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PORTABILIDADE
DE CRÉDITO
Em vigor desde o dia
5 de maio, a chamada

‘portabilidade’ do crédito,
regulamentada pela resolução
nº 4292, do Conselho
Monetário Nacional (CMN)
no ﬁnal do ano passado,
permite que os clientes
com empréstimos e
ﬁnanciamentos em uma
instituição ﬁnanceira
troquem de banco em busca
de melhores taxas de juros.
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COMPETIÇÃO
A expectativa é que as novas
regras aumentem a competição
entre bancos e reduzam as taxas
de juros. Mas atenção! Cuidado
para não cair em uma renegociação
ã
da dívida. As novas normas tratam
exclusivamente da transferência
de dívida de uma instituição para
outra, por opção do cliente.
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inclusive aqu imóveis,
ﬁnanciados celes
do fundo de Gom recursos
Tempo de Se arantia por
e operações rviço (FGTS),
(arrendamen de “leasing”
to mercantil).
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O QUE MUDOU:
fTodas as transações e trocas de
informações devem ser realizadas
eletronicamente;
fO valor e o prazo de pagamento da
dívida não podem ser superiores ao
prazo e saldo devedor existente;
fA instituição ﬁnanceira original terá
5 dias úteis a partir do recebimento da
requisição da portabilidade para incluir
as informações sobre saldo, prazo e
última prestação paga e vencimento,
podendo ainda, apresentar uma contra
proposta ao consumidor;

NOVAS REG
VALEM PARARAS
:

IDEC ALERTA
fO prazo para a emissão de
averbação para transferência da
dívida será de 2 dias úteis após
a conﬁrmação da quitação pela
instituição ﬁnanceira de origem do
crédito;
fOs custos relacionados a
transferência não podem ser
repassados ao devedor;
fAs instituições ﬁnanceiras devem
realizar a divulgação sobre o direito
à portabilidade em local visível em
suas dependências.

Cuidado a dengue mata! Combata o

O Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) avalia
que as novas regras garantem
mais transparência e segurança
nas transações ﬁnanceiras.
Porém, o consumidor deve ﬁcar
atento às propostas que são
apresentadas como portabilidade,
mas, na verdade, são de fato,
renegociações de dívidas.
Banco Central | www.bcb.gov.br
Idec | www.idec.org.br

. Em caso de foco informe ao 156.

Cursos Livres
Para Todos

Trabalho & Renda

a 17
2. 11de maio

Cursos gratuitos em vídeos, da
Universidade Virtual de São Paulo.
Acesse:
http://univesptv.cmais.com.br/cursos

Financiamento Estudantil é
opção para quem não tem recursos
Uma das opções disponíveis

para os
estudantes é o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Trata-se de um programa do Ministério da Educação
que concede ﬁnanciamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais, não
gratuitos, e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

“Todo
Todo homem
rabalhador
trabalhador
tem sempre uma
ortunidade.”
oportunidade.”

As inscrições são feitas pelo site do programa em qualquer período do ano. São ﬁnanciados de 50 a 100% dos
encargos educacionais, de acordo com a renda familiar
bruta do estudante.

Procure
o PAT

Fique atento às documentações e prazos
exigidos. Em caso de recusa da inscrição,
a mesma só poderá ser feita no período
seguinte.

Rua Pedro Ernesto 111
Vila Sanches.
3941-2043
www.sjc.sp.gov.br/pat
w sj
w.sjc.sp.gov.br/pat

A cobrança das parcelas com juros de 3,4% ao ano é feita após 18 meses da conclusão do curso, permitindo que
o estudante possa recompor seu orçamento. Durante o
curso e os 18 meses de carência, o estudante paga um

Mas atenção!

valor de no máximo R$ 50 a cada três meses, referente
ao pagamento dos juros.
O interessado em aproveitar as condições oferecidas pelo Fies precisa atender os pré-requisitos,
como por exemplo, ter realizado o Exame Nacional
do Ensino Médio (para quem concluiu o ensino médio entre 2010 e 2013) e renda bruta familiar de no
máximo 20 salários mínimos.

http://sisﬁesportal.mec.gov.br

FAB oferece vagas para a Academia da Força Aérea
A Força Aérea Brasileira oferece 80 vagas para a
Academia da Força Aérea, sendo 35 para aviação, 25
para intendência e 20 para infantaria. As inscrições
acontecem até dia 15 de maio.

