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A GAzetA dos Municípios

Subprefeitura
constrói muro de arrimo 

em estrada de
Moreira César

Prefeito de Tremembé
recebe Secretário de

Desenvolvimento
Metropolitano e deputado

André do Prado

Prefeitura Municipal de 
Tremembé promove

16ª feira de adoção de 
cães adultos e filhotes

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Metro-
politano, Edmur Mesqui-
ta, esteve no gabinete do 
prefeito Marcelo Vaqueli 
junto com o Secretário 
de Saúde José Márcio e 
do Coordenador do Pron-
to Atendimento Fabrício 
Grasnele na tarde de quin-
ta-feira (5). No mesmo 
dia, o chefe do Executivo 
também recebeu o depu-
tado estadual André do 
Prado. O caráter da visita 
de ambos foi de cortesia 
e com a proposta de ofe-
recer apoio ao governo.
O secretário Edmur Mes-
quita afirmou que o obje-
tivo da visita foi dar um 

O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste sá-
bado, 07 de junho de 2014,  
das 9h00 às 15h00, a 16ª 
Feira de Adoção de Cães 
Adultos e Filhotes na cida-
de. Vários animais estarão 
disponíveis para adoção 
no local, entre filhotes e 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale.
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados.
A veterinária do COA, 
Carolina Signorini, ga-
rante que a Adoção de um 
animalzinho é uma ótima 
oportunidade para as fa-

caráter oficial ao municí-
pio que vem se destacando 
na região com a geração 
de empregos e melhorias 
na saúde. “É notório o 
trabalho feito pelo prefei-
to nesse pouco tempo de 
administração e o objeti-
vo do Governo do Estado 
é estreitar os laços com a 
Prefeitura para que, jun-
tos, possamos evoluir e 
dar continuidade ao seu 
governo honesto e compe-
tente e que merece nosso 
reconhecimento” disse.
Já o deputado André do 
Prado, responsável por 
disponibilizar a quantia de 
R$ 150 mil para revitali-
zação asfáltica na Avenida 

mílias encontrarem novos 
amigos. “Essa é uma gran-
de chance para se encon-
trar não apenas um cachor-
rinho, mas um amigo de 
verdade, um companheiro, 
que fará parte do cotidiano 
familiar por muitos anos, 
recebendo amor, carinho 
e toda dedicação que um 
animal necessita ter” – a 
veterinária destaca tam-
bém que é preciso ter res-
ponsabilidades para com 
os animais adotados, como 
a vacinação em dia e uma 
alimentação adequada e 
passeios freqüentes são 
deveres assumidos pelos 
novos donos no ato da ado-
ção e que devem ser cum-
pridos para proporcionar 
uma vida longa, saudável  
feliz ao animal.Os interes-

Maria do Carmo Ribeiro, 
reiterou o seu compro-
misso com o município 
e reafirmou sua intenção 
em continuar trabalhan-
do pelo desenvolvimento 
da cidade. “O objetivo de 
minha visita foi o de co-
locar meu gabinete à dis-
posição do prefeito. Sou 
um inquilino desta Cida-
de, que está melhorando e 
vai melhorar muito mais”, 
afirmou o parlamen-
tar, ao fim da  sua visita. 
O Prefeito Marcelo Va-
queli aproveitou para 
reforçar algumas reivin-
dicações em busca de 
recursos e projetos para 
melhorias no município.

sados em adotar precisa-
rão estar munidos de uma 
cópia do RG, CPF e com-
provante de residência.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 
pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.
Lembrando os munícipes 
que ainda não vacinaram 
seus cães contra a raiva, 
a vacina está disponível 
no COA das 9 as 16 ho-
ras de segunda a sexta.

