
Ovos de
Páscoa

Cuidado a dengue mata! Combata o               .  Em caso de foco informe ao 156.

O mercado já oferece mais de 150 
novos produtos com sabores e 
embalagens que chamam a atenção. 
Mas a Vigilância adverte:
é preciso tomar cuidado.

OVOS CASEIROS SÃO                             OPÇÕES ECONÔMICAS

A menos de um mês
para a Páscoa, ir ao 
supermercado e se deparar 
com uma parreira de ovos de 
chocolate enche os olhos de 
muitos consumidores. De acordo 
com a Associação das empresas 
do setor, neste ano serão 
lançados cerca 150
novos produtos. São inúmeras 
opções de cores, tamanhos, 
sabores e preços.

O PROCON Municipal lembra
que, para cada compra, é
preciso fazer uma pesquisa
no mercado encontrar os
produtos que mais agradam, 
verifi car os melhores preços
e se assegurar de que os
produtos são de qualidade
garantida. 

Para ajudar na 
hora da escolha, 
a Vigilância 
Sanitária da 
Prefeitura de 
São José dos 
Campos também 
preparou 
algumas dicas. 

É preciso estar atento 
e conferir se os produtos 
trazem no rótulo as 
informações nutricionais, 
ingredientes, data de 
fabricação e de validade,
e no caso dos produtos diet 
o registro no Ministério da 
Saúde. 

Os ovos devem estar 
expostos ou armazenados 
em temperatura adequada 
para não derreter e não 
comprometer o sabor e 
a validade do produto.  A 
embalagem não pode estar 
violada, porque isso facilita 
a contaminação por larvas e 
insetos.

E se o ovo de páscoa tiver 
brinquedo, este deve trazer 
obrigatoriamente o selo de 
certifi cação de segurança 
do INMETRO. É importante 
adquirir os ovos de páscoa 
e chocolates de boa 
procedência.

E, em casa, a dica é 
conservar o produto em 
local seco e fresco, evitando 
quedas. Depois de aberto, 
deve-se colocá-los em 
recipientes fechados.

Caso o consumidor encontre 
alguma irregularidade, deve 
denunciar pelo 156 para que o 

estabelecimento seja averiguado
Juliana Martins | supervisora da Vigilância Sanitária

Quem deseja gastar menos ou até 
uma obter uma fonte de renda, 
os ovos caseiros se apresen-
tam como uma ótima opção. 
O Jornal do Consumidor fez 
uma pesquisa e encontrou 
diferenças de até R$ 23,99 
entre ovos caseiros e indus-
trializados de 750 gramas (nº 
23) e de R$ 11,99 entre ovos de 

colher de 350 gramas. Veja uma receita 
desse tipo na página 3.

No comércio local muitos estabe-
lecimentos já oferecem parcela-
mento em até 10 vezes na compra 
dos produtos da Páscoa. Por isto, 
mais uma vez é importante o con-
sumidor pesquisar e ter precaução 

para não comprometer o orçamento 
doméstico sem necessidade. 

0800-7702515

PROCON Municipal

156

Vigilância Sanitária
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Ana Moreno canta 
no Festival



Contribuinte:
o prazo para

declarar o Imposto
de Renda termina

em 30 de abril.

Informações:
www.receita.fazenda.gov.br
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OPORTUNIDADES

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

• Tatetuba • Praça Romão 
Gomes • Pque. Santos Dumont
• Esplanada 2 • Uirá 
• Altos da Serra 2

Terça-feira Quarta-feira 

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

Quinta-feira 

acesse: http://www.idec.org.br/arquivos/idec-orcamento-domestico.xls
Use a planilha de orçamento doméstico do Idec.

Organize suas despesas com o Coleta Seletiva
Saiba quando vai acontecer a coleta na sua rua.
Consulte: http://goo.gl/ORgCLs

Estarão abertas a partir do dia 7 de abril as inscri-
ções para as vagas remanescentes para cursos 
técnicos do Sistema de Seleção Unifi cada da Edu-
cação Profi ssional e Tecnológica (Sisutec) em São 
José dos Campos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 
deste mês, pelo site do programa, no Portal do Mi-
nistério da Educação.

São oferecidas vagas nos três períodos: manhã, 
tarde e noite. Os cursos técnicos são gratuitos e 
oferecidos nas Faculdades Bilac, Anhanguera, 
Etep, SENAC, IBTA, Escola Superior de Administra-
ção de Empresas, e Colégios Tableau e Bilac.

