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COMO FUNCIONA
• Para usufruir dos créditos, que são liberados em abril e outubro de cada 
ano, é necessário se cadastrar no site do programa (veja abaixo)
• Passe então a informar seu CPF em todas as compras para acumular os créditos. 
O crédito acumulado pode ser utilizado a partir do momento em que totalizar R$ 25. 
• O resgate do crédito, que deve ser solicitado no próprio site, pode ser 
feito em três opções: transferência para a conta corrente de sua titulari-
dade; transferência para conta poupança de sua titularidade; abater do 
valor do IPVA de um veículo licenciado em seu nome.

POR QUE RECEBO POUCO?
• Os 30% de ICMS recolhido na compra na verdade não irão ser diretamente 
creditados na conta do consumidor.
• Ao fim de cada período, o governo calculará o total de ICMS pago pelo 
estabelecimento e dividirá o bolo de 30% do imposto proporcionalmente 
entre todos os consumidores que informaram o CPF.
• O valor de crédito em cada compra está limitado a 7,5% do valor da 
nota fiscal. Assim, se a compra foi de R$ 100 no máximo, a restituição do 
ICMS poderá ser de R$ 7,5.
• Muitas compras dão direito a pouca ou nenhuma restituição de ICMS 
porque o setor está inserido no regime de substituição tributária. O imposto 
não é cobrado do lojista, mas sim do fabricante ou indústria.

O QUE DÁ MAIS CRÉDITO? 
• Restaurantes • Joalherias • Lojas de roupas

O QUE DÁ POUCO CRÉDITO
• Fumo
• Postos de gasolina
• Frutas (Amêndoa, avelã, castanha, noz, pêra ou maça

que não tiver sofrido qualquer processo de industrialização
• Veiculo automotor novo e pneus
• Bebidas alcoólicas
• Perfumaria e produtos de higiene pessoal
• Ração animal
• Produtos de limpeza
• Bicicletas e brinquedos
• Instrumentos musicais
• Máquinas e aparelhos mecânicos, elétricos,

eletromagnéticos e automáticos

Inúmeros consumidores do Estado 
simplesmente “esqueceram” no 
caixa da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo mais de R$ 3,1 bilhões, 
referentes aos créditos da Nota 
Fiscal Paulista. Os dados são da 
própria Secretaria de Estado. No 
entanto os valores, acumulados 
normalmente, podem ser retira-
dos na próxima liberação. 

Criado em outubro de 2007, o pro-
grama Nota Fiscal Paulista devolve 
ao consumidor cadastrado, de for-
ma proporcional ao valor da com-
pra, 30% do ICMS efetivamente 
recolhido do estabelecimento.

O programa tem como objetivo 
tornar hábito o pedido pelo docu-
mento fi scal, o que contribui para 
a redução da sonegação. 

LISTAA
R$ 3,1 

bilhões
é a quantia que parte 

dos consumidores 

cadastrados deixou
de receber.

Mas ainda é possível 
resgatar
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As vagas de emprego abertas por meio do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT), de São José dos 
Campos, estão sendo publicadas no site da Prefeitura 
(veja abaixo), na página da Secretaria de Relações do 
Trabalho. A atualização é diária.

Este serviço é apenas um meio de divulgação, já 
que todas as vagas estão cadastradas no Portal 
Mais Emprego e fi carão acessíveis para quem tiver 
cadastro no Portal.

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de São 
José dos Campos está com 
vagas abertas para os inte-
ressados em atuar nas obras 
de duplicação da Rodovia 
dos Tamoios (SP-99).

Para concorrer, o trabalhador 
deve estar cadastrado no 
Portal Mais Emprego e caso 
o perfi l esteja de acordo com 
o exigido pela empresa, será 
feito o encaminhamento para 
as empreiteiras das obras.

Para quem ainda não está 
inscrito no Portal, a opção 
é se dirigir ao Posto munido 
dos documentos de RG, 
CPF, carteira de trabalho e 
extrato do PIS ativo para 
cadastro.

