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Limite de velocidade 
em área escolar é de

E, manter velocidade 
compatível com a 

segurança do trânsito 

Não estacionar em 
fi la dupla. Além 

de ser proibido, é 
arriscado para a 

segurança de quem 
está no carro

e de quem está 
saindo dele.

NÃO FIQUE PARADO! MEXA-SE CONTRA A DENGUE! ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO

Com a proximidade do reinício das au-
las, muitos pais começam a procurar transpor-
te escolar para garantir que os fi lhos cheguem 
ao colégio sem atraso e voltem para casa com 
tranquilidade. Mas antes de contratar o serviço 
é indispensável saber se o veículo e o motorista 
têm alvará para este tipo de trabalho. É reco-
mendado também pedir referências a pais de 
outros estudantes.

A negociação do contrato de prestação de 
serviço merece atenção. A Associação Brasi-
leira de Defesa do Consumidor (Proteste) tem 
uma cartilha com orientações para os pais e 

sugere que é importante fi -
car claro se haverá reajuste 
da mensalidade em caso de 
aumento de preço dos com-
bustíveis.

ANTES DE CONTRATAR O SERVIÇO, É PRECISO VERIFICAR SE O MOTORISTA E 
VEÍCULO TÊM AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES

TRANSPORTE ESCOLAR

Reclamações 
sobre este tipo de 
transporte podem 

ser feita por meio do 
telefone 156.

PREFEITURA PROSSEGUE VISTORIAS
Com o objetivo de garantir a segurança dos 
usuários do transporte escolar, a Secretaria de 
Transportes da Prefeitura está realizando a vis-
toria desses veículos. Para obtenção do alvará 
2014 os permissionários são alertados sobre 
segurança no transporte e recebem orientações 
a respeito da  atividade.

eis.
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A cartilha sugere ainda 
negociar a melhor data 
para pagamento e dis-
cutir a inclusão de uma 
cláusula de multa por des-
cumprimento de horários.

Escolhi quem oferecia 
a maior segurança 

para o transporte do meu 
fi lho, conheci o percurso da 
van e observei também questões como 
educação do motorista e do ajudante

Fernanda Santos Rosa | mãe de aluno

ALGUMAS ORIENTAÇÕES:

www.proteste.org.br

Proteste

O embarque e desembarque de alunos deve 
ser realizado sempre pelo lado da calçada e 
de preferência com acompanhamento de um 
adulto. Crianças devem fi car na parte interna 

da calçada. O responsável fi ca na parte 
externa, mais próxima da rua.

Utilize cinto de 
segurança até a 
parada completa 
do veículo. Essa 

orientação serve tanto 
para adultos como 
para as crianças.

É proibido atender 
o celular  somente 
com o veículo em 

movimento.



Centro de Serviços 
Autônomos

Precisa de pedreiro, 
eletricista, encanador? 

Ligue
3923-8666
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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

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

http://ow.ly/mPS1G

Acabaram as festas de fi m de 
ano e agora é a hora de reiniciar a roti-
na, sobretudo para quem busca emprego, 
uma promoção ou mesmo uma primeira 
oportunidade de trabalho. 

Antes de tudo, atualizando ou fazen-
do um novo currículo. Confi ra as dicas 
abaixo para isto. O Currículo de qualquer 
trabalhador funciona como um documen-
to de sua história profi ssional, um "retrato 
pessoal", que contém dados relativos às 
empresas em que atuou, seus conheci-
mentos, qualifi cações e dados pessoais.

Em seguida, cadastre-se no Portal 
Mais Emprego, que é um sistema uni-
fi cado com o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT).

Mas lembre-se que sem capacitação 
profi ssional suas chances de um novo 
emprego ou uma promoção são cada 
vez menores. Por isto, busque também 
se atualizar em sua formação, investindo 
em si mesmo.

