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Dou-lhe 
uma,

dou-lhe 
duas,

dou-lhe
três. 

Vendido!

PROCON ORIENTA

São vendidos por preço em 
média 30% abaixo da tabela e é 

possível dar os lances pela internet. 

 Vendidos no estado em que se 
encontram, sem garantias e têm 

depreciação de até 40% na revenda.

São aqueles apreendidos
pela Polícia, recuperados 

após roubo ou furto, fi nan-
ciados que foram apreendidos 

por falta de pagamento, acidentados 
e até aqueles que deram perda total.
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Não há tantas exigências burocráti-
cas, pois o fi nanciamento é automáti-

co. Alguns são vendidos pela metade do 
valor de mercado.

Podem estar ocupados e os donos 
lutam na Justiça para revisar seus con-

tratos, o que pode elevar o preço e retardar 
a posse do imóvel.

A maior parte vai 
a leilão por falta 
de pagamento do 

proprietário ou para 
abater dívida com cre-

dores. Esse tipo de aquisição 
pode ser vantajosa pelo preço 
ofertado. Uma visita ao local é 
sempre recomendável.
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Em busca de emprego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Descontos chegam a 
50% do valor de merca-

do e as marcas costumam ser 
conhecidas e de qualidade.

Não tem garantia do 
estado de conservação 

e funcionamento, e o paga-
mento é feito à vista.

As incorporadoras 
costumam leiloar 
os móveis que com-

põem o apartamen-
to decorado para venda. 

Esses bens podem ser uma 
ótima opção para quem está 
decorando a casa e procura 
por menores preços.
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Os leilões podem ser 
uma boa alternativa 
para quem quer 
pagar menos, mas 
é importante adotar 
alguns cuidados na 
hora da compra

O consumidor deve 
redobrar a atenção 
e obter informações 
seguras sobre o 
leiloeiro, o produto, 
sua localização física 
e identifi cação do 
vendedor. Outro ponto 
a ser avaliado são os 
custos com eventuais 
reparos que precisam 
ser realizados nos bens 
adquiridos.
O consumidor, que 
se sentir lesado nos 
leilões tem seus 
direitos garantidos pelo 
Código de Defesa do 
Consumidor. 

Tem sido cada vez 
maior o número 
de pessoas que 
adquirem imóveis, 
automóveis e móveis 
por meio de leilões 
virtuais e presenciais.

O leilão é a aquisição de 
um produto ou serviço de 
terceiro por quem der o 
maior lance.  A busca na 
internet e nos jornais locais 
são as melhores alternativas 
para encontrar opções de 

negócios oferecidos por 
meio de leilões. Para que 
as compras sejam bem 
sucedidas é preciso 

tomar uma série de 
cuidados. Procon Municipal
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Vagas de emprego (PAT)

Qualifi cação profi ssional

Carteira de trabalho

Seguro desemprego

Apoio à mão de obra
autônoma

Praça
Afonso Pena, 175

Centro

3923-5770

CONHEÇA A

Aprenda 
online

Confi ra as opções 
de cursos gratuitos 

da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV)
pela internet
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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. 31 de agosto a31 de agosto a
6 de setembro6 de setembro .331 de agosto a

6 de setembro
3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?

No primeiro mês de aten-
dimento na Casa do Tra-
balhador, o PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) dobrou o 
número de profi ssionais atendidos, 
em comparação ao último mês de 
funcionamento no antigo endereço.

Entre os dias 28 de julho e 25 de 
agosto foram 9.461 pessoas aten-
didas. O número supera em 113% o 
total de atendidos entre 28 de junho 
e 27 de julho, quando 4.440 trabalha-
dores passaram pela unidade que 
funcionava na Vila Sanches.

Em relação ao número de vagas 
captadas, foram cadastradas no 
novo endereço 1.020 oportunidades 
de emprego, 440 a mais que no mês 
anterior, quando foram captadas 
580 vagas.

