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Equipe de Atletismo
de Redenção da

Serra, fez a sua estreia 
na Corrida Geninho

Depois de semanas de 
treinamento duro e muita 
força de vontade a equipe 
de Atletismo de Redenção 
da Serra, fez a sua estreia 
na Corrida Geninho –  
Tremembé, a empolgação 
tomou conta dos partici-
pantes, que não fizeram 
feio em sua primeira corri-
da depois o início da práti-
ca do esporte no município.
“Os jovens da cidade são 
muito dedicados e com 
vontade de crescer no atle-
tismo, e isso é fundamental 
para o desenvolvimento do 
esporte.” enfatiza o Profes-

sor João Carlos. Os atletas 
Redencenses fizeram su-
cesso na Corrida Geninho, 
e pelo que tudo indica, está 
corrida foi apenas o pri-
meiro obstáculo da equipe, 
os treinamentos continuam 
a todo vapor na Avenida 
10 de Fevereiro, três vezes 
por semana. A equipe de 
Redenção da Serra já tem 
a próxima corrida marcada 
na agenda, e será na cidade 
de Taubaté em um circuito 
local. A ideia é levar para 
a próxima disputa o má-
ximo de atletas possíveis, 
pois o número de jovens 

nos treinos aumenta a cada 
semana. E essa nova mo-
dalidade esportiva, surgiu 
no município a menos de 
um mês, motivo que es-
timulou a participação da 
população devido a Pri-
meira Etapa do Campeo-
nato de Corrida de Rua –  
Quatro Estações no dia 
11 de maio de 2013.
Para você que se interes-
sou pela prática do esporte, 
os treinos acontecem todas 
segundas, quartas e sextas-
feiras em dois períodos, 
das 8h às 11h e na parte 
da tarde das 15h às 17h.

Prefeitura de Redenção 
da Serra busca parceria 
para preservar prédios 

históricos

O Prefeito de Redenção da 
Serra, Nequinho, na manhã 
de segunda-feira, dia 3, foi 
até a Cidade Velha para dar 
uma entrevista a respeito 
da Igreja Matriz construída 
em 1882. Um dos assun-
tos mais abordados pela 
população local é a falta 
de respeito com o Patri-
mônio Histórico da cida-
de de Redenção da Serra. 
 “Foi aqui que passei parte 
da minha vida, fui batiza-
do, crismado. Eu como ci-

dadão e autoridade na cida-
de, tenho mais que o dever,  
tenho o interesse e o 
desejo de conseguir o 
quanto antes a conces-
são, junto da empresa 
CESP” ressalta o Prefeito.
O Prefeito vai na próxima 
semana, até a Capital, para 
tomar o parecer sobre o 
Processo de Concessão do 
Patrimônio Histórico do 
Município, e ressalta o bom 
relacionamento com a em-
presa CESP (Companhia 

Energética de São Paulo).  
Ele também está buscando 
parceiros para o restauro 
do prédio, tanto da iniciati-
va pública quanto privada.
Uma empresa já foi con-
tratada para realizar a 
limpeza da parte inter-
na da Igreja. O esfor-
ço do Poder Executivo,  
Legislativo e da popula-
ção de Redenção da Ser-
ra é extremamente im-
portante para preservar a 
história do nosso povo.

Pindamonhangaba
Shopping será 
inaugurado em 

novembro e deve gerar 
1.500 empregos

Em construção no bairro 
do Socorro, shopping terá 
33 mil m² de área cons-
truída e aproximadamen-
te 150 opções de compra 
entre lojas e restaurantes. 
O Shopping Pátio Pinda já 
tem data para sua inaugu-
ração. O dia 15 de novem-
bro foi escolhido para a 
abertura do centro de com-
pras, segundo anunciou 
Ricardo Sayon, principal 
investidor do empreendi-
mento, durante evento pro-
movido para empresários e 
autoridades do município, 
na quarta-feira (5). O pre-
feito de Pindamonhangaba 
também esteve no evento e 
comemorou o novo empre-
endimento, que deve gerar 
1.500 empregos diretos no 
município. “A geração de 
empregos é uma de nossas 

prioridades, mas o sho-
pping traz também outros 
benefícios como maior 
qualidade de vida, com um 
novo lugar de lazer, con-
vivência e comércio para 
a população”, destacou. A 
presidente da Associação 
Comercial da cidade, Eli-
sabete Santos, ressaltou a 
importância do novo em-
preendimento como par-
ceiro comercial. Durante 
o evento, os convidados 
também puderam conhecer 
as obras, onde já estavam 
demarcadas onde serão 
instaladas as respectivas 
lojas, dando visibilidade 
às marcas e possibilitan-
do a confirmação de que 
82% do empreendimen-
to está comercializado. 
O Shopping Pátio Pinda 
investiu mais de R$ 100 

