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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 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
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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O Ministério da Defesa
publicou ontem, dia 15, no
Diário Oficial da União o
cronograma de convocação
para o alistamento militar
obrigatório em 2013. O
prazo para os nascidos no
ano de 1995 se apresentarem
a uma Junta de Serviço
Militar começou em 2 de
janeiro e vai até 28 de junho,
último dia útil do primeiro

semestre. Quem não se
apresentar até essa data terá
que pagar multa e, se
convocado, prestará serviço
apenas no ano de 2015.
Quem nasceu antes de 1995
e não se apresentou no ano
passado também deverá
comparecer às juntas de
serviço militar e pagar multa
de R$ 1,38 por ano de
a t r a s o .

 O documento exigido para
o alistamento é certidão de
nascimento e uma foto 3x4.
Os homens com mais de 18
anos em falta com o serviço
militar não conseguem
ingressar em universidades,
não podem ter a carteira de
trabalho assinada e são
i m p e d i d o s
 de tirar
documentos.

Prazo para o Alistamento
Militar obrigatório vai até

28 de junho em 2013
Veja Tambem em

www.gazetadosmunicipios.comr

Os estudantes ainda estão de
férias, mas muitos pais já têm
uma tarefa que exige muita
disposição e paciência:
comprar o material escolar
dos filhos, e a lista é grande,
assim como a variedade dos
produtos e preços. “Dou
preferência para os produtos
de boa qualidade. Acho que
não compensa levar de uma
marca inferior”, explica a
metalúrgica Aline
Peixoto.Uma pesquisa
realizada pelo Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista), nas cidades de
Taubaté, Caçapava, Campos
do Jordão e Ubatuba,
revelou que a expectativa dos
lojistas é vender, em média,

10% a mais este ano, com
relação a 2012. “Foram
contratados 15 funcionários
porque a demanda é maior e
a gente precisa de mão de
obra para dar conta do
movimento”, diz Maria Célia
dos Santos Anan, gerente da
papelaria Tanby.Os meses de
janeiro e fevereiro são
considerados o Natal das
papelarias e para atender a
lista de material o estoque é
reforçado bem antes.
“Começamos reforçar nosso
estoque em agosto para
deixar tudo preparado para
o começo das aulas”, afirma
André Rodrigues Bargo,
proprietário da papelaria
Campello.E para chamar a

atenção das crianças tem
cadernos e mochilas
coloridas, com personagens,
times de futebol, cantores. “É
legal. Gosto de ver as
novidades e os cadernos que
tem decoração”, comenta a
estudante Vitória Luiza, de
10 anos.”O consumidor deve
ficar atento as marcas e a
qualidade dos produtos. A
variedade é imensa e os
preços variam muito em
razão disso”, explica o
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista, Dan
Guinsburg. A pesquisa do
Sincovat ouviu proprietários
de 20 papelarias das quatro
cidades citadas nos dias 7 e
10 de janeiro.

Procura por material
escolar aquece o
movimento nas

papelarias da região
O estado de São Paulo
organiza nesta semana uma
força-tarefa para imunizar
4,5 milhões de pessoas
contra a hepatite B. A ação é
voltada para pessoas na faixa
de 15 a 29 anos. Dados da
Secretaria da Saúde indicam
que apenas 67% da
população nessa faixa etária
estão imunizados contra a
doença.”A hepatite B é
causada por um vírus, que é
transmitido pelo contato com
sangue contaminado e em
relações sexuais sem
camisinha. De 5% a 10% dos
adultos e adolescentes
infectados podem se tornar
portadores crônicos desse
vírus. E 20% dos portadores

crônicos, no decorrer da
vida, poderão desenvolver
complicações como cirrose e
tumor hepático”, diz a
diretora de Imunização da
Secretaria, Helena Sato.A
vacina está disponível em
todos os postos de saúde do
estado, que funcionam de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17horas. “Não há
contraindicação, é uma
vacina de engenharia
genética, inativada. A única
possível contraindicação, que
ocorre em situações
extremamente raras, é uma
reação alérgica”, explica
Helena.Além das pessoas
com até 29 anos de idade,
também poderão ser

vacinados gratuitamente
contra hepatite B os que
fazem parte de grupos
considerados de risco, como
profissionais do sexo,
homens que fazem sexo com
homens, usuários de drogas
injetáveis, manicures,
podólogos e profissionais de
saúde. A vacina também é
recomendada para maiores
de 29 anos, mas, neste caso,
não é oferecida pelos postos
de saúde.Para ficar
completamente protegida
contra a doença, a pessoa
precisa tomar três doses da
vacina. A segunda dose deve
ser aplicada um mês depois
da inicial e a terceira, após
seis meses.

São Paulo faz força-
tarefa para vacinar
4,5 milhões contra

hepatite B

A Prefeitura Municipal de
Taubaté, através de suas
Escolas do Trabalho, abre
inscrições para Cursos
Profissionalizantes em
diversas áreas: Encanador
(20), Eletricista Instalador
(20), Inglês Básico (50),
Manicure e Pedicure (10),
Capitonê-bordado (10),
Mecânico Diesel (40),
Logística (10), Informática
Básica (60), Recursos
Humanos (15), Pintura em
Tecidos (20). Ao todo estão
sendo oferecidas 245 vagas,
distribuídas entre as oito
unidades.Os interessados

devem comparecer em uma
unidade da Escola do
Trabalho, munidos de RG,
CPF e Comprovante de
Residência. Outras
informações no
36255068.Serviço:PRÉDIO
I - AV. MONTE CASTELO,
15 – JABOTICABEIRAS -
8 ÀS 22 H - 3625-
5068PRÉDIO II - Av.
Marechal Arthur da Costa e
Silva, 1555- Jabuticabeiras -
8 AS 22 H - 3622-
1170PRÉDIO III - PÇA DO
CRISTO REDENTOR
Nº17 - 13 AS 22 H - 3631-
5433PRÉDIO IV - RUA

