
4. 27 de juho a
2 de agosto

Procurando vagas de emprego? Confi ra no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

ESTÁ VALENDO 
garantia de

salário mínimo
jornada de trabalho 

diária e semanal
hora extra

NÃO ESTA VALENDO 
Seguro-desemprego
FGTS
Salário-família
Adicional noturno
Auxílio creche

Ministério do Trabalho

www.mte.gov.br

(61) 2031-6000

EMPREGADOS

DOMÉSTICOS

O valor mínimo 
da multa é de
R$ 805,06

para quem
não cumprir

Além da obrigatoriedade da 

assinatura da carteira do trabalhador 

doméstico, também já está em vigor pela lei 

federal 12.964, de abril de 2013, o direito ao 

salário mínimo, jornada de trabalho diária e 

semanal e hora extra.

INSS PODE TER REDUÇÃO 
Com objetivo de gerar menos impacto das novas obrigações trabalhistas, já foi aprovado nas 
comissões da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que reduz a alíquota de contribuição 
de patrões e empregados domésticos para o INSS. O projeto prevê uma alíquota de 6%, tanto 
para o empregador como para o empregado. Antes o empregado recolhia de 8% a 11% e o pa-
trão até 12%. A nova alíquota ainda vai ser votada pelo plenário da Câmara Federal e portanto, 
ainda não está em vigor.

EM APROVAÇÃO
O Congresso Nacional ain-
da vai tratar do Fundo de 
Garantia e  seguro desem-
prego e outros itens. A vo-
tação da regulamentação 
está prevista para depois de 
agosto, para então ser san-
cionada e ter força de lei.

A MULTA
A Lei conhecida como PEC das 
empregadas, fi xa multa para ga-
rantir a trabalhadores domésticos, 
como faxineiros, babás, motoris-
tas, jardineiros, domésticas, cui-
dadores de idosos, entre outros, 
os mesmos direitos dos demais 
trabalhadores.
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Participe!Participe!

á está

ril de 2013, o di

ada de trabalho diária e

tra.

A partir d
e

7 agosto, quem

tem empregado

sem registro em

carteira poderá

pagar multa
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Capacite-se

antes!
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• 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 

2.2. 27 de juho a27 de juho a
2 de agosto2 de agosto .327 de julho a

 2 de agosto
3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?

A partir do dia 
28 de julho, o Posto 
de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de 
São José dos Campos 
passa a realizar os 
atendimentos na Casa 
do Trabalhador, que fi ca 
na Praça Afonso Pena 
175, no Centro.

Além de oferecer um 
local mais amplo e de 
fácil acesso à popula-
ção, a mudança tem 
por objetivo melhorar a 
qualidade dos serviços 
prestados e dar mais 
agilidade aos atendi-
mentos.

Ao todo, serão 12 
guichês para cadastro 
e encaminhamento de 
processos seletivos 
e outros quatro gui-
chês para emissão de 

carteira de trabalho (1ª 
e 2ª via) e habilitação de 
seguro de desemprego.

 Desde o início de julho, 
a Prefeitura de São 
José dos Campos cen-
tralizou os atendimentos 
ao trabalhador na Casa 
do Trabalhador, fortale-
cendo a função proativa 
da administração na 
promoção de oportu-
nidades e geração de 
trabalho e renda no 
município. 

Para quem está em busca 
de uma oportunidade de 
trabalhar no exterior, o 
Departamento de Imigração 
Australiano divulgou uma lista 
oficial com a demanda de 
profissionais para o ano de 
2015 no país.
As vagas são para candidatos 

com formação técnica e em 
nível superior que tenham 
experiência no país de origem 
e domínio da língua inglesa.

Os interessados podem se 
informar sobre os tipos de 
vistos, processos seletivos, 
avaliações e outras dúvidas 

sobre o assunto no site do 
departamento de imigração.