milhões nas as obras, que 
estão seguindo o crono-
grama e se encontram em 
fase avançada da alvena-
ria. Ele terá área construída 
de 33 mil m², com espaços 
variados de lojas, que vão 
desde 30m2 até mais 5 mil 
m2. O projeto prevê a ins-
talação de mais de 110 lo-
jas satélites, em um único 
pavimento. O Pátio Pinda 
ainda terá quatro salas de 
cinema, 1.500 vagas de es-
tacionamento, em um com-
plexo multiuso com torres 
comerciais e residenciais. 
O shopping também terá 
um supermercado, 12 ope-
rações de fast food, cinco 
restaurantes, um parque 
de diversões e um boli-
che. Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Multi-
plex), sendo duas delas 3D.

Confira as vagas desta 
semana do PAT de

Caraguatatuba
Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Empregada Do-
méstica, Serralheiro (Me-
tais), Pintor de Automó-
veis, Balconista (Padaria), 
Vendedor Interno, Gar-
çom, Auxiliar de Cozinha, 
Balconista (Supermerca-
dos)  Soldador de Veículos, 
Confeiteiro, Marceneiro de 
Móveis, Engenheiro Civil, 
Operador de Retro-Esca-
vadeira, Auxiliar de Me-
cânico de Autos, Mecâni-
co de Veículos, Alinhador 

de Direção, Balanceador, 
Comprador (Construção 
Civil), Instalador de Tol-
dos, Repositor (Supermer-
cados), Auxiliar Contábil, 
Funileiro de Automóveis, 
Vendedor Pracista, En-
canador (Predial), Esteti-
cista, Instalador de Som 
e Acessórios de Veículos, 
Açougueiro, Auxiliar de 
Estoque, Lavador de Auto-
móveis, Supervisor de Te-
lemarketing e Atendimen-
to, Auxiliar de Limpeza, 
Recepcionista de Hotel, Pa-
deiro, Gerente Comercial, 
 Encarregado de Obras, 
Escriturário (Fiscal), 
Técnico Administrativo, 

Consultor de Vendas, As-
sistente Administrativo, 
Oficial de Serviços Gerais, 
 Motorista de Caminhão. 
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação a experiência,  
escolaridade, entre outros,  
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré.  
O telefone é 
( 1 2 ) 3 8 8 2 - 5 2 1 1 .

Polícia prende homem 
em Caçapava por crime 
ambiental e suspeita de 

falsificação de Selo 
Público

A Polícia Ambiental de São 
José dos Campos, atenden-
do denúncia, prendeu um 
homem em Caçapava no 
último dia 4 de junho, pelo 
crime de confinação de ani-
mais silvestres em cativei-
ro. Após acionada, a patru-
lha se deslocou até o bairro 
Menino Jesus, em Caça-
pava, onde, na residência 
do denunciado, apreendeu 
sete aves da fauna silvestre 
(quatro anilhadas) e mais 
cinco anilhas numeradas 

e sem documentação. De 
acordo com a polícia, uma 
das *anilhas tinha a mes-
ma numeração de outra 
que estava em uma das 
aves, o que gerou suspei-
ta de que o envolvido tra-
balha com a falsificação.  
Pela suspeita do crime de 
falsificação de Selos e Si-
nal Público, foi elabora-
do boletim de ocorrência 
com multa no valor de R$ 
3.500,00 e o envolvido 
foi  encaminhado direta-

mente à Polícia Federal 
de São José dos Campos. 
A pena pelo citado cri-
me varia de dois a seis 
anos, sem direito à fiança.  
* Anilhas são espécies de 
anéis de identificação de 
espécies, emitidas pelo 
IBAMA (Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis). Visa ter o 
controle do número de ani-
mais nascidos em cativei-
ros e preservar as espécies. 

TREMEMBÉ NOTA DE
ESCLARECIMENTO À 

POPULAÇÃO
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé esclarece que 
não é contra a realiza-
ção de feiras na cidade.  
Entretanto, tendo em vista 
que os organizadores da 
‘’Feirinha da Madruga-
da’’ não pagaram as taxas 
de comércio ambulante, 
mesmo sendo notifica-
da para fazê-lo, a fisca-
lização do município foi 

obrigado a cumprir a lei, 
embargando o evento.
Esclarecemos ainda que, 
a mencionada feira iria 
ser realizada em local fe-
chado, e não apresentou 
Alvará do Corpo de Bom-
beiros para essa finalidade, 
 o que colocaria em ris-
co a segurança dos seus 
frequentadores, uma vez 
que no local iria ficar ar-
mazenada grande quanti-

dade de roupas e outros 
materiais inflamáveis. 
Assim esclarecemos que 
a Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé agiu nos ter-
mos da lei em defesa do 
interesse da população, 
bem como em respeito 
aos comerciantes ambu-
lantes e fixos da cidade 
que pagam seus impos-
tos regularmente em dia.

