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Procurando emPrego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sP.gov.br

“Dinheiro na mão é 
vendaval, é vendaval...” 
Não deixe que os famosos 
versos da música de 
Paulinho da Viola façam o 
dinheiro do 13º sumir de 
suas mãos nesse fim de 
ano.  
Com certeza, esse 
recurso tão esperado 
pode ser utilizado para 
realizar vários sonhos, 
como uma viagem, a 
compra de produtos 
ou para iniciar aquela 
reforma em casa, entre 
outras opções.
Mas antes de decidir, 
avalie as finanças 
domésticas, porque esse 
dinheiro pode também 
ser muito útil para colocar 
o orçamento em dia. 
Se for o seu caso, você 
pode reorganizar sua 
vida financeira, pagando 
preferencialmente as 
dívidas mais caras, as 
que têm juros mais altos 
ou financiamentos  mais 
longos. 
E não se esqueça! De 
acordo com o artigo 52 
do Código de Defesa do 
Consumidor, sempre que 
um débito for liquidado 
antecipadamente,
é garantido o abatimento 
proporcional de juros e 
demais acréscimos. 
Mais um cuidado extra: 
se possível, evite utilizar 
o 13º salário para 
iniciar dívidas novas em 
compras que poderiam 
ser adiadas e realizadas 

1  NÃO TEM   
 MILAGRE
 O orçamento 

pessoal ou familiar 
nunca fecha, se você 
gasta mais do que
ganha.

2  O QUE    
 PRIORIZAR?
 Aproveite o 

13º para quitar ou 
reduzir dívidas com 
lojas, bancos e outras 
instituições. Pague 
sempre a dívida mais 
cara, primeiro. 

3  EDUQUE-SE!
 A educação
 financeira é 

fundamental. Corte 
gastos supérfluos e 
despesas não tão 
importantes. Comece o 
ano organizando melhor 
seu orçamento. 

4  NA DÚVIDA
 Antes de  
 comprar, faça a 

si mesmo a velha e boa 
pergunta: Eu realmente 
preciso disto agora?  

5  EVITE!
 Utilizar o limite
 do cheque 

especial como recurso 
extra; pagar somente 
o mínimo do cartão de 
crédito.

TERCEIRO
dÉCiMo Especialistas aconselham: dinheiro extra deve 

priorizar o pagamento das dívidas mais caras

DICAS
em melhor momento. 
Principalmente, se 
a futura dívida for 
comprometer boa parte 
do seu orçamento.
Para sanear as dívidas 
e evitá-las, é preciso ter 

determinação e não se 
iludir com o dinheiro a 
mais na conta. Assim, o 
consumidor pode entrar 
no ano novo
assumindo o controle das 
próprias finanças.
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Centro de Serviços 
Autônomos

Precisa de pedreiro, 
eletricista, encanador? 

Ligue
3923-8666

Dúvidas
sobre inscrição 

municipal, 
encerramento de 
empresas ou ISS?

Ligue 156
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Domingo | •Morumbi•Santana (Rua São Jorge)•São Judas 
Tadeu •Interlagos•Dom Pedro 2º•Vila Letônia•Campo 
dos Alemães •Satélite (Rua Canopus)•Colonial•Novo 
Horizonte•Campos de São José

Sábado | • Esplanada (feira de produtos orgânicos) 
• Jardim São José • Altos de Santana • Galo Branco 
• Vila Industrial • Parque Industrial (Rua Pimenteiras) 
• Vista Verde • Jardim São Leopoldo • Santa Inês 1

Sexta-feira | • Vila Ema • Jardim da 
Granja • Bosque dos Eucaliptos (Rua 
Pedro Martins Ribeiro) • Jardim do Céu 
• Aquarius

Quinta-feira | • Santana (Rua Raul Ramos 
de Araújo e Rua da Consolação) • Bosque dos 
Eucaliptos (Avenida Ouro Fino) • Jardim das 
Indústrias • Vila Paiva

Quarta-feira | • Vila Maria • São Dimas 
• 31 de Março • Satélite (Rua Polar) 
• Parque Industrial (Rua Turiaçu) 
• Jardim das Flores • Bosque dos Ipês

Terça-feira | • Tatetuba • 
Vila Igualdade • Parque Santos 
Dumont • Esplanada 2 • Uirá 
• Altos da Serra 2

Dias e locais
das feiras livres

Acesse: www.sjc.sp.gov.br/corredores

Dúvidas sobre os 
corredores de ônibus?Aprenda online

Confira as opções de cursos gratuitos da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) pela internet

http://ow.ly/mPS1G

Estão abertas até dia 7 
de novembro as inscrições 
para o vestibular para o 1º 
semestre de 2014 das Facul-
dades de Tecnologia do Esta-
do de São Paulo (Fatec). Para 
concorrer a uma das vagas, o 
candidato dever ter concluído 
ou estar cursando o ensino 
médio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula com-
prove a conclusão do curso. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 70.