Prefeitura já abriu neste ano mais de 
5 mil vagas para cursos e ofi cinas

CONCURSOS
Fundacentro
A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho segue com 
inscrições abertas até dia 4/4. São 30 vagas para assistente em ciência e tecnologia 
em nível médio. Necessário 1 ano, no mínimo, de experiência na área administrativa.  
www.vunesp.com.br

CURSOS
Escola da Família
Cursos livres: cabeleireiro, maquiagem, manicure, recursos humanos, inglês para ini-
ciante, instalação de som e alarme em carros, elétrica de residência, unhas decoradas 
e sabonete artesanal. Aulas aos fi nais de semana na Escola Francisco João Leme. 
Início nos dias 5 e 6/4. Inscrições: Rua da Constituinte 37, Alto da Ponte. 3921-6015.

Costura e Moda
Vagas limitadas. Informações: Sesi – Av. Cidade Jardim 4389. 3919-2000.
Moda feminina (casaco outono) | Dias 2, 9, 16 e 23 | Das 7h15 às 10h15
Patchwork (técnicas variadas) | Dias 2, 9, 16 e 23 | Das 13h às 16h
Iniciação a Costura | Dias 3, 10, 17 e 24 | Das 7h15 às 10h15 ou 13h às 16h
Peças Utilitárias e ou Decorativas | Dia 1 | Das 7h15 às 11h15
Acessórios (bolsa) | Dias 4, 11 e 25 | Das 7h15 às 11h15
Patchwork - Iniciante (Nível III) | Dias 1, 8, 15 e 22 | Das 13h às 16h

TRAINEE
Lojas Renner
Inscrições até dia 19 para 36 vagas para graduados entre dezembro de 2009 e julho 
de 2014, em qualquer área. As oportunidades são para trainee de loja e de compras, 
com foco em produto, e trainee de planejamento. www.traineerenner.com.br

Governo Federal abre inscrições
para vagas remanescentes do Sisutec

www.sjc.sp.gov.br3923-5770

Qualifi ca São José 

http://sisutec.mec.gov.br

A prioridade é para pessoas 
desempregadas, inscritas no 
Cadastro Único da Assistência 
Social e pessoas e em situação de 
vulnerabilidade social e econômica.

Qualifi cação profi ssional é a condição bási-
ca, atualmente, para quem quer entrar ou mercado de 
trabalho ou conseguir uma recolocação. Para prepa-
rar e adequar esses profi ssionais, a Prefeitura de São 
José dos Campos oferece diversas oportunidades e 
cursos.

De janeiro a março desse ano, a Prefeitura criou mais 
de 5 mil vagas para cursos de formação inicial ou de 
aperfeiçoamento profi ssional e ofi cinas gratuitas, 
oferecidos em conjunto com instituições como SE-
NAC, SENAI, Fatec, Instituto Federal de Educação e 
por entidades parceiras do município. São cerca de 
60 cursos e ofi cinas.

As inscrições foram realizadas, , pelas secretarias de 
Desenvolvimento Social, Educação, Promoção da Ci-
dadania, Relações do Trabalho, Serviços Municipais, 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Fundo Social 
de Solidariedade, conformes os cursos pretendidos. 

A prefeitura está negociando com as organizações a 
abertura de novos cursos ainda para este ano, sem-
pre em áreas em que há demanda no mercado de tra-
balho local. Fique de olho!
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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

• 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

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

Sexta-feira Sábado

Coleta SeletivaColeta Seletiva
Saiba quando Saiba quando vai acontecer a coleta na sua rua.vai acontecer a coleta na sua rua.
Consulte: Consulte: http://goo.gl/ORgCLshttp://goo.gl/ORgCLs

1 kg de chocolate picado, uma lata de leite conden-
sado, uma lata de creme de leite, 4 colheres (sopa) 
de chocolate em pó, uma colher (sopa) de manteiga.

INGREDIENTES

OVO DE PÁSCOA DE COLHER

Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Derreta o chocolate picado no microondas com intervalos a cada 30 segundos 
para mexer até que fique completamente derretido e homogêneo. Pincele o 
chocolate derretido na forma própria (escolha o tamanho) e leve à geladeira. 
Repita o processo até a casca fica grossinha. Depois de pincelar a última cama-
da, limpe as bordas e cubra com papel manteiga. Leve à geladeira de cabeça 
para baixo e deixe endurecer até a casca cair da forma. Recheio: Misture os 
ingredientes do brigadeiro e leve ao fogo baixo. Mexa até o brigadeiro começar 
a soltar do fundo da panela. Espere o recheio esfriar e preencha as metades 
do ovo com ele. Coloque o ovo de colher em uma embalagem e finalize com 
confeitos coloridos ou raspas de chocolate.