Auto Maquiagem -  Dia 26, às 14h. Inscrição: 
1kg de alimento. Local: Rua Israel Diamante, 119, 
Vila Industrial. Tel. 3902-7688
Biscuit - aulas para iniciantes ou não e tam-
bém para crianças. De segunda a sábado, em 
três períodos. Rua Ipanema 496, Satélite. Tel. 
3937-2559 / 8836-6240. www.cursoscarmoart.
blogspot.com.br
Design -  Inscrições até 25/06 para o processo 
seletivo do Curso de Especialização - Lato 
Sensu - em Design Instrucional para EaD Vir-
tual: Tecnologias, Técnicas e Metodologias, do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
Mais informações: http://www.ead.unifei.edu.br
Cadastro - para empregada doméstica, babá, 

diarista, acompanhante de idoso, na Obra Social 
São Dimas, Praça Ascânio Brandão,1 - São Dimas 
(Catedral São Dimas). tel. 3322-0543.
Capacitação para empregadas e formação da 
mãe gestante. Rua Padre Rodolfo 28 - Vila Ema. 
Tel. 3921-9460.
Escola da Família/Satélite - cursos de culi-
nária básica, automaquiagem, unhas decora-
das, reforço, decoração e animação de festas, 
maquiagem de animação, dança solta, salão de 
beleza, defesa pessoal, jogos lúdicos e outros, 
Informações: Rua Maranduba s/ nº, Satélite, 
tel. 8858-5959, 
Filosofi a – aulas gratuitas de apresentação do curso 
Filosofi a à Maneira Clássica promovido pela Associa-
ção de Estudos Filosófi cos de São José dos Campos. 
Tópicos principais: "Autoconhecimento", "Conheça 
o que está à sua volta", "Entenda os ciclos da vida". 
Datas em junho e julho, tel. 3942-6089. 

Maquiagem - (básico, dia-a-dia, avançado) e 
corte costura (básico, montagem e modelagem). 
Inscrições abertas, Rua José Bento de Moura 
133, Bosque dos Eucaliptos, Tel. 3936-1318
Palestra - Orientação para entrevista de emprego 
- Dia 28, às 14h. Inscrição: 1kg de alimento. Rua Is-
rael Diamante 119, Vila Industrial. Tel. 3902-7688 
Palestra  – Para empregada doméstica, babá, 
diarista, acompanhante de idoso. Todas as 5ª 
feiras, às 9hs.Tel. 3322-0543, das 8h às 11h, na 
Obra Social São Dimas, Praça Ascânio Brandão,1 
- São Dimas (Catedral São Dimas). tel. 3322-0543.
Sabonete artesanal - infantil, esfoliante, anti-
-caspa, óleo de massagem para dores muscula-
res, repelente. Dia 20, às 14h, Avenida Marechal 
Floriano Peixoto 175, centro, tel. 3913-6848.
Violino - aulas de violino, viola erudita e 
violoncelo. Rua Renato Costa Rodrigues 344, 
Interlagos. Tel. 3944-3980 / 8114-6776

VIDA
SIM,

DROGAS
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PAT de São José tem vagas
para duplicação da Tamoios

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

PAT
• Rua Pedro Ernesto 111, Vila Sanches.
De 8h às 17h | • 3943-4368 | 3941-2043

• www.sjc.sp.gov.br

Portal Mais Emprego
• http://maisemprego.mte.gov.br

INFORMAÇÕES

Vagas do PAT podem ser consultadas pela Internet

Parceria abre 
cursos gratuitos 
para mulheres na 
construção civil
O Sindicato da Construção Ci-
vil de São José dos Campos 
(Sinduscom), em parceria com 
o Senai, abriu inscrições para 
o curso gratuito de pedreira 
assentadora e pedreira reves-
tidora. As aulas terão início 
em agosto. São 45 vagas e as 
inscrições gratuitas vão até 15 
de julho.

São quatro meses de curso, com 
aulas de segunda a sexta-feira, 
das 18h30 às 21h30. As alunas 
passarão por aulas teóricas e 
práticas. Todo o material didá-
tico, bem como a certifi cação, 
serão oferecidos pelo Senai.

São 30 horas/aulas com treina-
mentos de qualifi cação social do 
Dandara, um grupo que atua na 
proteção, capacitação e incen-
tivo à mulher.