Fatec abre inscrições para vestibular

OPORTUNIDADES
CONCURSOS
CAU
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil está com inscrições abertas até 27/10 
para o preenchimento de 2.570 vagas de nível 
médio e superior em diversas áreas. Informa-
ções: www.iades.com.br e www.caubr.gov.br
Emplasa
A Empresa Paulista de Planejamento Metro-
politano S.A está com inscrições abertas entre 
21/10 e 29/11 para cargos em níveis médio e 
superior. Informações: www.vunesp.com.br
Instituto Pasteur
Inscrições até 8/11 para o preenchimento 
de cargos nos níveis fundamental, médio 
e superior na área de Ciências Biológicas. 
Informações: www.zambini.org.br
IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Esta-
do de São Paulo está com inscrições abertas 

até 1/11 para o preenchimento de 136 vagas 
em diversas áreas de nível técnico e superior. 
Informações: www.vunesp.com.br
Transpetro
A Petrobras Transporte S.A está com inscrições 
até janeiro de 2014 para contratação de 602 
profi ssionais de todos os níveis de escolaridade. 
Informações  www.transpetro.com.br 
TRAINEE
Bematech
Inscrições abertas até dia 28 para candidatos 
com perfil executivo, experiência anterior e 
estar cursando, ou já ter concluído, curso de 
pós-graduação. Informações: www.bematech.
com.br
Brink’s
Inscrições até dia 28 para candidatos com 
graduação entre dezembro de 2011 e dezembro 
de 2013 em várias áreas. Necessário ter inglês 
em nível avançado e disponibilidade para viajar, 

trabalhar e residir em outra cidade. Informa-
ções: http://www.across.com.br/brinks/
Capgemini
Inscrições até 4/11 para graduados em cursos 
de tecnologia da informação ou correlatos, há, 
no máximo, dois anos ou com conclusão até 
dezembro de 2013. Necessário inglês em nível 
que possibilite participação em treinamentos 
técnicos ministrados nesse idioma. Informa-
ções: http://www.br.capgemini.com/trainee
FedEx Express
Inscrições até 31/10 para graduados em 
engenharia e outras áreas Necessário conhe-
cimentos em informática e fl uência em inglês. 
Informações: www.entregamosoportunidades.
com.br/engenheiros
Henkel
Inscrições até 6/11 para graduados com até 
dois anos de formação em vários cursos e com 
inglês fl uente. A fl uência no espanhol é desejá-
vel. Informações: www.henkel.com.br/carreira

www.cesgranrio.org.br

Para quem está procurando uma 
oportunidade de iniciar a carreira na 
área pública, o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) está com 
inscrições abertas para o preenchimento 
de 432 vagas em níveis médio e supe-
rior. A remuneração oferecida, a depen-
der do cargo e/ou da titulação, mais os 
benefícios, pode chegar a R$ 8.907,45 
para jornada semanal de 40 horas. As 
inscrições podem ser feitas até 24 (nível 
médio e superior) e 31 de outubro (pes-
quisador de nível superior).

IBGE abre concurso 
para 432 vagas

Prefeitura entrega Títulos
de Posse para moradores

www.vestibularfatec.com.br

Os moradores do loteamento Recanto dos Euca-
liptos, no Putim, receberam da Prefeitura, o Título de Posse, 
que dá garantia de propriedade aos ocupantes do imóvel. 
A regularização do residencial benefi cia diretamente 340 
pessoas que vivem no local há décadas. 

Até o fi nal do ano, previsão é entregar 712 títulos, bene-
fi ciando mais de 2.800 pessoas que vivem em outros quatro 

bairros. Cinco anos após receber o título de posse, os bene-
fi ciados receberão a escritura defi nitiva do imóvel.

