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Os principais bancos es-
tão oferecendo a anteci-
pação da restituição do 
Imposto de Renda. Essa 
linha de crédito permite 
que o cliente faça em-
préstimos de até 100% 
do valor a ser restituído.
Mas será que é uma boa 
opção para o consumidor? 
A recomendação é ter mui-
ta cautela, pois se trata de 
um empréstimo como outro 
qualquer, com cobrança 
de juros, que podem ficar 
elevados.

A declaração do tributo 
pode ser entregue até 30 de 
abril. Pelo calendário da Re-
ceita Federal, o prazo para 
o término dos pagamentos 
dos lotes de restituição aos 
contribuintes vai até a se-
gunda semana de dezembro.

•JCONSUMIDOR@SJC.SP.GOV.BR 
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Internet gratuita da Prefeitura para bairros distantes: acesse www.sjc.sp.gov.br/internetgratuita

Idec
• www.idec.org.br

Febraban
• www.febraban.com.br

INFORMAÇÕES

SEU
DIREITO
Não pode ser cobrado do 
contribuinte que solicitar a 
antecipação da restituição 
do Imposto de Renda nenhum 
tipo de tarifa além da taxa de 
juros e do IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras).

Para não ser enganado, o 
consumidor deve solicitar 
o detalhamento do custo 
efetivo total do emprés-
timo.

TAXAS ELEVADAS
Embora inferiores às taxas 
cobradas pelos cartões de 
crédito e cheques especiais 
ou até mesmo pelo crédito 
pessoal (confira a tabela 
abaixo), os juros dessa 
modalidade de empréstimo 
podem chegar a valores 
bastante elevados no 
decorrer do ano. 

Assim a antecipação é 
desvantajosa quando 
comparada à oportunidade 
de poupança ou 
investimento do valor a ser 
restituído.

A ideia de valer-se desse 
adiantamento é substituir 
uma dívida mais cara por 
outra mais barata. Não é 
vantagem, por exemplo, 
para quem vai adquirir um 

bem e pode esperar para 
comprá-lo à vista por um 
preço mais em conta.

Em alguns bancos, a linha 
de crédito vai de R$ 300 
a R$ 30 mil. Em outros, o 
limite é R$ 5 mil. Todos 
exigem que a pessoa 
seja correntista e indique 
o banco para receber a 
restituição.

Poucas instituições 
financeiras realizam a 
operação para pessoas 
que não tenham conta no 
estabelecimento.

Para obter detalhes da 
contratação, o Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec) 
recomenda ao consumidor 
procurar saber as condições 
e pesquisar bastante.

Restituição do Imposto de Renda
Vale a pena antecipar?
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Unesp de São 
José terá curso 
de engenharia 
ambiental
As unidades da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) terão 11 cursos na 
área de engenharia a partir deste ano. 
Para São José dos Campos serão 
destinadas 40 vagas para o curso de 
engenharia ambiental.

Nove cidades paulistas foram esco-
lhidas para abrigar os novos campi. A 
implantação começa neste ano e pros-
segue até 2014. Ao fi nal dos próximos 
cinco anos, a Unesp deverá ter mais 
2.200 alunos.

Ciee abre vagas 
para estágio
O Centro de Integração Empresa-Escola 
(Ciee) está com 7 mil vagas de estágio 
abertas em todo o Estado de São Paulo 
para estudantes dos níveis médio e supe-
rior. Na região, segundo o Ciee, há vagas 
para Taubaté para alunos dos cursos de 
administração, engenharias em geral, 
informática e cursos voltados para a área 
de educação. A maioria das vagas é para 
o nível superior, e a remuneração inicial da 
bolsa-auxílio é de R$ 800. Para as vagas de 
ensino médio o valor é de R$ 400 e ensino 
técnico é R$ 550. 

Recipientes para 
leite materno 

O Hospital Antoninho da Rocha 
Marmo está arrecadando frascos 
de vidro com tampa de plástico para 
armazenamento de leite materno. 
O leite é enviado para o Banco de 
Leite da Prefeitura (Projeto Casulo) e 
utilizado por bebês recém-nascidos 
internados em UTIs. Os recipientes 
podem ser entregues no hospital, na 
Av. Heitor Villa Lobos, 1961, Jd. São 
Dimas, tel. 3797-0777. 