Inicialmente, estão abertas ins-
crições para pedreira assen-
tadora. No segundo semestre, 
haverá inscrições para o curso 
de pedreira revestidora, com iní-
cio previsto para janeiro de 2013.

•3942-5007
•Rua Santa Elza 132,
Vila Adyanna

INSCRIÇÕES
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Paçoca, pé de moleque, doce de leite 
entre outros produtos consumidos nas 
festas juninas foram alvo das equipes de 
fi scalização do Ipem-SP e da Fundação 
Procon-SP no último dia 11. Dos 71 lotes 
de produtos analisados, 60,56% foram 
reprovados. 

A operação foi realizada simultaneamente 
em sete laboratórios, nas cidades de São 
José dos Campos, Ribeirão Preto, Cam-
pinas, Bauru, São Carlos, São José do Rio 
Preto e Presidente Prudente. Em 2011, 
foram examinados 101 lotes de produtos, 
dos quais 20,79% apresentaram erros. 

De acordo com o superintendente do 
Ipem-SP, José Tadeu Rodrigues Penteado, 
o aumento das irregularidades implicará na 
intensifi cação da fi scalização “para que o 
consumidor não seja prejudicado.”

Em São José dos Campos, o maior pro-
blema encontrado foi nas quantidades 
menores do que as citadas nas respecti-
vas embalagens. 

UPA do Putim 
começa a ser 
construída
A Prefeitura iniciou a cons-
trução da Unidade de Pron-
to-Atendimento (UPA) do 
Putim, região sudeste da 
cidade. A obra, na Avenida 
Rodolfo Castelli, tem previ-
são de ser concluída em dez 
meses.
Depois de pronta, a nova uni-
dade funcionará 24 horas por 
dia para o atendimento de ur-
gências e emergências para 
adultos e crianças. Além 
dos 18 leitos de observação, 
terá salas para atendimento 

de urgências, observação 
infantil e adulto (masculino 
e feminino), classificação 
de r isco,  br inquedoteca, 
exames, inalação (infantil 
e adulto),  curativo, hipo-
dermia, eletrocardiograma, 
raios X, esterilização, posto 
de enfermagem.
A UPA vai atender princi-
palmente os moradores da 
região sudeste, que abrange 
os bairros do Putim, São Ju-
das Tadeu, Jardim do Lago, 
Jardim São Leopoldo, Vila 
Adriana, Jardim Santa Rosa, 
Jardim Santa Júlia, entre ou-
tros. A população de abran-
gência é de cerca de 60 mil 
habitantes.

Ipem reprova 60% de
produtos de festas juninas

CUSCUZ PAULISTA
(micro-ondas)

MODO DE PREPARO

Retire o óleo da sardinha. Leve a água, o molho, o óleo, o caldo de galinha e os pimentões 
ao microondas por 3 a 4 minutos, na potência alta. Acrescente os demais ingredientes e 
leve ao microondas por 6 a 8 minutos, mexendo a cada 2 minutos. Coloque a pasta obtida 
em forma de anel untada e decorada. Pressione levemente e desenforme imediatamente. 

INGREDIENTES

1 lata de molho de tomate; 1 copo d’ água; 1/2 copo de óleo de milho; 2 tabletes de caldo 
de galinha sem gordura; 1 unidade de pimentão verde picado; 1 unidade de pimentão 
vermelho picado; 1 vidro de palmito picado; 1 lata de ervilha; 1/2 xícara (chá) de salsinha 
picada; 1 colher (sopa) de molho de pimenta vermelha; 2 ovos cozidos picados; 2 latas de 
sardinha com óleo sem pele e sem espinhas; 50 g de azeitona verde; 2 e1/2 xícaras (chá) 
de farinha de milho amarela e 1 lata de milho verde.

Mistura para Curau de Milho
Yoki |200 g

Doce de Leite com ameixa (tablete)
UAI | 400 g

Doce de Amendoim
Dadinho | 700 g

Aguardente de Ameixa
Musa | 500 ml

Paçoca Rolha
Ducaipira | 160 g

Farinha crocante para empanar 
Cordeiro | 250 g

Yoki Alimentos S.A.