Os próximos bairros a serem regularizados também já 
estão com a data defi nida. No dia 23/11 acontece a entrega 
do título de posse para os bairros Primavera 1 e 1 B, e no dia 
7 de dezembro, será a vez dos moradores do Portal do Céu 
e do Santa Rita.  

CREPE SUÍÇO DE SANDUICHEIRA
Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Bata no liquidificador o ovo, o óleo e o leite. Acrescente o sal e a farinha 
de trigo e bata bem. Por último, acrescente o fermento e dê uma rápida 
mexida. Esquente a sanduicheira e despeje metade da massa. Coloque 
o recheio de sua preferência e cubra com o restante da massa. Feche e 
espere dourar.

MODO DE PREPARO

 Massa: 1 ovo, duas colheres (sopa) de óleo, meia xícara de leite, 3/4 xícara 
de farinha de trigo, uma pitada de sal e uma colher (café) de fermento em 
pó. Recheio: Você pode escolher o de sua preferência – chocolate, goiaba-
da, calabresa, frango desfiado, carne moída, queijo, entre outros.

INGREDIENTES

CURSOS OFERECIDOS
São José dos Campos | Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, 
Automação e Manufatura Digital,,Banco 
de Dados,Gestão da Produção Industrial, 
Logística, Manutenção de Aeronaves, 
Projetos de Estruturas Aeronáuticas

Jacareí | Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos

Taubaté | Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Eletrônica Automotiva

Sinhores oferece 
cursos na área

de serviços

www.sinhores.com.br

3922-4977www.ibge.gov.br/home/

Até o fi nal de 2013, o Sindicato 
dos Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares (Sinhores) de São José 
dos Campos e região está com 
inscrições abertas para cursos gra-
tuitos voltados para a área de servi-
ços. As aulas acontecerão durante 
os meses de outubro, novembro e 
dezembro. As vagas são limitadas.

Cursinho
 pré-vestibular 

gratuito
Os alunos matriculados no 3º 

ano do ensino médio em escolas 
públicas podem contar com um 
reforço na preparação para as pro-
vas de vestibulares e do Enem. A 
Escola Virtual de Programas Educa-
cionais (Evesp), órgão da Secretaria 
Estadual de Educação, oferece gra-
tuitamente uma plataforma criada 
para quem quer fazer o cursinho 
pré-vestibular online. São 520 mil 
vagas e para ter acesso ao sistema 
é necessário informar o registro do 
aluno e fazer o cadastro.

www.educacao.sp.gov.br/evesp

“É bom ter o que
“Agora vai melhorar, o bairro vai ser 

reconhecido”, comemorou Francisca Fer-
nandes Barboza, 57 anos, que veio do Ceará 
há 24 anos com o marido Manuel Emiliano 
Ferreira. Sem posses, a família morou de alu-
guel em um barraco e, por fi m, comprou um 
terreno que no Recanto dos Eucaliptos. Na 
casa simples que construíram, vivem o casal, 
duas fi lhas e um sobrinho.

Eles estão no bairro há 17 anos, e agora 
já podem fazer planos para melhorar sua mo-
radia. A família quer derrubar um barraco ao 
lado da casa e construir uma garagem, assim 
que pegar o título de posse.  “É bom ter o que 
é da gente”, disse Francisca.

Débora Filomena Cardoso, 42 anos, tam-
bém mora no bairro, há 15 anos. “Tinha, só 
sete casas quando construí aqui”, conta. Ela 
vive em dois cômodos com fi lhos e netos e 
está feliz por receber o título de posse. Ela 
lembra que o bairro não tinha nada, faltava 
luz, água e esgotos. “Era difícil até comprar 
a prestação, porque precisava de comprovar 
o endereço, mas o lugar nem tinha nome de 
rua”, afi rmou.

Agora, com o título de posse do imóvel 
que vai receber da Prefeitura, ela espera que 
o bairro melhore bastante, e já sonha fazer 
da casa um sobrado, “Eu quero aumentar a 
casa pra cima, agora que estão vindo essas 
melhorias, porque moro com sete pessoas”, 
diz Débora.

Maria José de Ávila, 53 anos, conta 
que antes era mais difícil morar no Recanto 
dos Eucaliptos. A casa, que está no nome do 
ex-marido, foi construída há 30 anos. “Tinha 
que lavar roupa lá atrás do morro, o esgoto 
corria a céu aberto e não tinha luz”, lembra 
a moradora.