Costura, em máquinas indus-
triais, Rua Teresina 987 Par-
que Industrial, tel. 3933-2200 
ou 8838-8761 com Bruna ou 
pelo e-mail: brunalemosdeo-
liveira@hotmail.com
Danças diversas, turmas 
abertas para pole dance, 
dança do ventre, dança de 
salão, axé, entre outras, 

Av. Jucelino kubischek 6790 
Vi la Tatetuba,  tel .3912- 
9499 (Richelle)
Dança de Salão, novas 
turmas, às quintas, das 19h 
às 20h30, Centro de Dança 
Val Garcia, Av. Adhemar de 
Barros, 1562, Jd. Maringá, 
tel 3941-6060
Palestra, Metodologia de 
Análise e Solução de Pro-
blemas - Problemas ocorrem 
e se não el iminarmos a 

causa, podem se repetir. 
Dias 3 e 4, das 18h às 22h, 
Technet Treinamentos, Av. 
Andrômeda, 3454, sala 2, 
Bosque dos Eucaliptos, tel. 
3916-4516/3916-6864.
Fábrica de Cupcakes 
(doce), Para crianças de 4 a 
12 anos. Até 8 de abril. De 
domingo a sexta das 14h 
às 20h. Sábados das 12h às 
20h, na Praça de eventos do 
Vale Sul Shopping. 

Cursos de boneca - em 
porcelana, pano. Cartonagem 
e caixas revestidas com fi ltro 
de papel. Segundas, terças e 
sextas, às 9h. Local: Local: 
Rua 27 de julho, 412, J. Paulis-
ta. Tel. 3027-7565 / 9154-2455
Sabonete  – curso para 
produção de diversos tipos 
de sabonetes.  Dia  2  às 
9h30, Av. Marechal Floriano 
Peixoto, 175, tel. 3913-6848 
| 3206-7741.

A Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo pror-
rogou até o dia 9 as 
inscrições para mo-
nitor do projeto Arte 
nos Bairros. As vagas 
são destinadas a pro-
fi ssionais que desejam 
ministrar cursos nos 
espaços culturais na 
cidade.
Para se inscrever, o 
candidato deve ser 
pessoa jurídica com 
sede em São José 
dos Campos, preen-
cher cadastro de for-
necedores artísticos 
(disponível no site da 
fundação) e entregar 
os documentos solici-
tados no edital, pesso-
almente ou via postal, 
na sede da instituição.

Os novos monitores 
serão selecionados 
de 12 a 14 de abril 
por uma comissão 
de especialistas na 
área artística. A clas-
sificação obedecerá 
a pontuação obtida 
em requisitos como 
conclusão em curso 
superior e declaração 
de autodidata na área 
artística. O valor da 
remuneração deve ser 
consultado no edital 
(também disponível no 
site da fundação). A di-
vulgação da habilitação 
e classifi cação dos mo-
nitores selecionados 
será no dia 17.

As ofi cinas com os no-
vos monitores deverão 
ter início no dia 30.

VIDA
SIM,

DROGAS
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VAGAS PARA

Monitores de: capoeira, 
história em quadrinhos, 
fotografia digital, artes 
plásticas, literatura, lute-
ria (confecção artesanal 
de viola), mosaico, tear 
de pregos, tecelagem, 
acordeom, bandas e fan-
farras, bate lata, canto 
coral, fl auta doce, tecla-
do, violão e viola caipira, 
teatro adulto e infantil, 
ballet clássico, dança 
clássica para adultos, 
dança contemporânea, 
dança de rua, dança de 
salão, jazz e sapateado.

•www.fccr.org.br
•3924-7335

INFORMAÇÕES

www.ciee.org.br

INFORMAÇÕES
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Para facilitar o pagamento 
do tíquete da zona azul em 
São José dos Campos, a Pre-
feitura lançou um aplicativo 
para celulares smartphone 
(banda larga 3G). O progra-
ma roda em sistemas ope-
racionais IOS e Android – a 
partir da versão 2.1.

Somente com alguns cliques, 
o motorista pode fazer todo o 
processo de dentro do carro, 
sem precisar se deslocar até 
o parquímetro para inserir 
as moedas. O usuário pode 
ainda determinar um tempo 
mínimo e programar o alarme 
para avisá-lo sobre o venci-
mento do horário. 