Genival Batista da Silva Me

Doce Sabor Ind. E Com. De Produtos
Alimentícios Ltda Epp

Musa Agroindustrial Ltda

Picinato & Cia Ltda

Distribuidora e Empacotadora de 
Produtos Alimentícios Cordeiro Ltda

13

5

5

5

5

5

4 amostras apresentaram erros, sendo o
maior deles a falta de 18,4g do produto

-

5 amostras apresentaram erros, sendo o
maior deles a falta de 43,7g do produto

-

1 amostra apresentou erro, sendo ele
a falta de 7,9 g do produto

2 amostras apresentaram erros, sendo o
maior deles a falta de 18,0 g do produto

Produto | Marca | Conteúdo Responsável
pelo produto

Número de
amostras analisadas

Quantidade de erros
e maior erro individual

Além de um processo administrativo, o 
fabricante ou distribuidor de produtos 
com irregularidades pode ser multado.

O valor varia entre
R$ 400 e R$ 6 milhões
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Titãs traz 
a Cabeça 
Dinossauro
A turnê “Cabeça Dinossauro”, 
promovida pelo Titãs em come-
moração aos 30 anos de carreira, 
desembarca na cidade dia 22, a 
partir das 23h , no Luso Brasileiro. 
A banda, que começou no fi m dos 
anos 70, é conhecida por letras 
ácidas e rock pesado.

O nome da turnê, “Cabeça Dinos-
sauro”, é uma homenagem ao 
terceiro disco da banda, lançado 
em 1986 e que está sendo relan-
çado agora. Para meia entrada, é 
necessário levar 1kg de alimento 
na portaria do evento. 

QUER PARTICIPAR?

Se você sabe tocar viola e 
quer fazer parte da Orques-
tra Piraquara de Viola Caipira 
basta procurar o grupo que 
se encontra todas as segun-
das (aula prática) e quintas-
-feiras (aula teórica), a partir 
das 19h, no Espaço Cultural 
Clemente Gomes, que fi ca na 
sede da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo. Não é ne-
cessário fazer inscrição. É só 
trazer o próprio instrumento 
e participar.
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A viola caipira da
Orquestra Piraquara

FESTAS JUNINAS
Casa do Idoso – Dia 22, das 13h às 
20h, com dez barracas de comidas típicas 
montadas por entidades sociais e grupos 
de convivência de idosos. Também haverá 
apresentações musicais, bingo e feira de 
artesanato.
Nossa Senhora Aparecida – Todos 
fi nais de semana, até 1 de julho, a partir 
das 19h30, na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida.
Santo Expedito – Dias 23 e 24, a partir 
das 18h, na Comunidade Santo Expedito.
Santa Luzia – Até o dia 24 de junho, 
sextas e fi ns de semana, a partir das 19h, 
na Paróquia Santa Luzia.
São Benedito Alto da Ponte – Dias 
23 e 24, após a missa das 18h, na Paróquia 
São Benedito, Alto da Ponte.
Vicentinos – Até o dia 24 de junho, todos 
os fi ns de semana, sábados a partir das 19h, 
domingo as 18h30, na Vicentinos.

CINEMA
Dawson Ilha, drama, venezuela. 
Depois do golpe militar de 1973, ministros e 
colaboradores do presidente deposto foram 
presos sem julgamento e levados para uma 
ilha remota. Baseado em fatos reais. Dia 24, 
às 18h, no Sesc. Retirada de convites com 1h 
de antecedência.

TEATRO
A.M.A.D.A.S. - Associação das Mulheres 
que Acordam Despencadas - espetáculo hu-
morístico promovido pela Fundação Cultural, 
estrelado pela atriz Elizabeth Savalla. Duas 
apresentações ao ar livre, gratuito, às 20h, 
nas regiões leste e sul da cidade. No dia 22, 
em frente à Paróquia São Vicente de Paulo, 
J. São Vicente e no dia 23, na Av. Adonias 
da Silva, Campo dos Alemães. 3924-7315.

MÚSICA
Almir Sater - Experimentalismo com uma 
sonoridade tipicamente caipira da viola de 10 
cordas. Dia 23, às 20h30, no Sesc.