A Skilled Occupations List (SOL) 
– lista de profi ssões – é válida 
de julho de 2014 a julho de 2015.

OPORTUNIDADES
CONCURSOS

Anatel
A Agência Nacional de Telecomunica-
ções recebe inscrições até 1/8 para o 
preenchimento de 100 vagas em cargos 
de nível médio e superior. www.cespe.
unb.br/concursos/anatel_14

Antaq
A Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários está com inscrições 
abertas até 13/8 para 143 vagas 
em cargos de nível médio, técnico e 
superior. www.cespe.unb.br/concursos/
antaq_14

IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo S.A segue com 
inscrições abertas até dia 1/8 para 

o preenchimento de 51 vagas para 
cargos em nível fundamental, técnico e 
superior. www.vunesp.com.br

Polícia Militar/SP
Inscrições até 1/8 para o preenchimen-
to de vagas nos cargos de 2º Tenente 
Veterinário PM Estagiário e 2º Tenente 
Dentista PM Estagiário. www.vunesp.
com.br

CURSOS
Corte e Costura
Informações com Filomena. Rua José 
Bento de Moura 133, Bosque dos 
Eucaliptos. 3936-1318.

Curso Técnico
De 11 a 20/8 estarão abertas as 
inscrições para as vagas remanescen-

tes dos cursos técnicos oferecidos pelo 
Pronatec. Podem se inscrever todos que 
fi zeram o ensino médio, independente 
do Enem. www.sisutec.mec.gov.br

SESI
Av. Cidade Jardim 4389, Bosque dos 
Eucaliptos. 3919-2000.

Alimente-se bem
Pratos com arroz e feijão – Dias 30 e 
31/7 e 1/8, das 8h às 11h20. Vagas 
limitadas. 

Culinária & Nutrição
Comidas de Boteco – Dia 29, das 
14h às 19h. 
Especial de inverso – pães e caldi-
nhos – Dia 30, das 14h às 19h.

Desenhos Artísticos 
Rosto e cores - Dia 29, das 13 às 17h

UAB
O polo local da Universidade Aberta 
do Brasil está com inscrições até 31/7 
para os cursos a distância: Ensino de 
Matemática para o Ensino Médio e 
aperfeiçoamento para Mediadores 
de Leitura Literária. 3939-5010 ou 
3904-2900.

TRAINEE
B2W Digital
A empresa de comércio eletrônico 
dona dos sites Submarino, Ame-
ricanas.com e Shoptime está com 
inscrições abertas até 16/8 para 
candidatos graduados entre julho de 
2012 e julho de 2014. www.b2wdigi-
tal.com/programatrainee2015/

PAT passa atender em novo endereço

www.sjc.sp.gov.br/pat

Austrália recruta estrangeiros em 192 carreiras

O PAT
 intermediação de mão de obra
 cadastro de profi ssionais e vagas de emprego
 emissão de carteira de trabalho (1ª e 2ª via) 
 habilitação do seguro desemprego 
 vagas em programas de qualifi cação profi ssional

www.immi.gov.au

Com a mudança, 
a capacidade de 
atendimento
passa de 2000
para 7000 pessoas 
por mês.



Dúvidas
sobre
poda e

remoção
de árvores?

Ligue
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Cidade &
 Cidadania

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

2. 27 de juho a
2 de agosto .3.327 de julho a27 de julho a

 2 de agosto 2 de agosto
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

Rua Vilaça 681 |     156 | www.sjc.sp.gov.br

A Prefeitura de 
São José dos 
Campos está 
concedendo descontos 
para os contribuintes 
interessados em quitar 
dívidas relativas ao 
pagamento de impostos 
municipais, como 
IPTU (Imposto Predial, 
Territorial e Urbano) e 
ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza).

Para facilitar, os 
contribuintes que 
tiverem dívida ativa 
já estão recebendo 
em seus domicílios os 
boletos com valores 
atualizados e os 
respectivos descontos, 
inclusive com a opção 
de parcelamento.
O pagamento poderá ser 
feito na rede bancária, 
sem a necessidade de ir 
à Prefeitura.