Ela, que mora com fi lhos e netos, está 
ansiosa para receber o título de posse do ter-
reno. “Espero que o bairro melhore bastante 
com a regularização. E agora, até o correio 
vai poder chegar até aqui”, afi rmou Maria 
José.

é da gente”

2 20 a 26 de outubro 
de 2013 320 a 26 de outubro

de 2013
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Procurando
emprego?

Confira no site da 
Prefeitura as vagas 
de emprego do PAT

www.sjc.sp.gov.br

2 10 a 16 de
novembro de 2013

Quinta-feira | • Santana (Rua Raul Ramos 
de Araújo e Rua da Consolação) • Bosque dos 
Eucaliptos (Avenida Ouro Fino) • Jardim das 
Indústrias • Vila Paiva

Quarta-feira | • Vila Maria • São Dimas 
• 31 de Março • Satélite (Rua Polar) 
• Parque Industrial (Rua Turiaçu) 
• Jardim das Flores • Bosque dos Ipês

Terça-feira | • Tatetuba • 
Vila Igualdade • Parque Santos 
Dumont • Esplanada 2 • Uirá 
• Altos da Serra 2

Dias e locais
das feiras livres

concurso
ministério do desenvolvimento, 
Indústria e comércio exterior
Inscrições abertas até dia 20 para a 
seleção de 105 vagas em cargos de 
nível médio e superior em qualquer 
área. Informações: www.cespe.unb.br/
concursos/mdci_2013

curso
bolos de Primavera
Dia 19, às 15h, no Spani. O curso 
será ministrado pela culinarista 
Valquíria Silva. Inscrições no balcão de 
atendimento da loja mediante a doação 
de um quilo de alimento não perecível. 
Informações: 3906-2000.

sabor na medida certa
Dias 12 e 26/11, das 13h às 18h, no 
Sesi. Vagas limitadas. Informações: 
Avenida Cidade Jardim 4389, Bosque 
dos Eucaliptos. 3936-2611.

costura & moda
Dia 14/11, das 7h15 às 11h15, no Sesi. 
Peças utilitárias (Porta refratário). 
Vagas limitadas. Informações: Avenida 
Cidade Jardim 4389, Bosque dos 
Eucaliptos. 3936-2611.

ofIcIna
aprenda a fazer fluxo de caixa
Dia 12, das 18h30 às 21h30, no 
Sebrae-SP. Gratuito. Informações: Rua 
Humaitá 233, Centro. 3922-2977.

Pintura, colagem e assemblage: 
um caminho de criação artística
De 12/11 a 5/12, terças e quintas-
feiras, às 19h, no Sesc. Vagas 
limitadas. Três técnicas conhecidas na 
história da arte serão experenciadas, 
promovendo a extensão pautada no 
uso consciente das cores e da versátil 
materialidade bi e tridimensional. 
Informações: 3904-2000. 

PalesTra
desenvolvimento rural sustentável
A Prefeitura em parceria com o Ipplan, 
promove dia 13, das 8h às 18h,  no 
Ceefe, em Santana, o 1º Seminário de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Inscrições pelo telefone 156 (local) 
ou, de outras cidades, 3928-2618. 
O seminário vai reunir especialistas, 
acadêmicos, gestores e empresários 
para debater as perspectivas e 
potencialidades de desenvolvimento 

econômico rural local. Mais 
informações, tel. 3909-4529 ou no site 
www.sjc.sp.gov.br

Planejamento: o primeiro 
passo para começar seu negócio
Dia 12, das 18h30 às 20h30 e dia 19, 
das 15h às 17, no Sebrae-SP. Gratuito. 
Informações: Rua Humaitá 233, 
Centro. 3922-2977.

ciclo de vida do produto: os 
desafios para soluções sustentáveis
Dia 18, às 18h30, na Faap. Ingresso 
solidário: R$10 ou 2 quilos de 
alimentos não perecíveis. Informações: 
3925-6400.

vesTIbular
cephas
O Centro de Educação Profissional 
Hélio Augusto de Souza segue 
com inscrições abertas até dia 
21 para a seleção das 400 vagas 
para os sete cursos técnicos 
gratuitos da instituição para o 
1º semestre de 2014. Informações: 
www.fundhas.org.br ou 
www.cephas.org.br