Os aprovados em todas as etapas passarão por curso
de formação com duração de quatro anos e receberão auxílio ﬁnanceiro, moradia, alimentação e plano
de saúde.

Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 23
anos de idade até 31 de dezembro de 2015 e ensino
médio completo.

www.fab.mil.br/concursos

OPORTUNIDADES
fCONCURSOS
Aeronáutica
Inscrições até dia 26/5 para o
exame de admissão ao Curso de
Formação de Sargentos. O candidato deve ter concluído e ter entre
17 a 25 anos. www.eear.aer.mil.br
DPME/SP
O Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo oferece
40 vagas para nível superior, na área
médica. Inscrições até 22/6. www.
ibfc.org.br
Polícia Civil
A Polícia Civil do Estado de São Paulo
oferece 145 vagas para auxiliar de
necropsia. Os candidatos devem possuir
ensino médio, idade superior a 18 anos,
não registrar antecedentes criminais e

ser habilitado, no mínimo, na categoria B.
Inscrições até 6/6. www.vunesp.com.br
Polícia Militar/SP
São 2.000 vagas para Soldado de 2ª
classe. Necessário ter idade entre 18
e 30 anos, habilitação, no mínimo, na
categoria B, boa conduta social, altura
mínima de 1,65m, se homem, e 1,60m,
se mulher. Inscrições de 12/5 a6/6.
www.vunesp.com.br
fCURSOS
Aprender a empreender
De 19 a 22/5, das 14h às 20h, no
Sebrae-SP. O curso de nível básico
oferece a oportunidade de interagir
com os conceitos básicos sobre
empreendedorismo, mercado e
finanças. Gratuito. 3922-2977 ou
0800 570 0800.
Terça-feira
• Tatetuba • Praça Romão
Gomes • Pque. Santos Dumont
• Esplanada 2 • Uirá
• Altos da Serra 2

fOFICINAS
Invista no planejamento
Dia 14/5, das 18h30 às 21h30, no
Sebrae-SP. O objetivo é sensibilizar
os participantes a identificar e
analisar as oportunidades de negócio. Gratuito. 3922-2977 ou 0800
570 0800.
Planeja fácil
Dia 19/5, das 14h às 18h, no
Sebrae-SP. A oficina visa realizar
atividades práticas para que o empresário possa planejar, executar e
acompanhar as ações pré-definidas
da empresa. Gratuito. 3922-2977
ou 0800 570 0800.
fPALESTRA
Planejamento: o primeiro passo
para começar seu negócio
Quarta-feira
• Vila Maria • São Dimas
• 31 de Março • Satélite (Rua Polar)
• Parque Industrial (Rua Turiaçu)
• Jardim das Flores • Bosque dos Ipês

Dia 13/5, das 18h30 às 20h30, no
Sebrae-SP. A importância e os conceitos da constituição de uma empresa.
Gratuito. 3922-2977 ou 0800 570 0800.
fVESTIBULARES
Fatec
Inscrições até 14/5 para o processo
seletivo das Faculdades de tecnologia (Fatec0 do Estado de São
Paulo. São oferecidas 360 vagas
em 7 cursos presenciais. www.
vestibularfatec.com.br
IFSP
O Instituto Federal de educação,
Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas até dia 21/5 para
o processo seletivo para cursos
técnicos em diversas áreas. www.
ifsp.edu.br/seletivo
Quinta-feira
• Santana (Rua Raul Ramos de Araújo e
Rua da Consolação) • Bosque dos Eucaliptos
(Avenida Ouro Fino) • Jardim das Indústrias
• Vila Paiva