MAS ATENÇÃO!
O programa 
abrange até
as dívidas
que estão
em cobrança 
judicial,
mas não
se aplica
às multas de 
trânsito.

Levantamento feito pelo Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) mostra 
que os medicamentos ge-
néricos estão custando até 
53% menos este ano, em 
relação ao mesmo período 
de 2013. 

O estudo foi feito um ano 

após outra pesquisa da enti-
dade, segundo a qual esses 
remédios estavam mais ca-
ros do que os de referência.

Todos os 
medicamentos 
analisados 
tiveram quedas
de preço
de 6% e 53%.

A redução máxima regis-
trada foi de 53%, para o an-
tibiótico de princípio ativo 
Amoxicilina, de 500mg, com 
30 comprimidos. Em 2013, a 
caixa custava R$ 35,42. Este 
ano, baixou para R$ 16,54. 

1 maço de brócolis, ½ alho poro, 1 vidro de 
palmito pequeno, 5 tomates secos, 1 cebola, 
1 dente de alho amassado, ½ xic de azeite, 
azeitonas picadas, 1 envelope de caldo de 
legumes, ½ kg de mandioca cozida e amas-
sada, 200grs de muçarela ralada.

INGREDIENTES

Faça um pure com a mandioca – com 
leite e margarina , se necessário pas-
se no processador ou liquidificador . 
Faça um refogado com o alho, cebola, 
alho poro picado em rodelas(opcional), 

brócolis,tomate seco,palmito,e tempe-
re com o caldo de legumes. Coloque 
num refratário e cubra com o purê de 
mandioca e cubra com a muçarela e 
leve para gratinar.

MODO DE PREPARO

Prefeitura dá descontos
para contribuinte quitar débitos

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

ESCONDIDINHO VEGETARIANO
Colaboração: Iara Fonseca de Souza

Segundo a 
Secretaria da 
Fazenda, os 
débitos poderão 
ser quitados em 
até 100 vezes, 
com descontos 
de 60% a 95% 
sobre juros e 
multas.



Segunda a Sábado
9h às 17h.

Entrada gratuita.

Praça Afonso Pena 29, 
Centro.

3921-4112

Exposição
Esportes

sem Limites:
Você Quer,
Você Pode

gunda a Sábado
9h às 17h.

ntrada gratuita.

a Afonso Pena 29,
Centro.

3921-4112

Exposição
Esportes

em Limites:
Você Quer,
Você Pode
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Parque Vicentina Aranha
R. Prudente Meirelles , 302, Vila Adyanna 
3911-7090

Beija-fl or-tesoura
Eupetomena macroura

Idade: 20 anos 
Altura: 1,78 m

Posição: armadora

“Acredito que o 
papel do Atleta 

Cidadão é formar 
cidadãos de bem, 

para que ele vá bem 
na escola e na vida.”

Idade: 19 anos 
Altura: 1,79 m
Posição: ala

“O Atleta Cidadão 
nos ajuda a enxergar 
os benefícios da 
atividade física e 
ensina valores dentro 
e fora de quadra.”

ESTELA
ARANTES

CAROLINA
DOS SANTOS  

Se você sonha em ser 
um atleta profi ssional, 
uma excelente opção é ingressar 
no Atleta Cidadão. O programa 
já revelou vários atletas que 
despontaram no cenário nacional 
e internacional, com a camisa do 
São José ou de outras equipes. As 
inscrições abrem no dia 2 de agosto.

ATIVIDADES
Programa Vem Brincar 
Dia 27/07, 9h às 13h, Parque Vicentina Aranha. 
Atividades como perna de pau, jogos gigantes, 
brinquedos infl áveis, ofi cina de artes e outras.