A partir de hoje (10), os es-
tabelecimentos comerciais 
de todo o país são obriga-
dos a discriminar na nota 
fiscal ou em local visível 
os impostos embutidos no 
preço dos produtos e ser-
viços. De acordo com a 
Lei 12.741, quando fizer 
uma compra, o consumi-
dor tem de ser informado 
sobre o valor aproximado 
do total dos tributos fede-
rais, estaduais e munici-
pais, cuja incidência influi 
na formação dos preços 
de venda. Embora a lei es-
tabeleça para esta segun-
da-feira a data em que a 
exigência entra em vigor, 
muitas empresas alegam 
que falta ainda a regula-
mentação e dizem que, por 
isso, não sabem como ade-
quar seus sistemas infor-
matizados às novas regras.  
O presidente da Confe-
deração Nacional dos Di-
rigentes Lojistas, Roque 
Pellizzaro Junior, foi en-
fático ao dizer que o setor 
que representa não está 
preparando para as mudan-
ças. “O Ministério da Jus-
tiça tem de regulamentar a 
lei. Só a partir da regula-

mentação teremos a noção 
correta de como as em-
presas se prepararão para 
discriminar corretamente 
os impostos nas notas”,  
disse Pellizzaro à Agên-
cia Brasil. Segundo ele, 
as companhias de peque-
no porte terão muita di-
ficuldade porque as em-
presas que fornecem os 
programas de computador 
para elas não sabem ain-
da como adequar os sis-
temas. Pellizzaro também 
acredita que as entidades 
de defesa do consumidor 
não autuarão as empresas 
antes da regulamentação. 
Para ele, depois de publi-
cada a regulamentação 
da lei, é possível que seja 
dado um prazo para que as 
empresas ajustem os sis-
temas informatizados. Até 
a última sexta-feira (7), o 
Procon do Distrito Federal 
manifestava disposição de 
cumprir a lei. Ao ser con-
sultado, um dos supervi-
sores, que preferiu não se 
identificar, informou que 
a orientação era cumprir 
a lei, já que as empresas 
tiveram, desde dezembro, 
data da publicação, prazo 

suficiente para se adequar. 
O Ministério da Justiça não 
informou quando a regula-
mentação será publicada, 
mas o presidente da CNDL 
 acredita que isso deve 
ocorrer nesta semana. 
Pela lei, a apuração do 
valor dos tributos inci-
dentes deve ser feita se-
paradamente para cada 
mercadoria ou serviço,  
inclusive na hipótese de re-
gimes jurídicos tributários 
diferenciados dos respecti-
vos fabricantes, varejistas 
e prestadores de serviços, 
quando couber. Têm de ser 
informados ao consumidor 
os impostos sobre Ope-
rações Financeiras (IOF), 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), o relativo 
ao Programa de Integra-
ção Social e de Formação 
do Patrimônio do Servi-
dor Público (PIS/Pasep),  
as contribuições para o 
Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins) e 
de Intervenção no Domí-
nio Econômico (Cide), 
além dos impostos Sobre 
Serviços (ISS) e sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

Nota fiscal deve
mostrar a partir de hoje 
impostos embutidos no 

preço

Agricultores 
familiares terão crédito 
de R$ 21 bi para a safra 

2013/2014
Os produtores da agricul-
tura familiar terão R$ 21 
bilhões para financiar a 
próxima safra. O valor, 
anunciado ontem, dia 6, 
pelo governo com o Plano 
Safra da Agricultura Fami-
liar 2013/2014, é 16,6% 
maior que o destinado ao 
setor no ano passado, de 

R$ 18 bilhões. Segundo 
o governo, ao todo serão 
aplicados R$ 39 bilhões 
no conjunto de medidas 
para o setor. O Plano Sa-
fra da Agricultura Familiar 
2013/2014 foi lançado há 
pouco, no Palácio do Pla-
nalto, em cerimônia com a 
presidenta Dilma Rousse-

ff e o ministro do Desen-
volvimento Agrário, Pepe 
Vargas. O plano também 
comemora os dez anos de 
nascimento do Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf), que começou com 
recursos de R$ 5,4 bilhões 
de financiamento de safra. 