Os profissionais da 
Subprefeitura de Morei-
ra César estão construin-
do um muro de arrimo na 
estrada que dá acesso ao 
Curuputuba. Os trabalhos 
foram iniciados para evitar 
erosão e a equipe come-

çou a fazer a obra na pri-
meira quinzena de maio. 
A equipe da Subprefei-
tura executou a amplia-
ção da tubulação no rio 
Capituba. Este serviço 
foi concluído no dia 7 
de maio. A estrada que 

liga o loteamento Cé-
sar Park ao Curuputuba 
é utilizada, diariamente, 
por centenas de mora-
dores e esta obra per-
mitirá que eles possam 
continuar utilizando 
a via tranquilamente.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Cidades do Vale do Pa-
raíba e do Litoral Nor-
te vão receber recursos 
para investir em áreas 
que fomentem o turis-
mo. No dia 4 de Junho, o 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) liberou 
R$ 36,9 milhões para 11 
municípios. “Estamos
liberando os recur-
sos do Dade por meio 
de convênios com a
prefeitura. É ela quem 
decide onde investe: 
uma parte em eventos
 e outra em obras físicas”, 
explicou o governador 

Geraldo Alckmin em vi-
sita a cidade de Ubatuba. 
Foram beneficiadas as se-
guintes cidades: Apareci-
da (R$ 2.551.013,35), Ba-
nanal (R$ 2.084.722,01), 
Caraguatatuba (R$ 
5.785.637,79), Cunha (R$ 
2.097.455,70), Ilhabela 
(R$ 3.283.743,27), Santo 
Antônio do Pinhal (R$ 
2.107.826,85), São 
Bento do Sapucaí (R$ 
2.107.424,42), São 
José do Barreiro (R$ 
2.035.193,21), São Sebas-
tião (R$ 7.280.495,00), 
Tremembé (R$ 
2.705.446,02) e Ubatuba 

(R$ 4.883.995,43).”Em 
São Sebastião os re-
cursos foram repassa-
dos para obras na orla 
da cidade. A gente tem 
procurado apoiar o turis-
mo, que é fonte de empre-
go e renda e é essencial 
para a nossa população”, 
disse Alckmin. “Nós te-
mos hoje 67 estâncias no
 Estado de São Paulo, mas 
muitas outras cidades têm 
potencial turístico. Temos 
recursos para mais 140 mu-
nicípios se transformarem
em estâncias de in-
teresse turístico”, fi-
nalizou Alckmin.

Governo de SP libera mais de R$ 36 
milhões para estâncias turísticas
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Um Núcleo de Educação 
Ambiental móvel percorre 
as cidades onde a empresa 
possui atividade florestal 
levando materiais e conhe-
cimentos para comunidade
Para reforçar o seu com-
promisso com o desen-
volvimento das áreas do 
entorno de suas unidades 
florestais, a Fibria ofere-
ce um serviço itinerante 
que, entre outros bene-
fícios, contribui para o 
fomento do desenvolvi-
mento local por meio de 
parcerias com a comuni-
dade.  Trata-se do NEA 
Móvel - Núcleo de Educa-
ção Ambiental da Fibria.
O caminhão é equipado 
com sala para palestras e 
oficinas e percorre os mu-
nicípios onde a empresa 
possui florestas plantadas 
para levar às comunidades 
locais, os programas edu-
cativos desenvolvidos na 
área ambiental e de sus-
tentabilidade. O caminhão 
também disponibiliza ma-

Projeto terá prazo de ela-
boração de um ano e inves-
timento de R$ 1,3 milhão
O Departamento de 
Estradas de Roda-
gem (DER) assinou em   
maio o contrato para 
 realização do projeto 
executivo de obras de 
duplicação na Rodovia 

Joaquim Lopes recebeu 
na Sede da EMTUSP o 
prefeito municipal de Na-
tividade da Serra, Bene-
dito Carlos de Campos 
Silva. O município busca 
aprimorar o atendimen-
to ao transporte público e 
quer aumentar a mobili-

Terceira data mais espera-
da do varejo traz expectati-
va de aumento de 10% nas 
vendas de produtos rela-
cionados à Copa do Mundo
O Dia dos Namorados 
se aproxima e a Copa do 
Mundo também. O Mun-
dial está movimentando 
não apenas a venda de 
ingressos e a rede hotelei-
ra, mas também as lojas 
de artigos esportivos, que 
prometem ser as mais vi-
sitadas pelos casais de na-
morados que buscam um 
presente temático. A ex-
pectativa é que as vendas 
tenham um crescimento 
de 10% em comparação ao 
mesmo período de 2013.
Entre os produtos 
mais procurados nes-
ta data, usualmente, es-
tão as preferências por
 perfumaria, vestuário – 
especialmente de inver-
no – chocolates e calça-