Cordas da Mantiqueira - Formado por 
13 músicos, o grupo é uma continuidade da 

Orquestra de Viola Caipira de São José dos 
campos. Dia 22, às 19h30, no Sesc.

SHOW NOS PARQUES
Bia Canta Brasil – Dia 24, às 10h, no 
Parque Vicentina Aranha.

Cia Ximbica – Dia 24, às 10h, no Parque 
Santos Dumont.

TEATRO
Alice no País das Maravilhas – 
Com a Cia. Le Plat du Jour. a obra de Lewis 
Carrol ganha roupagem teatral e circense 
que transcende a atmosfera fantástica desta 
história. Dia 22 às 15h e 23 às 16h, no Sesi.

SOLIDARIEDADE
Bazar da Cáritas Social, Móveis 
reformados pela cooperativa de tapeceiros. 
Local: R. Shigemasa Ota, 645, Residencial 
Sol Nascente. 3303-1820.

Bazar Beneficente – Em prol das 
crianças da creche Cecoi Casa Santa Inês. 
Todas as quartas, das 7h30 às 18h, no Cecoi 
Casa Santa Inês, Av. Dr. Nelson D’Ávila, 485.

Casa do Idoso | R. Euclides Miragaia, 508, centro

Sesi | Av. Cidade jardim, 4389 - Bosque dos Eucaliptos. 3936-2611

Cine no Ponto | Rua Porto Príncipe, 40 – Vila Rubi. 3941-9723

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

Luso Brasileiro | Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, Km 
5 - Antiga Vargem Grande. 3923.4699

Comunidade de Santo Expedito | Rua Francisco Rosa Marques, 
371 – Residencial União. 3931-0011

Paróquia Nossa Senhora Aparecida | Rua Maria Helena, 135 - 
Pq. Interlagos. 3944-5663

Paróquia Santa Luzia | Pça. Muriaé, 15 – Vl. Iracema – Putim. 
3944-1195

Vicentinos | Rua Ana Gonçalves da Cunha, 351 – Jd Paulista

Paróquia São Benedito | Alto da Ponte, Pça. Pe. José Rubens 
Franco Bonafé, 50 - Alto da Ponte. 3923-5543.

Parque Vicentina Aranha | Rua Eng Prudente Meireles de 
Moraes, 302 - Vila Adyana. 3923-7131

Parque Santos Dumont | Rua Eng Prudente Meireles de Moraes, 
100 - Vila Adyana. 3921-7066
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Ela começou tímida, com cerca de dez integrantes. 
Aos poucos, a Orquestra Piraquara de Viola Caipira, da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), foi cres-
cendo em número de integrantes, em quantidade de 
apresentações e principalmente, na qualidade dessas 
apresentações.

Neste mês, ao completar seis anos, a orquestra dá 
mostras de seu reconhecimento na região, sendo 
requisitada para se apresentar em várias cidades do 
Vale do Paraíba.

Composta por cerca de 30 integrantes e sob regên-
cia do maestro Rui Torneze, o grupo musical procura 
valorizar e divulgar a música raiz, um importante traço 
cultural da região do Vale do Paraíba.

No repertório da orquestra, estão músicas tradicionais 
caipiras e sertanejas, de grandes compositores do es-
tilo, como Rolando Boldrin, Tião Carreiro, Teddy Vieira, 
Mário Zan, entre outros. •3924-7358

INFORMAÇÕES

•3922-9500 | 3923-4699

INFORMAÇÕES

Ofi cinas na 
biblioteca  
A Biblioteca Pública Cassiano 
Ricardo, da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (FCCR), promove 
às quartas-feiras do mês, o curso 
“Brinquedos e brincadeiras do 
tempo da vovó”, onde os par-
ticipantes poderão aprender a 
contar e a interpretar histórias. A 
atividade é voltada para adultos. 
Para as crianças, serão duas ofi -
cinas de origami: no dia 15, com o 
tema “Folclore”, e no dia 29, com 
os chamados “tsurus”, pássaros 
japoneses.

•3921-8845

INFORMAÇÕES