TREMEMBÉ
ÓTIMA PRESENÇA DE 
PÚBLICO GARANTE 

SUCESSO DA
1ª FESTA JUNINA DA 

EDUCAÇÃO

A 1ª Festa Junina da Edu-
cação, encerrada no últi-
mo domingo (09), atraiu 
um grande público nos 
três dias de realização.  
A festa começou na sexta 
(07) e chamou a atenção 
pela organização impecá-
vel e uma decoração no 
melhor estilo junino. O 
clima ameno contribuiu 
para que milhares de pes-
soas participassem com 
suas famílias do evento. 
“É sempre muito bonito 
e emocionante ver tan-
ta gente se divertindo e 
acompanhando todas as 

apresentações. Tudo isso 
foi fruto de um eficien-
te trabalho da prefeitura.  
Foi um evento que pro-
porcionou alegria e en-
tretenimento para toda a 
família, da criança até a 
vovó”, comentou o Pre-
feito Marcelo Vaqueli.
Na praça, em um ambiente 
familiar o público acom-
panhou apresentações de 
danças realizadas pelos 
alunos das escolas da cida-
de e shows artísticos com a 
dupla Douglas e Vinícius, 
Grupo Paranga e Banda 
Brete com o melhor da mú-

sica sertaneja universitária.
Além das grandes apre-
sentações, a festa contou 
também com as barracas 
típicas, com a oferta de 
alimentos da época, boli-
nho caipira, pastel, curau, 
churrasco, cachorro-quen-
te, bolos, doces, batata 
e muitas outras delicias 
preparadas pelas esco-
las e entidades que par-
ticiparam da festa. Mais 
uma vez, a presença da 
Polícia Militar durante 
os três dias garantiu a se-
gurança das famílias que 
foram a Praça da Estação.

Pindamonhangaba
ACIP realiza sorteio do 
Festival de Prêmios no 

sábado
A Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba realiza sorteio 
da Campanha dos Namora-
dos, às 12h, na Praça Mon-
senhor Marcondes A Cam-
panha Festival de Prêmios 
- Dia dos Namorados ter-
mina nesta sexta-feira, dia 
14, às 18h e o sorteio acon-
tece no sábado, dia 15, às 
12h, na Praça Monsenhor 
Marcondes. A expectativa 
da ACIP com a campa-

nha é aumentar as ven-
das no comércio em 7%,  
sendo que o investimento 
médio com presentes deve 
ficar em torno de R$100,00. 
 Quem participar da cam-
panha dos Namorados 
estará concorrendo a: 
dois celulares Sansung 
Galaxy ACE, uma câ-
mera fotográfica sony W 
690 e um tablet positivo.  
 A Campanha Festival de 
Prêmios é uma campanha 

contínua e os cupons que 
não forem depositados na 
urna para o sorteio dos 
namorados, poderão ser 
depositados em qualquer 
um dos próximos sor-
teios, que acontecem nos 
dias 17 de agosto (Cam-
panha dos Pais) e 19 de 
outubro (Campanha das 
Crianças).  A Campanha 
Festival de Prêmios pos-
sui o certificado de auto-
rização Caixa 6-337/2013.

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano
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Curiosidades
Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e 
a maioria das nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.
Chá verde ajuda a perder peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá 
preto acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.
Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que 
acontece é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam 
e inibem a sua absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do 
que a carnívora.
Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal cha-
mamos o Papai Noel de Pai Noel.
O trenó do Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas. Os nomes das 
renas, em inglês, são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid. Já dissemos 
que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.
Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus 
nasceu em Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de 
sua vida, desde quando voltou do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 
anos de idade.

Humor
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Ge-
rais, quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção campadi vagabundi! Chega di moleza! Queru tudumundi vassôra nas mão 
limpanesse chiquêro qui ocês mora. Queru tudinho bem limpim módiqui aminhã 
nóis vai recebê ministrus e comitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Téquinfim prendêro os fias das mães!
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Me mata uma curiosidade minha! É verdade que essa tal lei da gravidade é 
qui dêxa as pessoa em pé no chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.

E o caipira, coçando a cabeça:
- Agora mi ixplica uma coisa: Com é que tudu mundu fazia antes dessa tal lei ser 
aprovada?
O pai dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas.

No mesmo instante o caseiro vira pro bicho e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá tá cheio de pulgas.

O ex-presidente (Lula) conversa com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu tô ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro... 
- Calma, meu bem! Dizem que essa gripo só da Ásia.
- Tá vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer.
Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com as dos outros. Você não tem ideia de como foram 
talhados.
6 – Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência. Porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom e ser ingênuo. E 
é muito importante que essa diferença seja estabelecidas. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.