PAT
A unidade realiza encaminhamento de 
candidatos para entrevistas de empre-
go, palestras e cursos de qualifi cação 
profi ssional, faz emissão de Carteira de 
Trabalho (1ª e 2ª via), habilitação do be-
nefício do Seguro-Desemprego. Todos 
os serviços são gratuitos. 

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

Artesanato & Artes Plásticas
Estamparia | Tie Dye | Dia 3,
das 13h às 17h
Cartonagem | Capa agenda | Dia 4, 
das 13h às 17h
Arte em Feltro | Almofada | Dia 5, 
das 8h ás 12h

Costura & Moda
Iniciação a Costura Z Avental | Dias 
2, 9, 16 e 23, das 7h15 às 10h15
Moda Feminina | Blusa | Dias 3 e 
10, das 13h às 16h | Kimono | Dias 

4 e 11, das 7h15 às 11h15 | Poncho 
| Dias 4, 11 e 18, das 13h às 16h20 | 
Acessórios | Bolsa | Dias 5, 12, 19 e 
26, das 7h15 às 10h15

Alimente-se Bem
Bolos Caseiros | Dias 5, 12, 19 e 26, 
das 7h30 às 10h
Pratos Divertidos para Crianças | 
Dias 5, 12, 19 e 26,
das 10h15 às 12h45

ESTÁGIO
General Motors
Inscrições abertas até dia 4/9 para seu 
programa de estágio. Podem participar 
candidatos que vão concluir graduação 
entre dezembro de 2015 e 2016 em 
diversas áreas. www.chevrolet.com.br

Volkswagen
Inscrições abertas para 92 vagas distri-
buídas em quatro fábricas. Para se can-
didatar é necessário estar matriculado 
em 2015 no penúltimo ou último ano de 
cursos em várias áreas, ter bons conhe-
cimentos de informática e inglês inter-
mediário. www.vw.com.br/estagio2015

TRAINEE
Alphaville Urbanismo
Inscrições até 8/9 para profissionais 
graduados entre dezembro de 2012 e 
dezembro de 2014. www.ciadetalentos.
com.br/traineealphaville

Ambev
Inscrições abertas até 7/9. Podem par-
ticipar candidatos com até dois anos de 

conclusão ou com previsão de conclusão 
para dezembro de 2014 em diversas 
áreas. www.traineeambev.com.br

Cargill
Inscrições abertas até 8/9. Podem 
participar candidatos com graduação 
concluída entre dezembro de 2012 e 2014 
em diversas áreas. www.novostalentos-
cargill.com.br

Centauro
A rede de varejo de produtos esportivos 
oferece 25 vagas para profi ssionais gra-
duados entre julho de 2013 e dezembro 
de 2014 em diversas áreas. Inscrições 
até 6/9. www.traineecentauro.com.br

OPORTUNIDADES

A partir do dia 1º de setem-
bro, o Colégio Engenheiro 
Juarez Wanderley abre 
inscrições para o processo 
seletivo para o ano letivo 
de 2015. A instituição, man-
tida pelo Instituto Embraer, 
vai selecionar 200 alunos 
para ingressarem no 1º 
ano do ensino médio.

As inscrições vão até 5 de 
setembro, exclusivamente 
pelo site da Vunesp. A taxa 
é de R$ 25. O edital comple-
to está disponível no site. A 
prova será realizada no dia 
19 de outubro.

Colégio da Embraer abre inscrições para vestibular 2015
PRÉ-REQUISITOS
Estar regularmente matriculado em 2014, 
desde o início do ano letivo na 8ª série (ou 9º 
ano) do ensino fundamental em escolas da 
rede pública municipal ou estadual de São 
José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Tau-
baté; que tenha concluído da 5ª à 7ª série do 
ensino fundamental em escolas da rede pú-
blica e ter nascido após 30 de junho de 1998.

PAT

Ao todo, foram 
atendidos 8.576 
profi ssionais para 
intermediação 
de mão de obra, 
327 para emissão 
de Carteira de 
Trabalho e 558 
para habilitação do 
benefício do Seguro-
Desemprego.