Coleta Seletiva

11 a 17
de maio

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

Cidade & Cidadania

Praças e pontos históricos
têm nova iluminação

.3
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A Praça Pedro Pinto da Cunha,
no Jardim Paulista recebeu a
nova iluminação

Com o objetivo de melhorar
a segurança e o conforto da
população, a Prefeitura prossegue a

revitalização na iluminação de praças, pontos
históricos e vielas, em diversos locais públicos da
cidade.
Já receberam a iluminação as praças: Padre
João (Matriz), Afonso Pena, Olímpio Catão, Pedro
Pinto da Cunha, entre outras. A nova iluminação
envolve a substituição por luminárias com maior
capacidade de difusão de luz e ainda substituição
de postes.

Os trabalhos de revitalização da
iluminação e de poda de árvores estão
sendo feitos por equipes da Secretaria de
Serviços Municipais (SSM). Atualmente,
as equipes trabalham na melhoria de
viadutos e três praças da região central.
Também já foram concluídos os trabalhos
de ampliação da iluminação de 38 vielas
do bairro Altos de Santana e a ponte
Minas Gerais, na região norte da cidade.

País terá 103 novos
shoppings até 2017
Levantamento do Ibope
Inteligência mostra que 103
shopping centers devem ser
abertos no país nos próximos
quatro anos.
Para escolher em qual
deles abrir um negócio,
o empreendedor precisa
levar em conta, entre outros
fatores, a localização, o
perﬁl do público e o custo de
instalação.

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

Antes de abrir uma
loja em um shopping
em funcionamento,
os especialistas
recomendam avaliar
se há fechamentos e
aberturas de novas lojas
com frequência, se o
público consumidor
já está deﬁnido e se é
constante, ou seja, se
não há apenas visitantes
que vão ao local pela
novidade, por exemplo.
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

V ê
Você
economiza
economiz
e preserv
preserva
a naturez
natureza.

SOPA DE ABÓBORA COM FRANGO
Envie sua receita:
agendajc@sjc.sp.gov.br
INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de cebola ralada, 1
1/2 colher (sopa) de manteiga, 450 g de
abóbora japonesa, sem casca, cortada em
cubinhos, 2 xícaras de água fervente, 2
1/2 xícaras de leite, 2 tomates italianos,
sem pele e sem sementes, amassados até
virar purê, 1 pitada de sal, 350 g de frango
cozido desfiado.
MODO DE PREPARO
Em uma panela média, refogue a cebola na manteiga até murchar (sem deixar dourar). Acrescente a abóbora, a água, o leite, o tomate e o sal e deixe
ferver em fogo moderado até a abóbora desmanchar. Retire do fogo, deixe
esfriar um pouco e passe pelo processador até obter um creme. Junte o
frango desfiado e sirva.
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

Lazer & Cultura
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Av. Brig. Faria Lima | s/nº, ao lado do aeroporto | 3947-7844
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Exposição
Esportes
sem
em Limites:
Você Quer,
Você Pode
Segunda
gunda a Sábado
9h às 17h.
Entrada
ntrada gratuita.
Praçaa Afonso Pena 29,
Centro.
3921-4112

No ano em que o
Brasil completa
50 anos do golpe
militar, a Fundação

Cultural Cassiano Ricardo
(Fccr) traz uma programação
voltada para a reﬂexão
sobre o golpe militar de 1964.
www.fccr.org,br