MODO DE PREPARO

Presidenta Dilma visita São José
e dá início a obras de habitação

A Fundação Procon São 
Paulo divulgou a lista das 
empresas mais reclamadas 
no Procon Municipal de 
São José dos Campos em 
2013. No total, 3.485 recla-
mações foram fundamen-
tadas ano passado – quase 
o dobro em relação a 2012, 
quando foram registradas 
2.014 queixas. No total, são 
citadas 765 empresas.
O banco Votorantim lidera 

com 294 registros, a maior 
parte por antecipação de 
fi nanciamento. Em seguida 
estão: Grupo BMG (146 re-
clamações), Grupo Oi (126), 
Grupo Itaú Unibanco (120) e 
Grupo Vivo Telefônica (120).
A relação completa está 
disponível na página do 
Procon Municipal.

www.sjc.sp.gov.br

RESGATE DA 
DIGNIDADE
A Prefeitura de São José, 
defi niu com a construto-
ra que os moradores do 
antigo Pinheirinho que 
tiverem interesse pode-
rão receber treinamento 
e trabalhar nas obras do 
conjunto como pedreiros, 
serventes, carpinteiros, 
vigias.

INCENTIVO AMPLIA 
CONSTRUÇÃO DE 
CASAS NO MUNICÍPIO
Até janeiro 2013, não ha-
via na cidade uma única 
casa em construção para 
atender a demanda das 
famílias que ganham até 
3 salários mínimos e ne-
nhum empreendimento 
enquadrado no programa 
Minha Casa Minha Vida.

MAIS CASAS Com os contratos em fase de fi naliza-
ção, subirá para 7.048 o número de moradias fi nancia-
dos pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 
com participação do empresariado local e parcerias 
entre a Prefeitura e a CDHU. Além das 1.724 que serão 
construídas no Residencial Pinheirinho dos Palmares.

Procon divulga lista das 
mais reclamadas em 2013

Área total:
645 mil metros 
quadrados

Em clima de muita festa, pre-
sidenta Dilma Roussef assinou no dia 
25 de março a ordem de serviço para o 
início das obras para a construção de 
1.461 casas, de um total de 1.700 mo-
radias que formarão os conjuntos resi-
denciais Pinheirinho dos Palmares I e II.

Em seu discurso no ato público que 
reuniu cerca de 4.000 pessoas, a 
presidenta Dilma destacou que a 
conquista dos ex-moradores do an-
tigo Pinheirinho é um marco também 
no resgate da dignidade pessoal de 
cada um.

PINHEIRINHO 
DOS PALMARES

A obra fi cará 
pronta em 
18 meses e 
benefi ciará
6.800 pessoas 
(1.700 famílias)

O empreendimento faz parte do programa Minha Casa 
Minha Vida do Sistema Nacional de Habitação Social. 

Investimento:
R$ 140 milhões

Moradias: terrenos de 160 m², com casas de 46,5 m²
dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área social.

Teremos 1.700 casas ...proporcionando a cada uma das 
famílias que virão morar aqui a oportunidade de recomeçar 
a vida. Recomeçar a vida com essa dignidade que vocês 

demonstraram, ao lutar pela moradia de cada um de vocês...

Dilma Rousseff | Presidenta
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 Acervo com cerca
de 800 livros. 

Sábados, domingos
e feriados

9h às 12h e
das 13h às 17h.

Informações:
Parque

Vicentina Aranha
3911-7090

Parque da Cidade
3924-7300

ervo com cerca
de 800 livros.
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E JORNAL DO CONSUMIDOR  | 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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Júnior, Renata Vanzeli•Produtor gráfico: Carlos Eduardo Torres•Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho, Tião Martins•Estagiário: 
Guilherme Prudente•Consultoria: Procon•Tiragem: 45 mil exemplares

Mês de abril tem programação especial 
no Museu do Folclore
Todo domingo, das 14h às 17h, no Parque da Cidade  |  Informações: 3924-7300

PROGRAMAÇÃO
Dia 3
Ofi cinas | Escola Estadual Armando 
Cobra
16h | Ofi cina para estudantes