A Prefeitura, por exemplo, em parce-
ria com o Senai e Senac, está oferecendo 
mais de 3 mil vagas de cursos gratuitos 
de capacitação por meio do Programa 
Qualifi ca São José (veja abaixo).

Prepare-se para buscar um novo emprego

OPORTUNIDADES
CONCURSOS

Câmara SJC
São 23 vagas para os cargos de analista técnico 
legislativo, técnico legislativo e analista legisla-
tivo. As oportunidades são para os níveis médio 
e superior. Inscrições até 14 de fevereiro. www.
vunesp.com.br

Transpetro
A Petrobras Transporte está com inscrições até 
31/01 para 602 vagas, As vagas são para diver-
sas funções. Os salários variam de R$ 3.148,99 
a R$ 9.545,40. www.transpetro.com.br

Crea/SP
O Conselho Regional de Engenharia tem 
inscrições até dia 31/1 para o cargos nos 
níveis médio, técnico e superior. www.
cetroconcursos.org.br

CURSOS
Hotelaria
O Sindicato dos Hotéis e Restaurantes está 
com inscrições até dia 31 para os cursos de: 
camareira, garçom, garçonete e inglês para 
turismo e hotelaria. Gratuitos. Duração de 
40 dias. Inscrições: www.sinhores.com.br 

Boneca de Pano
Dia 29, das 9h às 11h. Necessário levar 
tesoura e agulha. Informações com Már-
cia: 3019-6777 ou 98708-5486.

Profi ssionalizantes | Diversos
A ABAP recebe inscrições até 14/2 para 
os cursos gratuitos de auxiliar de cozi-
nha, auxiliar de panificação e auxiliar de 
cabeleireiro. Necessário ter entre 18 e 
29 anos. Mais informações 3923-1544.

OFICINA
Arte-educação
Ofi cina oferecida pela Ofi cina Cultural Altino 
Bondesan, inscrições até dia 11/2. A seleção 
será de acordo com a ordem de inscrição. 
Coordenação de Lafayette Giramundo e Luana 
Araújo. Informações: 3923-4860.

PALESTRAS
Planejamento
Dia 28/1, das 18h30 às 20h30, no Sebrae. 
Apresentação da importância e dos conceitos da 
constituição da empresa. Gratuito. 3922-2977.

Introdução à direção em cinema
Inscrições até 30/1. A seleção será por ordem 
de inscrição. Vagas limitadas. Coordenação: 
Eduardo Aguilar. Informações: Ofi cina Cultural 
Altino Bondesan – 3923-4860.

PRECISA TER
•Nome, endereço e telefones 
de contato
•Dados pessoais: data 
nascimento, nacionalidade, 
estado civil
•Objetivo profi ssional
•Principais qualifi cações
•Histórico profi ssional 
(empresas, cargos e tempo de 
permanência)
•Escolaridade
•Principais cursos
Importante ter
•Uma apresentação limpa, 
sem manchas ou erros
•Objetivo e organizado
•No máximo duas páginas

NÃO PRECISA TER 
•Documentação;
•Nome do pai e mãe;
•Nome do cônjuge.
•Nome e idade dos fi lhos;
•Referências pessoais;
•Cartas de referência de 
empregos anteriores;
•Motivo de saída dos 
empregos;
•Certifi cados de cursos 
realizados;
•Termos técnicos e siglas 
desconhecidas no mercado;
•Último salário e pretensão 
salarial (a menos peçam);
•Papel ou envelopes coloridos 
ou com fi guras.

ATUALIZE SEU CURRÍCULO

Portal Mais Emprego

http://maisemprego.mte.gov.br

Qualifi ca São José

www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca

PAT

www.sjc.sp.gov.br/pat

2 26 de janeiro a 1º
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Dúvidas sobre
poda e remoção

de árvores?