Não há necessidade de 
comprovante físico, porque 
o agente de trânsito usa um 
aparelho portátil com acesso 
on-line que permite confi rmar 
o tíquete virtual.

A nova opção vai benefi ciar 
milhares de motoristas. 
De acordo com a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), a região de São 
José dos Campos (código 12) 
ocupa a terceira posição no 
país no ranking de teleden-
sidade: número de celulares 

ASSADO DE BACALHAU

Que tal publicar sua receita no Jornal do Consumidor? Envie para o e-mail  agendajc@sjc.sp.gov.br

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 
Dessalgue o bacalhau, trocando a água 
pelo menos uma vez em 24 horas. Deixe 
escorrer. Desfie e reserve.

2 
Numa panela, coloque o azeite e 
a cebola cortada em rodelas finas. 
Deixe murchar por aproximadamente 

10 minutos. Acrescente o bacalhau. Espere a 
água secar e o bacalhau cozinhar por cerca de 15 
minutos. Reserve.

3 
Forre o fundo de um refratário retangu-
lar com a batata cortada em rodelas. 
Cubra com o bacalhau e espalhe o cre-

me de leite por cima. Coloque a muçarela ralada 
e salpique orégano. Cubra com papel alumínio e 
leve ao forno a 200 graus por 30 minutos.

4 
Depois de assado, retire o papel alumí-
nio e deixe gratinar por mais ou menos 
30 minutos.

•1 xícara (chá) de azeite
•1kg de cebola
•1,5kg de bacalhau
•1kg de batata

•300g de creme de leite
•200g de muçarela 

ralada
•Orégano a gosto

Aplicativo para celular
facilita pagamento da zona azul

Páscoa
mais cara
Pesquisa divulgada no dia 
21 pelo Núcleo de Pesqui-
sas Econômico-Sociais da 
Universidade de Taubaté 
revela que os preços dos 
produtos mais tradicionais 
da Páscoa estão até 8% 
mais altos do que no ano 
passado. Os maiores rea-
justes foram registrados nos 
ovos de chocolate e no filé 
de peixe.

O valor do bacalhau, um dos 
favoritos para o cardápio e 
da Sexta-Feira Santa, subiu 
3%.

Já o ovo de Páscoa ficou 
mais caro por causa da alta 
dos itens utilizados na fa-
bricação do produto, como 
açúcar e cacau.

PASSO A PASSO

Para usar o novo serviço, pelo smartphone, é preciso se cadastrar 
no site da zona azul eletrônica (abaixo) e baixar o aplicativo, que 
está na página principal.

Em seguida, é só carregar com créditos, que podem ser pagos com 
cartão pela internet ou pelo próprio celular, e entrar no programa, 
o qual também pode ser baixado pelo Android Market ou Itunes.

para cada grupo de cem 
habitantes. Só é superada 
pelas regiões de Salvador 
(BA) – na primeira colocação 
– e Brasília (DF).

www.sjc.sp.gov.br/zae

INFORMAÇÕES
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Culinária varia-
da e refinada a 
um preço acessível. 
É assim que o 5º Fes-
tival Gastronômico 
de São José dos Cam-
pos pretende atrair o 
público do dia 1º a 30 
deste mês. O evento, 
que já entrou para o 
calendário oficial 
do município, reu-
nirá 40 estabeleci-
mentos e deliciosas 
receitas.
As opções de sabores totalizam 80 pratos, com 
dezenas de lançamentos exclusivos, todos com 
preços promocionais. O objetivo do festival é con-
quistar clientes que não têm o hábito de frequen-
tar restaurantes e criar um movimento turístico na 
cidade em torno da gastronomia.

Nesta edição, 
o evento foi di-

vido em quatro 
categorias: bares 
e botecos, lan-
ches, pizzarias, 
restaurantes. 

Para a seleção 
das casas parti-
cipantes, foram 
considerados os 
seguintes itens: 
qualidade gastro-

nômica dos pratos, atendimento, espaço físico, infra-
estrutura e capacidade de acomodação dos clientes.

O Festival Gastronômico é realizado pelo Cone Leste 
Publicidade e Eventos em parceria com o Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores). As 
informações e a lista completa dos estabelecimentos 
participantes podem ser obtidas no site do evento.