Praça Afonso Pena 175, Centro.

3941-2043

www.vunesp.com.br

aumenta em 113% o número de 
atendimentos no novo endereço



Utilize
gratuitamente

os PEVs
Pontos de Entrega 

Voluntária
Confi ra os locais

www.sjc.sp.gov.br/pev

Ligue
3945-9515

Mande
o entulho

 para o
lugar certo

UtilizeUtilize
gratuitamengratuitamen

os PEVsos PEVs
Pontos de EntPontos de Ent

VoluntáriaVoluntária
Confi ra os locConfi ra os loc

wwwwwww.sjc.sp.gov.bwwwwwwww.sjc.sp.gov.b

LigueLiguegg
3945-9513945-95155

MandeMande
o entulhoo entulho

 para opara o
lugar certlugar cert

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. 31 de agosto a
6 de setembro .3.331 de agosto a31 de agosto a

6 de setembro6 de setembro
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

Quem gosta dos produ-
tos frescos vendidos nas 
feiras livres, mas tem 
difi culdade de conciliar 
os horários, agora terá a 
opção de ir às compras 
à noite. A Prefeitura de São 
José dos Campos regulamentou a 
organização e o funcionamento de 
feiras livres noturnas na cidade. A 
iniciativa atende uma reivindica-
ção antiga de feirantes e consu-
midores.

Para os feirantes, o grande movi-
mento de pessoas foi uma surpre-
sa agradável.

“Eu comprei frutas, verduras e 
pretendo vir sempre, vi que os 
produtos são de boa qualidade, 
uma maravilha, que ideia boa.”
Maria Isabel de Andrade | dona de casa

“Só tenho elogios a fazer aos 
organizadores, pois está muito 
além da minha expectativa, tanto 
no que se refere a oportunidade, 
venda, assim como pelo público.”
Jonathan Henrique Ferreira | feirante

Cidade ganha Feira Noturna permanente

A primeira feira noturna 
da cidade, acontece toda 
quarta-feira, das 17h
às 22h, ao lado do Parque 
da Cidade, região norte 
da cidade. O local é de
fácil acesso e registra 
cerca de mil visitantes 
por semana.

www.sjc.sp.gov.br

Busca Ativa realiza 
atendimentos
sociais em São José
A Prefeitura de São José dos Campos está 
realizando um trabalho de busca ativa nas 
regiões periféricas da cidade com o objeti-
vo de localizar famílias que estão em situa-
ção de pobreza ou extrema pobreza.

Neste segundo semestre, duas regiões fo-
ram visitadas e 105 famílias foram incluídas 
no Cadastro Único para que elas tenham 
acesso aos programas sociais oferecidos 
pelo município e governo federal, como 
Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha 
Vida, BPC Idoso, BPC Defi ciente, PIQ, Ren-
da Mínima, entre outros.

AS PRÓXIMAS AÇÕES
13, 20 e 27 de setembro,

em doze bairros das regiões
leste e sudeste.

ORGANIZAÇÃO
Ao todo, são 25 barracas instaladas 
no local para venda de frutas, 
verduras e legumes, e também de 
pastel, crepe, tapioca, ervas, bolos 
e doces, entre outras iguarias.

Assim como nas outras feiras 
livres, a fiscalização cabe à Divisão 
de Abastecimento da Secretaria 
Especial de Defesa do Cidadão.

1 lata de leite 
condensado, 1 xícara 
e meia (chá) de leite, 
2 colheres (sopa) de 
margarina e 100 g 
de coco ralado.

INGREDIENTES

Em uma panela, coloque o leite condensado, o 
leite, a margarina e o coco ralado. Cozinhe em 
fogo brando, mexendo sempre, por aproximada-
mente 15 minutos, ou até começar a soltar do 
fundo da panela. Distribua em potinhos, deixe es-
friar e leve à geladeira.  Dica: o ponto da cocada 
é mole. Rendimento: 8 porções

MODO DE PREPARO

COCADA DE COLHER Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Ruas da região norte recebem 
rampas de acessibilidade
A Prefeitura de São José dos 
Campos iniciou a implanta-
ção de 70 rampas de aces-
sibilidade na região norte 
da cidade. A ação tem como 
objetivo garantir o acesso e 
a segurança para os pedes-
tres, colaborando para a mo-
bilidade urbana.