teriais educativos de te-
mas variados, por meio de 
um acervo bibliotecário.
Criado em 2006, o NEA 
Móvel funciona como 
centro de multiplicação de 
conhecimento, transmitin-
do informações sobre as 
boas práticas ambientais, 
o reflorestamento e os cui-
dados com a mata nativa. 
Somente em 2013, 9.180 
pessoas foram atendidas 
pelo NEA Móvel nas cida-
des de São José dos Cam-
pos, Taubaté, São Luiz 
do Paraitinga, São Paulo 
(Memorial Votorantim), 
Cunha, Caçapava, Caça-
pava Velha, Redenção da 
Serra, Quiririm, Cachoei-
ra Paulista, Santa Isabel, 
Lagoinha, Guararema, 
Guaratinguetá e Queluz.
Entre as suas princi-
pais atividades des-
tacam-se as palestras 
sobre sensibilização am-
biental, consultas à bi-
blioteca, , cursos, ofi-
cinas  com materiais 

Oswaldo Cruz (SP-125), 
no município de Taubaté.
A empresa responsável 
pela elaboração do pro-
jeto é a empresa ROMA 
Engenharia e Consul-
toria Ltda. O DER es-
tima que o projeto seja 
concluído em um ano, 
com entrega previs-

dade dos seus moradores, 
que buscam acesso para 
outras cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
A região do Vale corres-
ponde a 6,5% da área do 
Estado de São Paulo, to-
talizando 16.178 km². É 

dos. Especialmente em 
2014, os artigos esporti-
vos como camisetas, tê-
nis, boné e bandeira do 
Brasil terão uma saída 
maior do que em 2013.
O Taubaté Shopping pre-
vê um movimento de 120 
mil pessoas entre os dias 
7 e 11 de junho nos corre-
dores do empreendimen-
to, o que representa um 
aumento de 14% a mais 
em relação ao mesmo 
período do ano passado.
Considerada a tercei-
ra data mais impor-
tante do ano, ficando 
atrás somente do Natal 
e Dia das Mães, o Dia 
dos Namorados atrai as 
atenções de pessoas de 
todas as idades. Jovens 
casais até os casados há 
décadas aproveitam a 
ocasião para presente-
ar suas eternas paixões.
Por conta disso, os lo-

recicláveis e exposições.
Além disso, a Unida-
de Móvel contribui para 
manter as comunidades 
informadas sobre as ativi-
dades desenvolvidas pela 
Fibria, como a operação 
florestal e o processo de 
a fabricação da celulo-
se. Também disponibiliza 
estrutura física, equipa-
mentos e equipe como 
um espaço comunitário 
para reuniões, eventos e 
discussões, atendendo aos 
interesses de diferentes 
segmentos da sociedade.
Agenda. No dia 4 de ju-
nho o NEA Móvel esteve 
em Nazaré Paulista, nos 
dias 9 e 10, em Amparo e 
no período de 16 a30/06 
no Memória Votoran-
tim (São Paulo). Para os 
municípios agendarem a 
participação da Unidade 
Móvel em seus eventos, 
é necessário entrar em 
contato com a equipe do 
NEA de Santa Branca no 
telefone: (12) 3972-4002.

ta para junho de 2015. 
 Após concluído, o proje-
to trará a realizações de 
serviços para  duplicação 
da pista do km 0 ao km 
5, incluindo dispositivos 
de acesso. O investimento 
no projeto é de R$ 1,3 mi-
lhão e o valor orçado das 
obras é de R$ 35 milhões.

composta por 39 municí-
pios e está estrategicamen-
te situada entre as duas re-
giões metropolitanas mais 
importantes do País: São 
Paulo e Rio de Janeiro. A 
reunião foi acompanhada 
pelo assessor da Diretoria, 
Arthur Xavier e pela GMI.

jistas do Taubaté 
Shopping montam suas vi-
trines para conquistar um 
número maior de clientes. 
A expectativa da Associa-
ção Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop) é de 
um aumento de 12% de pú-
blico até o dia 12 de junho 
nos shoppings do Brasil.
Coleção Beija-Flor 
Dia dos Namorados
Entre os dias 1º e 12 de ju-
nho, o Taubaté Shopping 
entregará 3 mil camisetas 
personalizadas pelo artis-
ta plástico Fernando Ito. 
Para ganhar um mimo a 
mais para o parceiro, a 
cada R$ 300 em compras 
o cliente deverá trocar 
suas notas fiscais por um 
dos três modelos de ca-
misetas nos balcões em 
frente à loja Poslishop. A 
promoção encerra no dia 
12 de junho ou até durar o 
estoque de 3 mil unidades.