Prefeitura oferece 174 vagas de 
estágio para nível médio e superior

A  Prefeitura de São 
 José dos Campos 
 abriu dia 6 

as inscrições para o 
processo seletivo para 
o preenchimento de 174 
vagas de estágio, sendo 
asseguradas 10% delas para 
pessoas com deficiência. 
As oportunidades são para 
estudantes de várias áreas 
de nível médio e superior. 
Os interessados devem 
efetuar a inscrição até as 
16h do próximo dia 18, 
exclusivamente no site 
do Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee).
Para se inscrever, o 
candidato precisa ter idade 
mínima de 16 anos, ser 
morador de São José dos 
Campos ou São Francisco 
Xavier, estar regularmente 
matriculado no ano letivo 
de 2014, não ter realizado 
estágio por período igual ou 
superior a 2 (dois) anos na 
Prefeitura de São José dos 
Campos.
O processo seletivo será 
realizado em duas fases: 

prova objetiva e entrevista. 
A prova objetiva será no 
dia 24 de novembro, nas 
Faculdades Anhanguera, 
e constará de vinte 
questões sobre Língua 
Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. 

Grupo de estagiários 
participa de integração 
na Câmara Municipal, 
em setembro 

mais informações:
www.ciee.org.br

bolsa auxílio/ 
nível médio
u R$ 312,75 
(quatro horas)
u R$ 469,13 
(seis horas)
bolsa auxílio/ 
nível superior
u R$ 450,37 
(quatro horas) 
u R$ 675,54 
(seis horas).

mais informações
Ciee 
www.ciee.org.br 
3904-9900 
ou pelo site

São José dos Campos
Ensino Médio | Técnico
Administração – 20 vagas
Técnico em Informática – 2 vagas

Ensino Superior
Administração e cursos afins – 20 
vagas
Arquitetura – 5 vagas
Ciência da Computação | Engenharia 
da Computação – 2 vagas
Ciências Contábeis – 1 vaga
Direito (1º a 3º anos) – 2 vagas
Direito (4º e 5º anos) – 2 vagas
Educação Física | Bacharelado (a 
partir do 4º semestre) – 5 vagas
Engenharia Ambiental – 1 vaga
Engenharia Civil – 2 vagas
Engenharia Elétrica – 1 vaga
História – 1 vaga
Jornalismo – 1 vaga
Letras – 1 vaga
Nutrição (a partir do 5º semestre) – 1 
vaga
Pedagogia – 100 vagas
Publicidade e Propaganda | 
Propaganda e Marketing – 1 vaga
Secretariado Executivo – 1 vaga
Serviço Social (3º e 4º anos) – 2 
vagas
Turismo – 1 vaga

São Francisco Xavier
Ensino Superior
Pedagogia – 2 vagas

Áreas e número de vagas

OPORTUNIDADES

Dias e locais
das feiras livres



domingo | •Morumbi•Santana (Rua São Jorge)•São Judas 
Tadeu •Interlagos•Dom Pedro 2º•Vila Letônia•Campo 
dos Alemães •Satélite (Rua Canopus)•Colonial•Novo 
Horizonte•Campos de São José

sábado | • Esplanada (feira de produtos orgânicos) 
• Jardim São José • Altos de Santana • Galo Branco 
• Vila Industrial • Parque Industrial (Rua Pimenteiras) 
• Vista Verde • Jardim São Leopoldo • Santa Inês 1

sexta-feira | • Vila Ema • Jardim da 
Granja • Bosque dos Eucaliptos (Rua 
Pedro Martins Ribeiro) • Jardim do Céu 
• Aquarius

guia mapa
de unidades
a cidade em
suas mãos! 

www.sjc.sp.gov.br/
guiaunidades

310 a 16 de
novembro de 2013

Acesse: www.sjc.sp.gov.br/corredores

dúvidas sobre os 
corredores de ônibus?

RECEITA 
FIM DE ANO

Ingredientes: uma xícara (chá) de água morna, 50g de fermento biológico, 1/2 xícara (chá) de 
açúcar, uma xícara (chá) de farinha de trigo, 5 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1/2 xícara (chá) de 
açúcar, 6 colheres (sopa) de margarina, 6 ovos, uma colher (sopa) de essência de panetone, 400g 
de doce de leite picadinho. 

cobertura: 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro, 2 colheres (sopa) de leite quente, 2 colheres 
(sopa) de suco de limão e pedacinhos de doce de leite para decorar. 

