
4. 17 a 23
de agosto

ANTES DA COMPRA:
Consulte no Procon e em órgãos 

competentes se há reclamações da 
empresa a ser contratada;

Certifi que-se de que a propaganda 
do material publicitário, informativo 
ou feitas pelo corretor na negociação 
foram contempladas no contrato. É 
recomendável ainda, verifi car se o 
projeto de construção foi aprovado 
pelas autoridades competentes;

Confi rme se a incorporação está re-
gular perante ao Cartório de Registro 
de Imóveis;

Em caso de fi nanciamento, exija in-
formações precisas sobre a aprova-
ção e assinatura do compromisso de 
compra e venda do imóvel e as condi-
ções gerais do fi nanciamento.

NO CONTRATO:
Deve constar: prazo de carência, 

prazo de início e entrega da obra e 
das chaves, a espécie de construção 
adotada, o valor total do imóvel e o 
número de registro do empreendi-
mento. 

O contrato deve ser acompanhado 
do memorial descritivo do empreen-
dimento.

Se a construtora ou incorporadora 
inserir em seu contrato cláusula que 
prorrogue o prazo de entrega, que 
pode variar de 120 a 180 dias, não 
aceite. Essa prática é considerada 
abusiva pelo Procon porque permite 
a variação unilateral das condições 
contratuais.

Em busca de emprego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Comprar um imóvel para investimento ou 
moradia própria é objetivo de muitas pessoas.
Em ambos os casos, o imóvel na planta se apresenta como uma opção 
repleta de vantagens porque as taxas podem ser menores e os valores 
mais baixos, representando uma economia de até 30% em relação aos 
imóveis prontos.

Entretanto, é necessário tomar algumas precauções para fugir dos riscos 
que esse tipo de transação pode apresentar. Entre eles: os atrasos na 
entrega, qualidade do acabamento fi nal, informações enganosas sobre 
metragem e até casos de fraudes.

IMÓVEL
NA PLANTA.

CUIDADO!
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O Procon Municipal reuniu no início do mês 52 
representantes de construtoras da região. No 
encontro, de caráter educativo, os técnicos 
do órgão apresentaram às construtoras  as 
principais reclamações dos consumidores, para 
serem solucionadas. Reclamações apontadas:

Procon orienta
Para evitar o mau negócio, o Procon Municipal 
de São José dos Campos orienta o consumidor 
a verifi car, com muita atenção, todos as informa-
ções relativas ao imóvel. No caso de dúvidas, é 
recomendável a consulta a um advogado antes 
da assinatura do contrato.

Procon Municipal
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reúne empresas
sobre elevado número 
de reclamações

o não cumprimento
do contrato,

cobrança de
taxa indevida,

atraso na entrega,
unidade diferente da 

contratada

devolução de valores por 
contrato desfeito,

material empregado 
na obra diferente do 
apresentado no memorial 
descritivo.

entre outros itens 
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Quer pagar quanto parair ao teatro?
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Vagas de emprego (PAT)
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• Vila Maria • São Dimas • 31 de Março • 
Satélite (Rua Polar) • Parque Industrial (Rua 
Turiaçu) • Jardim das Flores • Bosque dos 
Ipês • Parque da Cidade | Noturna

• 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. 17 a 2317 a 23
de agostode agosto .317 a 23

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

Precisa de crédito
para empreender?

As inscrições para o 
processo seletivo de no-
vos lojistas para as três unidades 
do programa Galeria do Empre-
endedor, mais conhecidas como 
mini shoppings, estão abertas e 
seguem até o próximo dia 28. Os 
interessados devem se inscrever 
pela internet no site do Cecompi, 
na seção cursos.

Os interessados devem entrar 
em contato com o Cecompi tam-
bém para saber os documentos 
necessários e tirar dúvidas so-

bre o processo seletivo. São oito 
vagas disponíveis, sendo cinco 
para o Mini Shopping Mariana 
II (leste), duas para o Mini Shop-
ping Campo dos Alemães (sul) e 
uma para o Mini Shopping Cas-
telli, no Putim (sudeste).