Fibria dissemina informação
ambiental no Vale por meio

de caminhão itinerante

Der contrata projeto executivo 
para duplicação da sp-125 no

município de Taubaté

Presidente da EMTU/SP recebe o 
prefeito de Natividade da Serra

Dia dos Namorados
movimenta vendas de

artigos esportivos
no Taubaté Shopping

Lei que exige nota
informando imposto

cobrado começa a valer
na próxima semana

O governo deve publicar 
nos próximos dias o de-
talhamento de regras para 
que as empresas comecem 
a discriminar, na nota fis-
cal, os tributos incidentes 
sobre o produto ou serviço 
vendidos ao consumidor. 
Em audiência pública na 
Câmara ontem, dia 6, o 
assessor jurídico da Se-
cretaria da Micro e Peque-

na Empresa, José Levi do 
Amaral Júnior, lembrou 
que, a partir da próxima 
semana, as empresas que 
não prestarem as infor-
mações na nota fiscal já 
começarão a ser multadas.
 Prevista na Lei 
12.741/2012, a obrigação 
passaria a ser cobrada no 
dia 10 de junho do ano 
passado, mas o governo 

acatou os pedidos de adia-
mento dos empresários, 
que queriam mais tempo 
para colocar a medida em 
prática, e adiou por um ano 
a aplicação de multa pelo 
descumprimento. O argu-
mento do setor privado re-
cai principalmente sobre a 
falta de uma regulamenta-
ção que oriente os empre-
sários sobre a novidade.

Aprovado projeto que proíbe 
uso de animais para teste na 

fabricação de cosméticos
Foi aprovado nesta, quar-
ta-feira (4) o projeto de lei 
que proíbe a utilização de 
animais em pesquisas para 
o desenvolvimento de pro-
dutos cosméticos. O texto 
foi aprovado na Câmara 
dos Deputados e agora 
deve seguir para que o Se-
nado aprove. Em segui-
da, vem a sanção da pre-
sidente Dilma Rousseff.
 A partir desta aprovação, 
os laboratórios instala-
dos no país  terão prazo 

de cinco anos para que 
deixem de usar animais 
para testar os produtos. 
Durante esse período, o 
texto diz que será “vedada 
a reutilização do mesmo 
animal depois de alcan-
çado o objetivo principal 
do projeto de pesquisa.”
 No ano passado, ativis-
tas em forma de protesto 
invadiram a sede do Insti-
tuto Royal, em São Roque 
(SP), de onde levaram 178 
cães da raça beagle e sete 

coelhos usados em pesqui-
sas de cosméticos. A raça 
beagle é a mais utilizada 
devido ao seu tempera-
mento dócil que não ofe-
rece resistência nos testes.
 Instituições que viola-
rem as regras vão pagar 
multas entre R$ 50 mil 
a R$ 500 mil. Já as pes-
soas que usarem animais 
de forma indevida para 
testes e pesquisas terão 
de pagar multa que varia 
de R$ 1 mil a R$ 50 mil.

Trabalhadores têm até 30 de 
junho para sacar um Abono 

Salarial de R$ 724,00
O Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) está no-
tificando quase 2 milhões 
de brasileiros que ainda 
não sacaram o benefício do 
abono salarial. Na região 
do Vale do Paraíba, mais 
de 20 mil pessoas deixa-
ram de buscar o benefício 
e o prazo para recebimento 
termina em 30 de junho.
O abono, no valor de R$ 
724, é assegurado aos 
empregados com carteira 
assinada e que receberam 
até dois salários mínimos 
de remuneração mensal de 
empregadores que contri-
buem para o Programa de 
Integração Social (PIS) 
ou para o Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PA-
SEP). Também é neces-