Museus
coleções criam conexões

Um dos projetos que fazem parte
da programação é o “Golpe na
Tela - Reﬂexão de uma época: 1964
a 1984”.
O projeto, que foi lançado em
abril deste ano, ocorrerá até abril
de 2015, no Cine Santana, com
a exibição mensal de ﬁlmes e
documentários acompanhados
por debates com a presença
de cineastas, historiadores,
sociólogos e estudantes do tema.
Selecionado entre mais de 4
mil instituições pelo Instituto
Brasileiro dos Museus (Ibram),
o Museu do Folclore, em São
José dos Campos, participa
de 12 a 18 de maio, da 12º
Semana Nacional de Museus,

O projeto é realizado pela
Prefeitura de São José dos
Campos e a FCCR em parceria
com a Câmara Municipal e a
Comissão da Verdade Michal
Gartenkraut.
A apresentação do documentário
será no dia 12, às 19h, no Cine
Santana. Após a exibição, haverá
debate com o diretor Camilo
Tavares.
com programação especial que
tem como tema “Museus: as
coleções criam conexões”.

www.fccr.org,br

fCINEMA E VÍDEO
Anjos do Sol
Dia 13, às 19h30, no Parque Vicentina
Aranha. O ﬁlme conta a saga da menina
Maria, de 12 anos, que é vendida
pela família, no interior do nordeste
brasileiro e comprada em um leilão de
meninas virgens.
fMÚSICA
Duo Gilson e Ellê Carvalho
Dia 16, às 20h, no Cine Santana.
Apresentação das músicas do álbum
“Caminhada”, que traz temas regionais,
natureza, personagens folclóricos e o
valor da terra.

EXPEDIENTE

fARTES VISUAIS
Copa do Mundo de Futebol:
Festa Popular
De 12/ 5 a 4/8, no Arquivo Público
do Município. O objetivo é revitalizar
alguns aspectos das festividades que
envolvem o futebol no Brasil, por meio
de documentos e vestimentas.
Exposição da luta antimanicomial
De 12 a 30/5, na Casa de Cultura Tim
Lopes. Exposição de painéis e telas
criadas coletivamente pelos pacientes
do CAPS, além de banners com
referência a artistas com transtornos
psíquicos, institucionalizados ou não.

Juçara Marçal
Dia 16, às 19h30, no Sesc. Show de
lançamento do seu primeiro disco
“Encarnado”, focado no pensamento
coletivo sobre os arranjos e sonoridade.
Grátis.
Kabé Pinheiro e Daniel Selvage
Dia 14, às 12, no Espaço Mário Covas.
Com muita energia e repertório variado,
o público poderá acompanhar a nova
roupagem que a dupla de percussionista
e violinista dá aos clássicos de grandes
nomes da música brasileira, como Tom
Jobim e Heitor Vila Lobos.
Meu Canto é Saudade

Dia 15, às 20h, no Cine Santana. O
Trio José apresenta composições que
exploram diferentes gêneros musicais.
Preservando o diálogo com a música
tradicional caipira, o grupo também tem
como inﬂuência como o rock e o jazz.
fTEATRO
Um dia ouvi a Lua
Dias 17, às 20h e dia 18, às 9h, no Cine
Santana. Encenada pela Cia. Teatro da
Cidade, a montagem narra histórias
de duas mulheres em busca do amor
verdadeiro e foi inspirada em canções
caipiras, como “Adeus, Morena, Adeus”
e “Rio Pequeno”.

ENDEREÇOS

AGENDA
Arquivo Público Municipal | Av. Olivo
Gomes 100, Parque da Cidade. Santana.
3924-7300
Casa de Cultura Tim Lopes | Av.
Ouro Fino 2520, Bosque dos Eucaliptos.
3917-1612
Cine Santana | Av. Rui Barbosa 2005,
Santana. 3942-1227
Espaço Mário Covas | Praça Afonso
Pena 29, Centro, 3921-7587
Pque.Vicentina Aranha | Rua Prudente
de Moraes 302, Vila Adyana. 3911-7090
Sesc | Av. Adhemar de Barros 999,
Jardim São Dimas. 3904-2000.
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