CINEMA
Melancolia – Drama, 2011, 14 anos.
Dia 07, às 20h, no Sesc.
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Para divulgar cursos e eventos: 3947-8235 | agendajc@sjc.sp.gov.br

Sesc
Av. Adhemar de Barros, 999
Jd. S. Dimas | 3904-2000

Bar Retrato Brasileiro
Av. 9 de julho, 157 loja 6
Jardim Apolo | 3943-2237

Faap
Av. Dr. Jorge Zarur, 650,
3925-6400

Parque da Cidade
Rua Olivo Gomes, 100
Santana | 3921-9382

Parque Santos Dumont
Rua Prudente Meirelles de Morais 1.000, 
São Dimas | 3921-7066

Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente M Moraes, 302
Vila Adyana | 3941-2266

Luso Brasileiro
Estrada Municipal Pedro Moacir de 
Almeida, Km 5 
Antiga Vargem Grande | 3923.4699
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MÚSICA
Felipe Robles - Música popular e regional. 
Dia 8, às 10h. Grátis. Parque Vicentina Aranha.

Teco Cardoso - um dos mais requisitados fl au-
tistas/saxofonistas atuais. Dia 7, às 18h. Sesc.

Banda Blitz – Com Evandro Mesquita. Dia 
14, às 21h30, no Luso Brasileiro. Venda 
de ingressos na loja ArtRock e doceria 
Marinella.

Paulo Henrique e Celso Guimarães - Dia 
5, a partir das 20h, no Bar Retrato Brasileiro.

Marcelo Mariano e Diminha Moreira 
com suas castanholas - Dia 6, a partir 
das 20h, no Bar Retrato Brasileiro.

Cida Lima e Geraldinho - Dia 7, a partir 
das 20h, no Bar Retrato Brasileiro.

INFANTIL
Palhaço Frigideira – Dia 8, às 10h. 
Gratuito. Parque Santos Dumont.

CINEMA
Girimunho – Ficção, 2011, 12 anos. Dia 
4, às 19h30, gratuito, no Sesc. Retirada de 
convites com 1h de antecedência.

Saturno em oposição – Drama, 2007, 14 
anos. Dia 5, às 20h, no Sesc. 

CIDADANIA
Momento Itália Brasil - palestra sobre a 
imigração italiana e seus reflexos na histó-
ria, ministrada pelo Prof.Dr. José Eduardo 
Marques. Dia 4, às 19h30, na Faap

Leitura no Bosque – diversos títulos 
para leitura gratuita. Barganha literária. 
Sábados, domingos e feriados – 10h às 
17h, no Parque da Cidade e Parque Vicen-
tina Aranha.

Saúde Para Dar e Voar ! - Cena de teatro 
que aborda o tema "Envelhecimento e Saúde". 
Dia 3, às 15h, no Sesc.

Envelhecimento e Saúde - Com Dr. Ro-
berto Schoweri. Dia 3, às 15h30, no Sesc.

CONCURSO DE RECEITAS
O 5º Festival Gastronômico realizará 
também um concurso de receitas, ação 
destinada aos apreciadores da culiná-
ria com objetivo de valorizar a gastro-
nomia e descobrir talentos na área. As 
inscrições vão até o dia 15. Neste ano 

os participantes deverão elaborar um 
prato à la carte baseado em ingredien-
tes como peixes e frutos do mar. Uma 
comissão julgadora vai selecionar os 
10 fi nalistas.
A apresentação das receitas fi nalistas 
será no dia 28, às 17h, na Univap (cam-
pus Urbanova). Os pratos serão anali-

sados por um júri composto por chefs 
de cozinha, professores e profi ssionais 
da área gastronômica.

•www.festivalgastronomicosjc.com.br
•8813-6616

INFORMAÇÕES

Os frequentadores do Parque da 
Cidade podem agora conhecer o 
acervo da biblioteca do Museu do 
Folclore, que iniciou o empréstimo 
de livros ao público. O objetivo é 
estimular a leitura sobre cultura po-
pular enquanto as pessoas utilizem 
outros espaços do parque, além da 
própria biblioteca.

Os empréstimos podem ser feitos 
de segunda a sexta-feira, durante o 
horário de funcionamento da biblio-
teca, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Museu do Folclore empresta livros

•www.fccr.org.br
•3924-7318
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