Coordenado pela Prefeitura e exe-
cutado pelo CECOMPI, o programa 
visa desenvolver as regiões mais 
distantes do centro e qualifi car 
empreendedores locais. O Sebrae 
avalia com cada um dos empreen-
dedores questões básicas de ges-
tão, como: operação, marketing 
e fi nanças e emite sugestões de 
melhoria para seus negócios.

OPORTUNIDADES
CONCURSOS

Liquigás
A Liquigás Distribuidora S.A 
recebe até dia 29, as inscrições 
para 50 vagas em cargos de nível 
fundamental, médio/técnico e 
superior. www.cesgranrio.org.br

Prefeitura de Atibaia
A Prefeitura da Estância de Ati-
baia está com inscrições abertas 
até 16/9 para 274 vagas para 
todos os níveis de escolaridade. 
www.vunesp.com.br

UPA – Putim
O Instituto Ciências da Vida (ICV) 
recebe inscrições até 7/7 para o 
processo seletivo para contrata-
ção temporária para o preenchi-
mento de vagas da UPA do bairro 
Putim. www.conrio.com.br

CURSOS
SESI - Cursos livres
Avenida Cidade Jardim 4389,
Bosque dos Eucaliptos. 3919-2000.

Artesanato & Artes 
Plásticas
Cartonagem | Caixas circulares 
| Dias 21 e 28, das 17h às 21h
Estamparia | Pano de copa e 
camiseta | Dias 21 e 28, das 
12h50 ás 16h50
Cartonagem | Caixa quadrada | 
Dia 22, das 13h às 17h

Costura & Moda
Acessórios | Detalhe em 
patchwork | Dia 21, das 12h20 
às 16h20
PALESTRAS

Gestão fi nanceira
Dia 19, o Sebrae promove a pales-
tra Mais Gestão Financeira. Para 
empresários que buscam expandir 
seus negócios. Às 18h30, no Escri-
tório Regional, Rua Humaitá, 227, 
Centro, São José dos Campos, tel. 
3922-2977.  Gratuito.

TRAINEE
Ambev
Inscrições até 7/9. Para se 

candidatar é necessário ter até 
dois anos de conclusão do ensino 
superior ou concluir até dezembro 
de 2014, inglês fl uente e disponi-
bilidade para viagens e mudanças. 
www.traineeambev.com.br

Cyrela
Inscrições até dia 31. As opor-
tunidades são para candidatos 
que concluíram o nível superior 
em várias áreas entre dezembro 
de 2012 e dezembro de 2014 e 
que tenham inglês fl uente. www.
cyrela.com.br/trainee2015

Lojas Americanas
Inscrições até dia 23. Podem 
participar candidatos graduados 
em nível superior entre julho de 
2012 e julho de 2014 em diversas 
áreas. É necessário ter inglês 
fl uente. Estudantes de pós gradu-
ação, MBA e mestrado também 
podem participar. http://trainees.
lasa.com.br

Cecompi abre inscrições para lojistas

ITA abre inscrições 
para vestibular 

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) está com inscrições abertas até 
dia 15 de setembro para o Vestibular 
2015. São oferecidas 170 vagas, sendo 
140 para civis e 30 para militares, 
em seis cursos de graduação de 
engenharia. As inscrições acontecem 
exclusivamente pela internet e a taxa 
de inscrição é de R$ 130. As provas 
serão aplicadas entre os dias 9 e 12 de 
dezembro.
Cursos de engenharia:

Aeroespacial
Aeronáutica 
Civil-aeronáutica 
Computação, 
Eletrônica
Mecânica-aeronáutica

www.ita.br

Os empreendedores 

selecionados contam 

com a consultoria do 

Sebrae

www.cecompi.org.br

3876-7780
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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. 17 a 23
de agosto .3.317 a 2317 a 23

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

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

500g de abóbora cabotiá 
madura cozida; 2 tabletes 
de caldo de legumes; 2 
dentes de alho em cubos; 
300g de carne seca; 1 
cebola média picada em 
cubos; 1 xícara de cebo-
linha verde picada; 1 e ½ 
litros de água; 2 colheres 
de azeite ou óleo; 100g 
de bacon em cubos; sal 
a gosto.