O projeto é uma parceria 
entre as secretarias de Ser-
viços Municipais (SSM) e de 

Transportes (ST) e segue o 
conceito de Rota Acessível, 
criando facilidades para a 
livre circulação de pessoas.

As informações e orienta-
ções sobre a construção e 
reforma de calçadas podem 
ser obtidas na SSM.

3945-9518 | 3945-9506

Secretaria de Desenvolvimento Social
3909-2642



 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.

bados, domingos
e feriados

9h às 12h e
as 13h às 17h.

Informações:
e Vicentina Aranha

3911-7090

rque da Cidade
3924-7300

La
ze

r &
 C

ul
tu

ra

4.4. 31 de agosto a31 de agosto a
6 de setembro6 de setembro

Saiba mais sobre a história da aviação e equipamentos tecnológicos 
desenvolvidos pelo Brasil.
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Durante dez dias, teatros, praças, par-
ques e até a feira livre serão palcos para a 29ª 
edição do Festival Nacional de Teatro do Vale do 
Paraíba, o Festivale. De 4 a 14 de setembro a ci-
dade se transforma na capital do teatro.

Para a edição deste ano, as peças teatrais farão 
uma refl exão da sociedade, do país e da histó-
ria. A abertura tratará do tema Ditadura com a 
peça ‘Ensaio Sobre a Esquadronização Geral’. 
O encerramento será sobre os 450 anos do es-
critor e poeta William Shakespeare, com a peça 
‘Shakespeare - projeto 39’. Ambas as peças se-
rão exibidas às 20h no Teatro Municipal.

O Festivale é um evento anual realizado pela 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo com obje-
tivo de valorizar as artes cênicas e a identidade 
artística,  além de promo-
ver a integração dos 
grupos teatrais 
de todo o 
país.

ATIVIDADES
Leitura Livre
Dia 31/8, 9h às 12h e das 13h às 17h, 
Parque Vicentina Aranha. O visitante 
poderá escolher o livro para ler num 
com cerca de 800 peças.

Observatório de Pássaros
Dia 31/8, 9h às 15h, Parque Vicentina 
Aranha. O projeto tem como objetivo 
desenvolver um estudo sobre a rique-
za de pássaros do Vicentina Aranha. 

Vem Brincar 
Dia 31/8, 9h às 13h, Parque Vicentina 
Aranha. As crianças poderão brincar 
de perna de pau, jogos gigantes, 
brinquedos infl áveis, ofi cina de artes, 
entre outras brincadeiras.

Jardim Sensorial
Dia 31/8, 9h30 às 14h, Parque Vicen-
tina Aranha. Espaço destinado ao la-
zer, prazer e à educação ambiental e 
visa aguçar a percepção do ambiente 
por meio dos cinco sentidos.

Visita Monitorada 
Dia 31/8, 10h, Parque Vicentina 
Aranha. A visita aborda aspectos 

do cotidiano do Sanatório, a atual e 
futura situação do Parque e discute o 
valor do Patrimônio Cultural.

CINEMA E VÍDEO 
O médico alemão
Dia 31/8, 18h, Sesc. Enquanto atra-
vessa a região desértica da Patagô-
nia, em 1960, uma família argentina 
conhece um médico alemão que 
aceita ajudá-los.

Mix Brasil 
Dia 4/9, 19h, Sesc.Exibição de curtas 
que abordam, sob diferentes recortes 
e linguagens, questões sobre diver-
sidade sexual e homoafetividade. 