sário estar cadastrado no 
PIS/PASEP há, pelo me-
nos, cinco anos e ter tra-
balhado com carteira assi-
nada durante pelo menos 
30 dias no ano de 2013.
Para receber o benefício, 
o trabalhador deverá com-
parecer a qualquer agência 
da Caixa Econômica Fede-
ral (no caso do PIS) ou do 
banco do Brasil (PASEP) 
com documento de iden-
tificação com foto e o nú-
mero de cadastro no pro-
grama. A quantia também 
pode ser sacada em cai-
xas eletrônicos, lotéricas 
ou postos do Caixa Aqui 
por meio do Cartão Cida-
dão e senha cadastrada.
Em todo o país, o MTE 
contabiliza mais de R$ 
13 bilhões em recursos 

pagos a mais de 20 mi-
lhões de trabalhadores, 
até agora. Segundo a co-
ordenação do abono sala-
rial, a taxa de habilitação 
chega a 91% do total de 
benefícios a serem pagos.
Os recursos que não forem 
sacados serão revertidos 
ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), que 
é destinado ao custeio do 
programa do seguro de-
semprego, do abono sala-
rial e ao financiamento de 
programas de desenvolvi-
mento social e econômico.
Para consultas sobre a 
concessão do benefício, 
os trabalhadores podem 
ligar gratuitamente para 
os números 0800-7260-
207 (PIS) e 0800-
7290-722 (PASEP).
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O Governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) visitou 
Ubatuba e assinou a libe-
ração de R$ 4,8 milhões 
destinados ao desenvolvi-
mento do turismo no mu-
nicípio. A verba repassada 
pelo DADE 2014 será in-
vestida na divulgação da 
cidade na baixa tempora-
da, no apoio e estruturação 
da Festa de São Pedro Pes-
cador 2014, na realização 
do evento de transmissão 
dos jogos da Copa do Mun-
do na Praça de Eventos, e 
para a iluminação da orla 
de Ubatuba, de norte a sul.
De acordo com o pro-
jeto prestes a ser 
licitado pela prefeitura, 
a maior parte da verba 
(aproximadamente R$ 4 
milhões), será investida 
em 15 bairros diferentes 
que receberão torres de 
iluminação de led, seme-
lhante as existentes no 
Centro de Caraguatatuba. 
Entre os locais que rece-
berão o benefício estão 

as orlas da Maranduba, 
Sapê, Lagoinha, Lázaro, 
Enseada, Toninhas, Pe-
requê Mirim e Centro.
Durante a solenidade, rea-
lizada no recém-inaugura-
do Centro de Convenções, 
o Governador Geraldo 
Alckmin fez menção às 
melhorias que também 
ocorrerão no bairro do 
Perequê-Açu, referen-
tes ao repasse realizado 
no final de 2013. Neste 
pacote do ano passado, 
o governo paulista tam-
bém liberou cerca de R$ 
4,5 milhões via DADE e 
a verba será totalmente 
destinada à pavimentação 
de ruas e avenidas em 
bairros turísticos de Uba-
tuba. As licitações dos 
repasses de 2013 já estão 
em andamento e irão con-
templar o recapeamen-
to de vias nos bairros do
 Tenório, Itaguá, Estu-
fa I, Saco da Ribeira, 
Centro e Perequê-Açu.
Para o prefeito Maurício 

(PT) foi uma honra rece-
ber o governador em uma 
cerimônia de assinatura 
do DADE 2014, que tam-
bém envolveu repasses 
para outros municípios. 
“A vinda do governador 
e a nossa alegria em re-
cebê-lo comprovam que 
o Estado de São Paulo e 
Ubatuba estão acima de 
qualquer questão partidá-
ria. Além disso, esta foi uma
 oportunidade única para 
a cidade que há muito 
não recebia oficialmente 
o governador, pois con-
segui despachar com ele 
duas questões fundamen-
tais e que precisamos do 
apoio do Governo do Es-
tado: a municipalização
do aeroporto e a ligação 
de água potável no bair-
ro do Sesmaria”, ressal-
tou o prefeito Maurício 
(PT), sinalizando que 
Geraldo Alckmin se com-
prometeu em estudar e 
avançar nos dois princi-
pais assuntos levantados.

Governador Geraldo Alckmin
assina liberação de recursos 

para o setor de turismo
em Ubatuba