INGREDIENTES

Dessalgue a carne seca. Lave a abóbora, descasque, re-
tire as sementes e corte-a em cubos. Cozinhe em 3 litros 
de água, com o caldo de carne até que fique bem macia. 
Bata no liquidificador até virar um creme. Em uma frigi-
deira aqueça o azeite e frite o bacon, junte o alho e deixe 
dourar. Acrescente a cebola e a carne seca e deixe refogar 
bem. Despeje o creme de abóbora em uma panela e junte 
com o refogado, deixe ferver até que fique encorpado. O 
caldo pode ser servido dentro do pão italiano, com queijo 
parmesão e cheiro verde por cima.

MODO DE PREPARO

Cesta básica tem queda no preço

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

CREME DE ABÓBORA COM CARNE SECA

Justiça mantém benefícios a consumidores

A cesta básica familiar de julho, no 
Vale do Paraíba, registrou o maior decréscimo 
do ano, –0,98% em relação ao mês de junho. 
É o segundo mês consecutivo de redução: 
em julho a cesta básica custa R$ 1.199,43, 
enquanto no mês de junho custava R$ 1.211,34. 
As informações são do Núcleo de Pesquisas 
Econômicas e Sociais (Nupes), da Universidade 
de Taubaté. 

Foram pesquisados 32 produtos de alimentação, 
sendo que 15 sofreram aumento de preço (leite 
B, alface, abobrinha, mamão formosa, pão 

francês, alho) e 17 redução (frango, 
feijão carioquinha, tomate, cenoura, 

batata, óleo de soja, cebola).

PREÇOS
EM ALTA 

Mamão formosa: 10,88%     

Abobrinha: 10,58%         

Alho: 9,82%

PREÇOS
EM BAIXA
Batata: - 43,23%

Tomate: - 26,46%

Cenoura: - 17,69%

Boa notícia para o consumidor. Como 
estamos na safra de vários produtos, e ainda 
não tivemos geada, isso refletiu na queda de 
preços e no valor da cesta
Luiz Carlos Laureano
Economista e pesquisador do Nupes

PoPo
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A batata foi o item que mais abaixou em julho, em relação a junho

Por decisão da Justiça Federal, foi restabelecida a 
medida que garante determinados direitos aos con-
sumidores na área de telecomunicações, previstos 
no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor 
de Serviços de Telecomunicações (RGC). Embora 
aprovado anteriormente, esse regulamento tinha sito 
suspenso recentemente por força de liminar obtida 

pela Associação Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações. Com a decisão, as 
empresas de telefonia e de TV por assinatura voltam 
a ser obrigadas, por exemplo, a terem uma linha 
exclusiva para cancelamentos e a darem retorno 
imediato para consumidores quando a ligação cair, 
entre outros benefícios.
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Agende um “Lixo Tour”
e veja a exposição de mais de 150 peças antigas.
3944-9434

Quanto custa para assistir uma 
peça de teatro? Você escolhe. Isso 
mesmo! Você paga o quanto puder. Se depen-
der da Cia. Teatro da Cidade, muitas pessoas 

terão a oportunidade de assistir peças teatrais 
a preços que cabem no bolso.  Para isto, está ocorrendo a 

mostra “Agosto Popular de Teatro”, que é uma iniciativa dos 
próprios grupos teatrais da cidade para difundir e discutir o te-

atro local. Ao longo do evento, nove grupos se apresentarão com 
seus espetáculos mais destacados.