Dia 4
Conferência de Abertura | Tenda 
Literária
20h | Literatura à Margem | Cristóvão 
Tezza

Música | Tenda Literária
21h | Show de abertura | João Bosco

Dia 5
Mesa de Debate | Tenda Literária
11h | O rio que corre na minha aldeia 
| Daniel Munduruku, Ilan Brenman e 
Reginaldo Prandi
14h30 | O tempo da escrita | Elvira 
Vigna, Evandro Affonso Ferreira, Maria 
Valéria Rezende
17h | Histórias a contar da Ditadura | 
Bernardo Kucinski e Daniel Aarão Reis

Coreto
21h | Banda Paralela
16h | A história por trás das histórias | 
Ilan Brenman
19h | Sarau do Binho

Biblioteca Solidária | Para Crianças
14h30 | A Biblioteca Mágica

Sala de Palestras 
11h | Ofi cina para profi ssionais de 
biblioteca Mediação: Rosana El Kadri

Sessões de Autógrafos
Tenda Livraria Saraiva 
12h30 | Daniel Munduruku, Ilan 
Brenman, Reginaldo Prandi e Cristovão 
Tezza
16h | Elvira Vigna, Evandro Affonso 
Ferreira, Maria Valéria Rezende
18h30 | Bernardo Kucinski, Daniel 
Aarão Reis e Noemi Jaffe

Programação FCCR | Conversas
Sala de Palestras
10h | Literatura Marginal em rexistência 
– porque resistir é existir! | Diego 
Miranda
13h30 | Ventos antigos | Sônia Gabriel
16h | Encontro com a poesia do cotidia-
no | Carlos Abranches

Coreto | Programação Musical
12h30 | Coro Jovem Sinfônico de 
SJCampos
22h30 | Trovadores urbanos | Coreto e 
Ruas de São Francisco Xavier

Atividades Paralelas
4º Pavilhão da Comunidade
Das 10h às 21h | Praça Cônego Antonio 
Manzi nº 76

Quintal da Prosa | II Troca de Livros
Das 9h às 18h | Estrada do Rio Manso 
2.317

Dia 6
Mesa de Debate | Tenda Literária
13h | As canções – letristas, letras e 
entrelinhas de uma época brasileira | 
José Carlos Capinam, Fernando Brant e 
Vitor Martins

Conversas | Tenda Literária
Vencedores do Prêmio São Paulo de 
Literatura 2013 
10h | ‘Antiterapias’ | Jacques Fux 
10h45 | ‘Desnorteio’ | Paula Fábrio
11h30 | O drible | Sérgio Rodrigues
Outras atividades literárias

Biblioteca Solidária
11h | O mundo é uma grande aldeia | 
Graça Berman

Sala de Palestras 
11h | Ofi cina para profi ssionais de 
biblioteca | Mediação: Rosana El Kadri

Sessões de Autógrafos
Tenda Livraria Saraiva 
12h30 | Jacques Fux, Paula Fábrio, 

Rogério Pereira e Sergio Rodrigues
14h30 | José Carlos Capinam, Fernando 
Brant e Humberto Werneck

Programação FCCR | Conversas
Sala de Palestras
9h30 | Três versos e um ponto | Letícia 
Kamada
15h30 | Por uma atitude poética para 
o mundo contemporâneo | Beth Braint 
Alvim

Coreto | Programação Musical
14h30 | Ana Morena | Cassiano em 
Letra e Canção
16h30 | Orquestra de Viola Caipira

Atividades Paralelas
4º Pavilhão da Comunidade
Das 10h às 21h | Praça Cônego Antonio 
Manzi nº 76

Festival literário agita
São Francisco Xavier
Entre os dias 4 e 6 de abril, São Francisco Xavier
será palco da sétima edição do Festival da Mantiqueira –
Diálogos com a Literatura.

Entre os destaques deste ano, estão os escritores
Daniel Munduruku, Reginaldo Prandi e Ilan
Brenman, que têm trazido para o leitor histórias
que contemplam a diversidade cultural do país.

O evento é uma realização da Secretaria de Cultura
do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a
Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo. 

Durante dois dias, o Festival - que este ano
traz do tema “À Margem” – aproxima
público a escritores renomados, que 
conversam sobre literatura e incentivam
o prazer da leitura. 

www.fccr.org.br www.festivaldamantiqueira.com.br
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