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

Acesse: www.sjc.sp.gov.br
Dúvidas sobre processos 

abertos na Prefeitura? Válido para processos abertos
no setor de Protocolo

A Secretaria do Tesouro Nacional aprovou a operação de 
crédito para o fi nanciamento de R$ 800 milhões junto ao 
governo federal para a implantação do BRT (sigla em in-
glês que signifi ca transporte rápido por ônibus), em São 
José dos Campos.

O BRT, que deverá entrar em operação na cidade até 2016, 
foi a tecnologia escolhida pela Prefeitura por oferecer a 
possibilidade de deslocamentos mais rápidos, seguros, 
confortáveis e a custos compatíveis com o transporte pú-
blico atual, o que permite a integração ao Bilhete Único.

A Prefeitura inaugurou dia 23, 
o Serviço Ambulatorial Especializado 
no Tratamento da Dependência Quí-
mica em Mulheres e Adolescentes 
(Sama). O serviço, inédito no Brasil, 
oferece atendimento exclusivo, espe-
cializado e humanizado para mulheres 
e adolescentes, que buscam trata-
mento.

O objetivo é a recuperação e a in-
tegração do dependente químico na 
comunidade e sua inserção familiar e 
social.

Os interessados (dependentes e 
familiares) deverão comparecer ao 
Sama sem a necessidade de hora mar-
cada, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Rua Santa Clara, 783 – Vila 
Adyana. 

Sama fará atendimento especializado
para dependentes químicos 

BERINJELA DE FORNO
Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Preaqueça o forno a 200 ºC. Com uma co-
lher, cave a berinjela, formando um barco, 
sem perfurar a casca. Pique bem a polpa 
retirada e, em uma tigela, misture-a com 
as gemas, o queijo ralado, a mostarda e o 
azeite. Recheie as bandas com a mistura 
e leve ao forno por alguns minutos. Retire 
com o recheio al dente. Finalize distribuindo 
os tomates-cereja e as lascas de queijo par-
mesão. Sirva com um mix de folhas verdes. 
Rende 4 porções.

MODO DE PREPARO
2 berinjelas cortadas 
ao meio, 2 gemas, 4 co-
lheres (sopa) de queijo 
parmesão ralado, 1 co-
lher (chá) de mostarda, 
sal a gosto, 3 colheres 
(sopa) de azeite,16 
tomates-cereja corta-
dos ao meio, lascas de 
queijo parmesão para 
decorar.

INGREDIENTES

3944-5450

Aprovado fi nanciamento para o BRT

O Sama terá capacidade
para mais de 1.500

atendimentos por mês.

326 de janeiro a 1º
de fevereiro 2014



Trip
bike

São
Francisco

Xavier

São
scosncisconcisco

Xavier

S
EU

 L
A

ZE
R

JORNAL DO CONSUMIDOR
Prefeitura de São José dos Campos - SP 
Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, CEP 12209-530
2º subsolo | (12) 3947-8072 | jconsumidor@sjc.sp.gov.br
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Ligue e agende testes gratuitos: 3941-6813 (região norte) ou 3932-8650 (sul)

PIRÔ-PIRAQUARA INICIA 
OFICINAS PARA O CARNAVAL

De 4 e 26 de fevereiro, a 
Fundação Cultural Cassiano Ri-
cardo (Fccr) inicia as atividades 
das ofi cinas de empapelamento 
para a confecção de máscaras, 
adereços e percussão para o 
desfi le de carnaval do tradicional 
bloco joseense Pirô-Piraquara.

A atividade é aberta ao pú-
blico e será realizada no Espaço 
Piraquara, no Parque da Cidade, 
de terça a sexta-feira, das 15h às 
21h.

Ainda em fevereiro, nos dias 
7, 14 e 21 (sextas-feiras), das 19h 
às 21h, serão desenvolvidas três 
vivências abertas ao público, com 
temas relacionados ao carnaval. 