O evento vai até 31 de agosto, no Centro de Artes Cênicas Walmor 
Chagas, no Jardim da Granja.  As apresenta-

ções ocorrem nas sextas-feiras, às 22h e, 
aos sábados e domingos, às 20h30.

ATIVIDADES
Filhos de N'Zambi
Dia 17/8, 10h, Parque Vicentina Aranha. 
Homenagem ao dia do Folclore com 
cortejo do Grupo Folclórico Filhos de 
N'Zambi.

Artes Corporais
Dia 21/8, 8h30 às 9h30, Parque Vicentina 
Aranha. Artes Corporais da Medicina Tra-
dicional Chinesa com Regina Nakamura.

Folclore 
Dia 22/8, 19h30, Projeto Piraquara. Papel 
e Função do Aproveitamento do Folclore 
com a folclorista Angela Savastano.

Imagem do atleta Vicente Lenílson
Dia 23/8, 14h, Sesc. Bate papo com a 
participação do atleta olímpico Vicente 
Lenilson que falará sobre sua carreira.

CINEMA E VÍDEO 
Marombo: a dança devoção 
Dia 22/8, 19h, Centro Cultural Clemente 
Gomes. O documentário fala de diferen-
tes mestres, grupo de palhaços.

Titans - A vida parece uma festa
Dia 18/8, 14h e 19h no Cine Santana. 
Narra a trajetória da banda fi lmada pelos 
próprios músicos.

A última reunião dançante
Dia 18/8, 14h e 19h no Cine Santana. O 
curta conta a história de Jonas, um ado-
lescente que só pensa em passar de ano.

Paulistana
De 14/08 a 14/09, de terça a sexta, 13h 
às 21h30 e sáb e dom, 10h às 18h30, 
Sesc. Série do artista Alex Flemming, 
1980, apresenta uma espécie de crô-
nica visual.
No!
Dia 17/8, 18h, Sesc. O fi lme conta história 
do ditador Augusto Pinochet aceita rea-

lizar um plebiscito nacional para defi nir 
sua continuidade ou não no poder. 

Exit through the Gift Shop 
Dia 20/8, 20, Cine no Porto. O fi lme conta 
a história de um imigrante francês em 
Los Angeles, e sua obsessão pela arte 
de rua (street art). 

MÚSICA
Música no Parque
Dia 17/8, 11h, Parque Vicentina Aranha. 
Ana Morena e Roger Lima – Quando o 
choro canta.

Noite dos tambores
Dia 23/8, 19h30, Centro Cultural Clemen-
te Gomes. Grupo de jongo Mistura dos 
Tambores recebe mestres da capoeira e 
samba de roda.

Concerto do Quarteto de Cordas
Dia 20/8, 20h30, Centro da Juventude. 
O quarteto apresentará obras de Luigi 
Boccherini Antonín Dvorák e Heitor 
Villa Lobos.

Clube do Samba Paulista
Dia 21/8, 19h, Centro Cultural Clemente 
Gomes. Músicos apresentarão composi-
ções próprias e de artistas consagrados.

Celso Salim Band
Dia 23/8, às 18h, Sesc. Apresentação das 
músicas do seu mais recente trabalho, o 
CD To the end of Time.   

OFICINA
Iluminação cênica 
Dias 16/8 e 17/8, 15h, Centro de Estudos 
Teatrais. Módulo iniciação para Ofi cina 
de iluminação cênica.

Ofi cina de Pinhole LABici
Dia 17/8, 10h, Parque Vicentina Aranha.  
O participante aprende a fotografar 
utilizando uma mini-câmera de orifício 
(pinhole).

Roteiro Cinema e TV 
Dia 18/8, 19h às 21h30, Parque Vicentina 
Aranha. Início do Curso de Roteiro para 
Cinema e Televisão com a cineasta 
Eliana Silva.