BAMBI Nº 50 –
GURILÂNDIA - 13 AS 22
H - 3624-8173PRÉDIO V
- RUA FIRMO MENDES
CASTILHO Nº 750 -
CECAP - 13 AS 22 H -
3686-1421PRÉDIO VI -
RUA EDMUNDO
MOREWOOD, 551 –
ESTIVA - 8 ÀS 22 H - 3629-
7008PRÉDIO VII - Av. Dr.
José Ortiz Patto, 2557 - Sítio
Santo Antonio - 13 ÀS 22 H
- 3608-
4110PRÉDIO VIII -
AREÃO - SANTA CRUZ
DO AREÃO - 13 ÀS 22 H
- 3624-7144

Taubaté: Prefeitura abre
inscrições para Cursos

Profissionalizantes
O Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC-
S), medido pelo Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getulio Vargas
(FGV), subiu de 0,77% para
0,89% na segunda prévia de
janeiro. Quatro dos oito
grupos pesquisados
apresentaram acréscimos,

entre eles despesas diversas
(que passou de 2,20% para
3,24%) sob o efeito dos
cigarros (de 5,09% para
7,22%). No grupo
alimentação, a taxa atingiu
1,78% ante 1,57%, com a
elevação das hortaliças e
legumes (que subiu de 5,35%
para 11,20%). E, como

sempre ocorre nesta época
do ano, o grupo educação,
leitura e recreação teve forte
avanço, passando de 1,26%
para 2,09%
em consequência das
correções de preços dos
cursos formais
(que passaram de 1,81%
para 4,07%).

Alimentos, cigarros e
educação pressionam inflação

no país

Reclamações contra bancos
e telefonia celular lideraram
as queixas dos consumidores
em 2012, segundo balanço
divulgado ontem, quarta, dia
16, pelo Procon. O setor
bancário ficou em primeiro
lugar no ranking, com 35.012
atendimentosm, seguido do

de telefonia móvel, com
28.332. Na terceira posição
ficou o ramo de telefonia fixa,
que gerou 27.519
atendimentos. O quarto setor
com o maior volume de
reclamações foi o de cartão
de crédito (25.111) e em
quinto ficou telefone

(convencional, celular,
interfone, etc.), com 18.253
atendimentos. Entre as
e m p r e s a s ,
 o grupo Itaú Unibanco foi o
primeiro com 10.306 e em
s e g u n d o
ficou o grupo Vivo Telefônica,
com 9.683.

Bancos e telefonia
celular lideram queixas

ao Procon em 2012

Os municípios de São José
dos Campos e
Caraguatatuba receberão,
juntos, 1.904 moradias, por
meio da agência de fomento
habitacional Casa Paulista,
do Governo do Estado. Os
empreendimentos serão
feitos em parceria com a
Caixa Econômica Federal. O

anúncio foi feito ontem,
quarta-feira, dia 16, pelo
governador Geraldo Alckmin
no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo. Em São José
dos Campos, serão
construídas 1.404 moradias
em cinco empreendimentos
que totalizam R$ 128,3
milhões em investimentos. Já

Caraguatatuba terá 500
residências em um único
empreendimento, com aporte
de R$ 45 milhões. Do
montante de R$ 173,3
milhões investidos nas
c o n s t r u ç õ e s ,
 a Casa Paulista responde
por R$ 38,1
 milhões.

Governo vai construir de
quase 2 mil moradias em São

José e Caraguá

Inscrições podem ser feitas
pelos interessados até o dia
25; prova acontece no dia
27A Unitau abriu inscrições
para uma nova prova do
Vestibular, que será realizada
no próximo dia 27.No
processo, serão oferecidas
vagas remanescentes, de
acordo com a
disponibilidade. Cursos
como, por exemplo,
Medicina, Tecnologia em
Estética e Cosmética e
Engenharia Mecânica
(período noturno) não
oferecerão vagas. A lista
completa está disponível no
site da Universidade
(www.Unitau.br).A nova
prova será uma oportunidade
para que alunos que se

inscreveram no Vestibular em
2012, mas não realizaram o
exame, façam o processo
seletivo neste mês – mais de
10 mil candidatos se
inscreveram para o exame
anterior, mas cerca de 21%
não compareceram à prova,
realizada no dia 9 de
dezembro.Os ausentes
serão, automaticamente,
incluídos em uma lista de
inscritos do novo teste. Para
participar da prova, eles
deverão, por meio do site da
Unitau, reativar a ficha de
inscrição, sem custo.O novo
exame também será uma
chance de ingresso na
Instituição para aqueles que
não realizaram a prova em
dezembro. Neste caso, os

candidatos deverão fazer um
cadastro no site e efetuar o
pagamento de R$ 35,00,
referente à taxa de
inscrição.Os interessados
poderão se inscrever até o
dia 25. A prova será realizada
no dia 27.Mais informações
podem ser obtidas no site da
Unitau, no blog do Serviço de
Atendimento ao Vestibulando
(www.unitauvest.com.br) ou
pelo telefone 0800 55 72 55.
A Unitau também está com
matrículas abertas para
ingresso na Instituição via
E n e m
 (Exame Nacional do Ensino
M é d i o ) ,
v e s t i b u l a r
de outras IES e transferência
externa.

Unitau realiza
Vestibular para vagas

remanescente


