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O Portal Tamoios News e as Associações Comerciais do Litoral Norte estão organizando 

um concurso de decoração de Natal voltado aos associados. 

A idéia é estimular esse tipo de decoração em época de grande movimentação nos diversos 

segmentos comerciais.  
Trata-se do "Natal no Tamoios", uma ação pela qual pretendemos premiar a decoração natalina 

mais bonita no comércio de cada cidade do Litoral Norte.  
  
O prêmio contará: 
- Portal Tamoios News com 4 (quatro) publicidades do Banners Square no formato 350X250px 

rotativo, no valor de tabela  R$ 800,00/mês, no período de 12 (doze) meses e será entregue 1 
(uma) publicidade por cidade: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

- Associação Comercial de Caraguatatuba com 1 (um) prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) em dinheiro e mais 1 (um) Tablet para ser sorteado entre os funcionários do 

estabelecimento comercial ganhador. 
- Associação Comercial de Ilhabela com 1 (um) prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) em dinheiro e mais 1 (um) Tablet para ser sorteado entre os funcionários 
do estabelecimento comercial ganhador. 
- Associação Comercial de São Sebastião com 1 (um) prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) em dinheiro e mais 1 (um) Tablet para ser sorteado entre os funcionários do 
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estabelecimento comercial ganhador. 

- Associação Comercial de Ubatuba com 1 (um) prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) em dinheiro e mais 1 (um) Tablet para ser sorteado entre os funcionários do 

estabelecimento comercial ganhador. 

  
O primeiro colocado em cada cidade do Litoral Norte será votado e escolhido pelo público, 
no site: www.tamoiosnews.com.br, clicando no item  "Natal no Tamoios" no menu principal, 
e clicando sobre a foto escolhida.  
  
Inscrições 

Para o estabelecimento comercial participar do Concurso de Natal, deverá ser obrigatoriamente 

filiado a uma das Associações Comerciais do Litoral Norte: Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba. 
Para a inscrição deverá ser encaminhado um e-mail com o nome do estabelecimento 
comercial, nome do proprietário,endereço, telefone, número de funcionários e uma foto 
1024X768 (em alta resolução) da parte externa da loja, até o dia 09 de dezembro, às 12h 
(meio dia), para o e-mail: jornalismo@tamoiosnews.com.br e com cópia para 
info@acilhabela.com.br  
 

Obs.: Somente serão consideradas fotos da parte externa do estabelecimento comercial.  
  

  
Exposição 

A foto do estabelecimento ficará exposta do dia 10 de dezembro até o dia 20 do mesmo mês, 

quando será finalizada a votação.  

Todas as fotos e os detalhes do concurso estarão no Portal Tamoios News em 

www.tamoiosnews.com.br, na seção "Natal do Tamoios". 

O resultado será publicado no dia 21 de dezembro de 2016, em matéria no Portal Tamoios News, 

e o prêmio das Associações Comerciais será entregue diretamente ao comercio ganhador de 

cada cidade, em data a ser definida . 

O Banner do estabelecimento vencedor a ser veiculado, deverá ser produzido nas medidas 

mencionadas e enviado pelo comércio ganhador no e-mail jornalismo@tamoiosnews.com.br . 

Será publicado no dia 01/01/2017 até o dia  31/12/2017, na página da cidade referente à 
localização do comércio. 

  

Para mais informações, o telefone de contato é (12) 3863-1944 ou (12) 3895-7102. 