Preparo: Dissolva o fermento na água morna e em seguida misture o açúcar e uma xícara de 
farinha de trigo. Reserve. Deixe descansar por aproximadamente uns 20 minutos ou até que dobre 
de tamanho. Coloque em uma vasilha o restante dos ingredientes, misturando bem. Passado 20 
minutos, misturar tudo e sovar até que a massa solte das mãos. Divida a massa em três partes 
e coloque em formas para panetone, cubra e deixe descansar por uma hora e meia, ou até que 
aumente de tamanho. Para a cobertura, misture o leite quente e o suco de limão e despeje por 
cima. Finalize com os pedacinhos de doce de leite e o açúcar de confeiteiro. Leve ao forno médio 
por uns 55 minutos. 

Panetone 
com doce 
de leite

Créditos do pré-pago voltam a ter prazo de validade
n O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as operadoras de telefonia celular podem fixar prazos 
de validade dos créditos inseridos em planos pré-pagos. A decisão suspende a liminar concedida em 
agosto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 
n O pedido de suspensão da liminar foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por 
considerar que, se os créditos ficassem sem prazo de validade, seria difícil evitar aumento de preços 
para  o consumidor e preservar o modelo de negócio pré-pago. 
n A medida tem caráter de Liminar e ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal.

segurança: Prefeitura 
revitaliza iluminação 
em 11 locais
A revitalização da 
iluminação já foi 
iniciada na área 
central da cidade

C om o objetivo de proporcionar 
 mais segurança aos pedestres e 
 maior visibilidade aos patrimônios 

culturais, a Prefeitura deu início à 
revitalização da iluminação de diversos 
pontos na região central da cidade. 
Serão beneficiados 11 pontos, como 
exemplo, a Rua Sete de Setembro, 
Praça da Matriz, Praça Afonso Pena e 
Largo São Benedito. Depois, começam 
os trabalhos na Praça Afonso Pena, 
Largo São Benedito e Praça Olimpio 
Catão. 
A revitalização foi iniciada na segunda-
feira (4), na Praça da Matriz, importante 
marco da cidade. No local, está a igreja 
matriz, a mais antiga do município, 
construída de 1643. 
Além da troca de todas as luminárias, 
os postes serão rebaixados para 
ampliar a iluminação. As árvores 
da praça também foram podadas. 
Os trabalhos são executados pela 
Secretaria de Serviços Municipais 
(SSM).
“Toda melhoria será muito bem vinda. É 
importante conservar nosso patrimônio. 
A praça precisava mesmo de reformas 
na iluminação”, disse o padre Cândido, 
pároco da igreja da Matriz.  As obras de 
revitalização, que já foram realizadas na 
região do Jardim Paulista, vão beneficiar 
também a ponte Minas Gerais, em 
Santana. 
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cinema e vídeo

bwakaw
Dia 15, às 20h, no Sesc. René vive 
sozinho na companhia de seu cachorro 
vira-lata Bwakaw. Ele assumiu 
recentemente sua condição sexual 
e tenta alterar seu testamento para 
deixar seus pertences aos amigos. 
Quando seu cão fica doente, ele precisa 
da ajuda das outras pessoas. 14 anos.

run & jump
Dia 16, às 20h, no Sesc. Venetia 
reconstrói sua vida depois que 
seu marido sofre um derrame e 
muda de personalidade. Em meio a 
essas mudanças, um pesquisador 
americano que pretende documentar 
a recuperação do casal passa a 
conviver com eles. Uma nova família 
começa nessa história de amor nada 
convencional. 14 anos.

minhas mentiras, meu amor
Dia 14, às 19h30, no Sesi. Na comédia, 
David, um jovem garçom, apaixona-se 

por Marie, estudante de literatura. 
Ele consegue conquistá-la quando, ao 
encontrar um manuscrito, o faz passar 
por um romance seu. David faz sucesso 
com o plágio do texto até que Jacky se 
declara como verdadeiro autor. 14 anos.

dança

cruz que me carrega
Dia 14, às 20h30, no Sesc. Com o 
Núcleo Pé de Samba. O espetáculo é 
inspirado na trajetória da população 
afro-banto. 14 anos. Grátis.

