morro do algodão próx-
imo ao Posto de saúde/ 
Tratar 99733-3675 
período manhã

ALUGO Kit Temporada/ 

até 4 pessoas/ mob/ 1 

vaga auto/ Martin Sá (12) 

98842-0002/ 99672-0020
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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