AGENDA
ARTESANATO

Mãos e Artes
Domingos, das 9h às 13h, no Parque Vicentina Aranha. Feira de 
Economia Solidária. Fuxico, crochê, recicláveis, bijuterias e quadros.

CULTURA ALTERNATIVA

Filosofi a à maneira clássica
Dias 29, 30 e 31/1, às 20h, na Nova Acrópole. Abordagem simples 
sobre o conhecimento proveniente das grandes civilizações e dos 
maiores sábios da história.

ESPORTE E LAZER

Basquete
Masculino
Dia 1°/2, às 18h, na Asso-
ciação Esportiva São José. 
A disputa será contra o time 
Espírito Santo pelo Novo 
Basquete Brasil (NBB). En-
trada gratuita - com entrega 
de um quilo de alimento não 
perecível ao Fundo Social.

Projeto Verão
Sábados e domingos, das 9h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Atividades 
em piscinas públicas. www.sjc.sp.gov.br/projetoverao

Trip Bike São Francisco Xavier
Dia 26, com saída às 7h, no Urbanova. O passeio ciclístico ao distrito 
tem aproximadamente 55 quilômetros de distância, entre trechos de 
terra e asfalto. Gratuito. Recomendável ter experiência média a alta 
em trilhas de bicicleta. Concentração Av. Shishima Hifumi, a partir das 
6h. Informações: 3932-8705.

MÚSICA

Sympathy for The Blues
Dia 31, às 19h30, no Sesc. As bandas paulistanas Tritono e Montana 
Blues se unem para apresentar um show especial com músicas dos 
Rolling Stones em arranjos formatados para o Blues.

TEATRO

Chapeuzinho Vermelho
Dia 29/1, às 16h, no Teatro Colinas. “Chapeuzinho Vermelho em: Uma 
Surpresa para o Lobo” conta a história de Chapéu, uma garota que vive 
indo com um chapeuzinho vermelho visitar sua avó, que mora perto da 
fl oresta e vive sendo perseguida por um lobo.

Hã?
Dias 31/1 e 1°/2 às 20h e 2/2 às 19h, no Teatro Colinas. No espetáculo, 
o humorista Diogo Portugal diverte a platéia com suas sacadas bem 

humoradas do dia e fatos atuais.

Rapunzel
Dia 29/1, às 19h, no Teatro Colinas. Em um reino distante, uma menina 
vivia aprisionada no alto de um castelo aprisionada por uma malvada 
bruxa, a quem todos temiam. Até que um dia um príncipe que não 
conhece as histórias do local resolve libertá-la. 

Igreja São Benedito
Largo São Benedito, Centro. 3924-7300

Galeria de Arte Helena Calil
Largo São Benedito, Centro. 3921-7206

Nova Acrópole
R.Mário Galvão 420, Jardim Bela Vista. 3942-6089.

Photozofi a
Largo S. Sebastião 105, Centro, São Francisco Xavier. 
3926-1406

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

Teatro Colinas
Av.São João 2200, Jd.das Colinas. 3204-5235

Vicentina Aranha
R. Prudente Meirelles 302. Vila Adyana. 3911-7090
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Avenida Olivo Gomes 100
Santana

Espaço Piraquara 

3924-7357

Bicho de Pé se apresenta no Rastapé de Verão do Sesc
O forró universitário vai 
tomar conta do Sesc no 
dia 1º de fevereiro. O 
grupo Bicho de Pé vai 
se apresentar no proje-
to Rastapé de Verão, às 
18h.  O show é gratuito 
e a retirada de convites 

será no dia da atividade.
A banda, com 15 anos 
de carreira e com ritmos 
dançantes das regiões 
norte e nordeste do Bra-
sil, se apresenta com 
sucessos como “Nosso 
Xote” e seu mais recen-

te trabalho, uma home-
nagem a Luiz Gonzaga.

B

Av. Adhemar de Barros 
999, Jardim  São Dimas

Sesc

3904-2000

4 26 de janeiro a 1º
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