EXPOSIÇÃO
Exposição "De Etser"
Dia 31/8, 9h às 17h, Parque Vicentina 
Aranha.Um ateliê de arte da cidade 
fundado em 1998, que se tornou uma 
das principais referências brasileiras 
na arte da Gravura.Artistas: 

Feira de Artesanato Mãos e Arte
Dia 31/8, 9h às 13h30, Parque 
Vicentina Aranha. Mostrar o talento 
de artesãos joseenses nas técnicas 

diversas, como patchwork, customi-
zação, bordado e reciclagem.

“Retalhos” 
Até dia 5/9, 6h às 22h, Centro 
da Juventude. Exposição de 16 
artistas plásticos que utilizarão as 
pilastras do Centro da Juventude 
como tela. 

MÚSICA
Cordas da Mantiqueira
Dia 31/8, 10h30, Parque Vicentina 
Aranha. O músico Renato Braz faz 
a abertura do 11º Festival Cordas da 
Mantiqueira.

Orquestra de Cordas da OSSJC 
Dia 31/8, 19h, Parque Vicentina 
Aranha. Concerto da Orquestra de 
Cordas da Orquestra Sinfônica de 
SJC na Capela do Parque.

OFICINA
Pratos divertidos para criançada 
Dias 5, 12, 19 e 26/9, 10h15 às 
12h45, Sesi. Os participantes apren-
derão a fazer barrinha de banana, 
bebidas, baurizinho, assado de soja 
e outros. 

Encarte de bolos caseiros
Dias 5, 12, 19 e 26/9, 7h30 às 10h, 
Sesi. Os participantes aprenderão 
a fazer bolos de laranja, crocante 
de soja, casca de abacaxi, nutritivo 
e outros.

TEATRO
Dilma e Cópula do Mundo
Dia 29/8 e 30/8, 21h e 31/8, 19h, 
Teatro Col inas.  Gustavo Men-
des apresenta seu personagem 
de sucesso, a presidenta Dilma. 
Agora, com o espetáculo “Cópula 
do Mundo”.

Em busca da boneca azul 
Dia 31/8, 15h, Sesc. Dois palhaços 
recebem uma mensagem do desa-
parecimento da bailarina boneca 
azul e se transformam em detetives 
para encontrá-la.

Só los bufos
Dia 31/8, 16h30, Sesc. A dupla 
homenageia e apresenta ao público 
a singularidade e a ideologia dos 
bufões somado ao perfi l de palhaços 
clássicos.

Sherazade
Dia 31/8, 16h, Teatro Colinas. O 
espetáculo traz narrativas sobre bi-
chos, heróis, vilões, folclore e muitos 
outros seres da mitologia dos quatro 
cantos do mundo. 
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AGENDA

Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente M Moraes, 302
Vila Adyana
3911-7090 
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 
Centro da Juventude 
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131
Jardim América
3932-8600 

Comédia e drama são 
destaques do Festivale

Concurso de desenho destaca patrimônio cultural Coro Jovem Sinfônico
seleciona cantores

Até o dia 3 de setembro, estão abertas as 
inscrições para o Coro Sinfônico Jovem da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. São 
80 vagas. Inscrições na sede da Fundação. 
Os interessados devem ter de 16 a 26 anos. 
A audição será no dia 6/9 e o resultado pu-
blicado no dia 10/9 no site www.fccr.org.br.

A Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo (Fccr) está promoven-
do o concurso de desenho 
com o tema Patrimônio Cul-
tural de São José.  Os dese-
nhos deverão ser produzidos 
individualmente, em sala de 
aula, sob a supervisão de um 
professor. As inscrições vão 

até 19/09. Podem participar 
alunos de 6 a 17 anos de esco-
las particulares ou públicas. 
Prêmios: um notebook, tablet 
e material de desenho e livro 
de arte. 

www.fccr.org.br

Programação completa | www.fccr.org.br

PROGRAMAÇÃO 
Serão mais de 40 grupos, que se apresentarão em diversos bair-
ros da cidade. Em todas as apresentações haverá um mediador, 
que fará uma interação do público com os atores.

Comédia
e drama na 
29ªedição