Estamparia 
Dia 21/8 e 28/8, 12h50 às 16h50, Sesi. 
Curso de estamparia (pintura em pano de 
copa de camiseta).

Cartonagem
Dia 22/8, 13h às 17h, Sesi. Curso de 
cartonagem (aprendendo a montar uma 
caixa quadrada).

TEATRO
Lourdes e Mércia 
Dia 20/8, 10h, 13h30 e 15h30, Casa de 
Cultura Flávio Craveiro. A peça conta 
a história de duas moças do interior 
surpreendidas por dores e males.

Dita onça e cabra Rita
Dia 21/8, 10he 14h, Biblioteca Cassia-
no Ricardo. História de duas vizinhas 

inimigas que são obrigadas a dividir a 
mesma casa. 

A casa de dentro da gente
Dia 19/8, 10h e 15h, Sesc. Lembranças da 
cozinha, quintal, quarto e sala simbolizam 
fases e relações vividas individualmente.

Coração denunciador 
Dia 24/8, 21h, Centro de Estudos Tea-
trais. Relato de um assassinato  revelado 
pela mente delirante de um rapaz que 
mata um velho.

5 Dançadeiras... 
Dia 17/8, 15h, Sesc. A caminho de suas 
casas, 5 dançadeiras (Peiras Meiras 
Dimofeiras Seracoteiras) se divertem 
brincando. 

Talibi: uma oração pela paz
Dia 17/8, 16h30, Sesc. O espetáculo ho-
menageia ao mundo oriental com a ajuda 
dos palhaços Clerouak e Maria Lulú.

Mateus e Catirina
Dia 23/8, 15h, Sesc. Dupla passeia pelos 
espaços, interagindo com pessoas e 
situações, através da música, dança e 
improvisos.

A Hora E Vez
Dia 23/8, às  20h, Sesc. Solo teatral a 
partir da obra “A hora e vez de Augusto 
Matraga”, de João Guimarães Rosa. 

Greta Garbo
Dias 16/8, 21h e 17/8, 19h, Teatro 
Colinas. O espetáculo conta a história 
do envolvimento entre um enfermeiro 
homossexual de meia idade e um jovem.

Manual Pra Dias Chuvosos
Dias 22 e 23/8, 21h e 24/8, 19h, Teatro 
Colinas. Três pessoas dentro de um apto. 
durante um período de caos na cidade de 
SP, devido à chuva que cai por mais de 
uma semana.
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AGENDA

Programação completa
www.ciateatrodacidade.com.br

Biblioteca Cassiano Ricardo
Rua Quinze de Novembro, 99, centro
3921-6330

CAC Walmor Chagas
Rua Netuno, 41, Jardim da Granja
3941-7631 

Casa de Cultura Flávio Craveiro 
Av. Lênin, 200, Dom Pedro I.
3966-1136

Centro Cultural Clemente Gomes 
Av. Olivo Gomes, 100, Santana. 
3924-7300

Centro da Juventude
R. Aurora Pinto da Cunha, 131
Jardim América. 3932-8600

Centro de Estudos Teatrais
Av. Olivo Gomes, 100
Parque da Cidade. 3924-7358  

Cine no Ponto | Rua Porto Príncipe
nº 40 Vila Rubi. 3941-9723

Cine Santana | Av. Rui Barbosa, 
2005, Santana. 3942-1227

Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente M Moraes, 302
Vila Adyana. 3911-7090

Projeto Piraquara
Av. Olivo Gomes, 100
Parque da Cidade. 3924-7358  

Sesi | Av. Cidade Jardim, 4389, 
Bosque dos Eucaliptos. 3919-200

Sesc | Av. Dr. Ademar de Barros, 999, 
Vila Adyana. 3904-2000

Teatro Colinas | Av. São João, 2200, 
Jardim das Colinas. 3924-4200

Univap
Avenida Shishima Hifumi, 2911,
Urbanova. 3947-1039

Vá ao teatro e pague
quanto puder