Miscelânea

Pensamentos
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
A justiça de quem odeia é a raiva dos fariseus.
A justiça é a verdade em ação. 
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo acontecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve ser fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca 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 Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

Pindamonhangaba
 terá segunda

edição de Fórum
Antidrogas

Com o objetivo de cons-
cientizar a sociedade e 
contribuir com uma comu-
nidade segura, saudável e 
livre de drogas, o Coalizão 
Pinda, em parceria com a 
Prefeitura, vai promover 
o II Fórum de Prevenção 
às Drogas no município. 
O evento vai acontecer 
no dia 17 de junho, das 8 
às 17h30, no auditório da 
Universidade Anhangue-
ra – Pólo Pindamonhan-
gaba. Na programação 
estão previstas palestras 
que abordam temas como 
“Saúde do Adolescente” 
e “Justiça Terapêutica”. 

O missionário Dunga, da 
Canção Nova, também 
participará do evento.  
Segundo um estudo do 
Grupo Interdisciplinar de 
Estudos de Álcool e Dro-
gas da Universidade de 
São Paulo, a curiosidade 
é a motivação que leva 
nove em cada dez jovens 
a consumirem drogas pela 
primeira vez. Esse é um 
dos argumentos que res-
salta a importância do in-
vestimento na prevenção 
do consumo de álcool e 
drogas por esse público. 
O fórum é um dos espaços 
abertos para a discussão de 

alternativas a fim de en-
contrar formas eficazes de 
prevenção.  Qualquer pes-
soa que se interessar pelo 
tema pode se inscrever 
pelo e-mail coalizaopin-
da.br@gmail.com ou pelo 
telefone 3641-1928. É ne-
cessário informar nome, 
cargo, setor ou instituição 
que representa, cidade 
e telefone para contato.
A inscrição é gratuita e 
as vagas são limitadas. 
Como o cronograma é 
extenso, existe a opção 
de solicitar almoço. A 
refeição completa com 
sobremesa custa R$10.

VAQUELI ASSINA
TERMO DE ADESÃO 

AO PROGRAMA
"MINHA CASA, MINHA 

VIDA" PARA
TREMEMBÉ

No último sábado (08) du-
rante a 3ª reunião ordinária 
de 2013 da Aprecesp (As-
sociação das Prefeituras 
das Cidades Estâncias do 
Estado de São Paulo) reali-
zada em Santos, o Prefeito 
Marcelo Vaqueli, acom-
panhado da Secretária de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes Marcela Tupinambá, 
assinou junto a Caixa Eco-
nômica Federal o termo 
de adesão do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.  
A finalidade do documen-
to é a união de esforços, 
objetivando a implemen-
tação eficiente do Progra-
ma em Tremembé. “Este 
é um dia histórico para 
nossa cidade. Com a ade-
são ao “Minha Casa Minha 
Vida”, demos o primeiro 
e importante passo para 
a política de habitação de 
interesse social, que nossa 
gente tanto precisa. Agra-
deço a Caixa Federal por 

acreditar no trabalho da 
Administração Municipal 
e ser nossa grande parcei-
ra” comemorou Vaqueli.
O que é o Programa
O Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV 
– Recursos FAR é um 
programa do Governo Fe-
deral, gerido pelo Minis-
tério das Cidades e opera-
cionalizado pela CAIXA, 
 que consiste em aquisi-
ção de terreno e constru-
ção ou requalificação de 
imóveis contratados como 
empreendimentos habita-
cionais em regime de con-
domínio ou loteamento, 
 consituídos de aparta-
mentos ou casas que de-
pois de concluídos são 
alienados às famílias que 
possuem renda familiar 
mensal de até R$ 1.600,00.  
O PMCMV foi lançado 
em março/2009, com a 
finalidade de criar me-
canismos de incentivo 

à produção e aquisição 
de 1 milhão de novas 
unidades habitacionais, 
 atualmente essa meta é 
de 2 milhões de novas 
moradias para as famílias 
com renda bruta men-
sal de até R$ 5.000,00.
No âmbito do PMCMV 
para as famílias com renda 
mensal de até R$1600,00 
estabeleceu-se inicialmen-
te a meta de contratação 
de 400 mil unidades ha-
bitacionais e, atualmen-
te, com a continuidade do 
Programa a meta consiste 
na produção de 860.000 
unidades habitacionais 
até o ano de 2014, para as 
operações contratadas com 
recursos especificamen-
te do FAR. A construção 
das unidades habitacionais 
ocorre a partir da contra-
tação de empreendimen-
tos em condomínio ou em 
loteamento, constituídos 
de apartamentos ou casas.