360º
Dias 11, 12 e 13/11, às 20h, no Teatro 
Municipal. O espetáculo 360º será 
apresentando pela escola Feeling 
Dance.

exposição

nostalgia dos Tempos da Pureza
Até 8/12, de terça-feira a domingo, das 
9h ás 21h, no Sesi. A exposição em 
preto e branco, mostra o olhar livre de 

um dos maiores fotógrafos do século 
XX. As 30 imagens são dedicadas a 
crianças e idosos – principais heróis 
do artista – segundo o olhar sensível 
e objetivo de uma testemunha da 
história. 

música

lula barbosa
Dia 16, às 18h, no Sesc. Em 
comemoração aos 30 anos de carreira, 
Lula Barbosa canta e conta as histórias 
de algumas de suas canções mais 
importantes. 12 anos. Grátis.

renato farias
Dia 15, às 18h, no Sesc. O músico 
se apresenta na programação da 
Casa do Jazz, onde o público 
acompanha diferentes vertentes 
do jazz, em fusão com a bossa 
nova e a música latina. Em cada 
apresentação da Casa do Jazz, a 
banda de a banda de Chico Oliveira 
se apresenta com um convidado 
diferente. 12 anos. Grátis.

The beetles return
Dia 15, às 20h, no Teatro Colinas. A 
banda cover, que tem como principal 
objetivo emocionar o público trazendo 
de volta a essência da década de 60 
com réplicas de figurinos, instrumentos 
e amplificadores dá época.

Teatro

os homens querem casar & as 
mulheres querem sexo
Todas as quintas-feiras de novembro, 
às 20h, no Teatro Colinas. A peça conta 
a história de Jonas, um rapaz que tenta 
de todas as maneiras encontrar uma 
mulher para casar. Durante essa busca, 
muitos tipos de mulheres passam pela 
sua vida, deixando muitas histórias 
interessantes. 

comédia em Preto e branco
Dia 16, às 20h e dia 17, às 19h, no 
Teatro Colinas. Esquetes, improviso, 
música e dança fazem do espetáculo 
Uma comédia em Preto e Branco um 
show completo.

E
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O
S Teatro municipal 

Rua Rubião Júnior 84, 
Centro. 3322-2602.

sesc 
Avenida Adhemar de 
Barros 999, Jardim São 
Dimas. 3904-2000

sesi 
Av. Cidade Jardim 
4389, Bosque dos 
Eucaliptos. 3936-2611

Teatro colinas 
Avenida São João 
2200, Jardim Colinas. 
3204-5235

Mais informações:
www.fccr.org.br

D esde o início da 47ª 
 Semana Cassiano 
 Ricardo, encerrada neste 

dia 10, o universo do escritor 
se funde ao cotidiano da cidade 
de São José dos Campos. 
Trechos das obras do autor 
estão espalhadas em pontos de 
ônibus, num trabalho cheio de 
grafismo, cores e lirismo.
Obras como “Jeremias Sem 
Chorar” escrita em 1964 e 

“Sobreviventes”, de 1971, 
aproximam a população da 
poesia do autor joseense.
O projeto “Poesia no Ponto” 
é um trabalho conjunto da 
Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo em parceria com a 
Secretaria de Transportes.
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O projeto é uma parceria da Fccr com a Secretaria de Transportes

Poesias de Cassiano ricardo estampadas 
em pontos de ônibus da cidade

mais informações:
Fundação Cultural Cassiano Ricardo
Avenida Olivo Gomes 100, Santana. 3924-7300.

Ciclo natalino: Parque da 
Cidade receberá presépio 
montado por munícipes
Os interessados em montar 
o presépio do Parque da 
Cidade, podem se inscrever 
no Museu do Folclore, da 
Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo (FCCR). Para realizar 
o trabalho, é necessário que 
as pessoas tenham tradição 
familiar ou devoção religiosa.
A montagem do presépio é 
feita anualmente e sempre 
tem a participação da 
comunidade e já se tornou 
tradição nesta época do 
ano, marcando a abertura do 
Ciclo Natalino (de dezembro 
a janeiro). O presépio será 
aberto para visitação da 
população e de vários grupos 
de Folias de Reis.
No ano passado, o presépio 
foi montado pelo casal 
Armando Cândido de Lima 
e Maria do Carmo de Lima, 
moradores do bairro Monte 
Castelo, região central. Foi 
a primeira vez que eles 
montaram o presépio do 
Parque da Cidade.

mais informações:
Museu do Folclore | Avenida Olivo Gomes 
100, Parque da Cidade, Santana.
Telefone: 3924-7318

AGENDA

ligue e agende testes gratuitos: 3941-6813 (região norte) ou 3932-8650 (sul)