Visita Monitorada
Dia 27/07, 10h, Parque Vicentina Aranha. Visita 
aborda aspectos do cotidiano do Sanatório, a atual 
e futura situação do Parque. 

Encontro Filosófi co
Dia 31/07, 20h, Parque Vicentina Aranha. Uma 
vez por mês o encontro discute temas diversos da 
atualidade, mediado por um acadêmico.

CINEMA E VÍDEO 
Amigos do Benedito
Dia 27/07, 19h, Centro Cultural Clemente Gomes. 
Documentário apresenta a história do antigo Cine 
Teatro Benedito Alves da Silva.

Cortinas fechadas
Dia 02/08, 20h, Sesc. O fi lme mostra o confl ito de 
um escritor com uma jovem durante uma noite em 
que ele escreve um roteiro de cinema.

MÚSICA
Max Gonzaga
Dia 01/08, 19h30, Sesc. O cantor, compositor e 
instrumentista joseense apresenta as músicas do 
primeiro disco

Quartas com chorinho 
Dia 30/07, 12, Praça João Mendes. Clube do 
choro comemora os 20 anos com apresentações 
do projeto Sons do meio dia. 

Cultura na feira 
Dia 31/07, 9h, Feira livre do Bosque dos Eucaliptos. 
Apresentação do Cube do Choro Pixinguinha e 
alunos da APAE.

TEATRO
Rir é o melhor remédio
Dia 27/07, 19h, no Teatro Colinas, apresentação 
do programa O Inconveniente, do Pânico na TV. 

Perdidas
Até dia 27/07, 21h, Centro de Estudos Teatrais. 
Peça mostra mulheres do cais do Porto de Santos, 
que vivem de pequenos favores sexuais para se 
darem bem.

Sonhatório
Dia 27/07, 15, Sesc. Peça infantil mostra amigos 
que transformam o que seria um sanatório em um 
Sonhatório repleto de bom humor.

Tarde de palhaçadas
Dia 27/07, 16h30, Sesc. A peça traz todo o riso, 
magia e a inocência que só o palhaço e suas 
trapalhadas conseguem proporcionar. 

AGENDA
Centro de Estudos Teatrais
Av. Olivo Gomes, 100
Santana. 3924-7358
Centro Cultural
Clemente Gomes
Av. Olivo Gomes, 100
Santana. 3924-7332
Feira livre do Bosque
dos Eucaliptos
Av. Ouro Fino
Bosque dos Eucaliptos
Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente M Moraes, 302
Vila Adyana. 3911-7090
Sesc
Av. Doutor Ademar de Barros, 999
Vila Adyana. 3904-2000 
Teatro Colinas 
Av. São João, 202. 3204-5235
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espera por você

EM NÚMEROS

• 15 de anos de existência
•  7 a 17 é a idade dos atletas
• 1.078 jovens benefi ciados
• 16 modalidades

O programa atende gratuitamente 
jovens de 7 a 17 anos, em diversas 
modalidades esportivas. Boa parte 
desses jovens atletas integrou a 
equipe de São José que venceu a 
última edição dos jogos Regionais, 
em Caraguatatuba.

“PENEIRAS”  Os candidatos devem estar acompanhados 
dos pais ou responsáveis, levar documento de identidade 
e trajar roupas adequadas para a prática da modalidade. 
Confi ra no site, ao lado os locais e datas das respectivas 
seletivas, que têm início dia 2 de agosto.

www.sjc.sp.gov.br/atletacidadao

3932-8700

COM A BOLA TODA 
Elas nasceram e cresce-
ram em São José e dividi-
ram o mesmo sonho: ser 
jogadora de basquete 
profi ssional. O primeiro 
passo foi ingressar no 
Atleta Cidadão e, assim, 
jogar nas categorias de 
base. O reconhecimento 
veio em 2013, quando 
Carolina do Santos e 
Estela Arantes passa-
ram a integrar a equipe 
profi ssional de basquete 
de São José.

Participe!


