
4. 21 a 27 de 
setembro

Pratique  o 
CONSUMO 
CONSCIENTE

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

As discussões 
sobre o consumo 
consciente estão cada 

vez mais presentes em 
todos os segmentos, desde 

alimentos, produtos eletroeletrônicos, 
veículos, utensílios diversos e até na 
moda.
O consumo consciente diz respeito 

a métodos que cuidem do meio 
ambiente ou causem menor impacto e também 

a práticas que incentivem o desenvolvimento de 
comunidades locais ou menos favorecidas ao 
redor do mundo.

Nesse mês, em que o 
Código de Defesa do 
Consumidor completa 

24 anos, é uma boa 
oportunidade para 
se refl etir sobre o 
assunto, já que as 

compras por impulso 
ou sem qualquer 

questionamento da 
procedência podem 
interferir diretamente 

em nossas vidas. 

Uma boa maneira de
economizar dinheiro é
refl etir com cautela na
hora das compras

Cuidar da natureza faz bem ao 
bolso. Se faz bem ao bolso, ajuda 
a sensibilizar mais gente. Seja 
pela natureza, preocupação social 
ou respeito ao próprio bolso, é 
importante tornar-se um cidadão 
mais responsável e um consumidor 
consciente.
Álvaro Modernell | Educador fi nanceiro

1) Não gaste mais do que ga-
nha - Consumo consciente 
e responsável começa pelo 
respeito ao próprio bolso

2) Saiba quanto gasta - Quem 
não sabe quanto gasta, 
sempre gasta mais do que 
pode. 

3) Exija comprovante fi scal 
- É mais do que um simples 
pedaço de papel. Você asse-
gura seus direitos em caso de 
reclamação, ajuda a comba-
ter a sonegação.

4) Não compre por impulso - 

Planejamento e autocontrole 
são palavras-chaves. Para o 
supermercado, faça lista de 
compras. Sempre se pergun-
te: Eu preciso disto ou daqui-
lo? Na dúvida não compre e 
economize!

5) Tente comprar sempre à 
vista – Assim você obtém me-
lhores preços e condições e 
não se endivida.

6) Controle a validade e a 
qualidade dos produtos - A 
melhor maneira de preservar 
o dinheiro é não desperdiçar. 
Boas compras ajudam a pre-

servar seu dinheiro. 

7) Seja responsável com a 
natureza e o planeta - Valori-
ze produtos de fornecedores 
certifi cados, de baixo consu-
mo, feitos com material reci-
clado ou reciclável. 

8) Seja responsável com a 
sociedade - Na hora de esco-
lher um produto ou fornece-
dor, lembre-se de que por trás 
das falsifi cações, da informa-
lidade, pode haver crimes, 
trabalho escravo, desempre-
go, desrespeito à natureza e à 
dignidade humana.

NÃO SE
ENGANE!

O cérebro faz
gastar mais rápido 
do que pensa, e a 

"culpa" é da dopamina 
produzida nele, 

dando a sensação 
de motivação e de 

recompensa. 

GASTE
MELHOR
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Negocie dívidas de
IPTU,
ISS,
ITBI,

taxas, multas 
e outros débitos 

inscritos em dívida 
ativa, com cobrança 

judicial ou não.

Até
30 de outubro. 

Informações:

www.sjc.sp.gov.br
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• Vila Maria • São Dimas • 31 de Março • 
Satélite (Rua Polar) • Parque Industrial (Rua 
Turiaçu) • Jardim das Flores • 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. 21 a 27 de 21 a 27 de 
setembrosetembro .321 a 27 de 
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acesse: www.idec.org.br/arquivos/idec-orcamento-domestico.xls
Use a planilha de orçamento doméstico do Idec.

Organize suas despesas com o

O setor de comércio, segui-
do da construção civil, foram os 
principais geradores de postos de 
trabalho no mês de agosto em São 
José dos Campos.

A informação foi divulgada quinta-
-feira (11) pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). Com o total de 2.822 ad-
missões no mês, o município teve 
e saldo positivo de 264 trabalhado-
res com carteira assinada.

Foram 7.789 admissões contra 
7.525 desligamentos. O saldo de 
agosto indica uma evolução po-

sitiva no mercado de trabalho. 
A expectativa é que o volume de 
contratações no comércio au-
mente nos próximos meses devi-
do à aproximação do período de 
compras de fi nal de ano.

No acumulado do ano, o mercado 

de trabalho no município continua 
positivo e gerou 65.835 admissões.

Já está disponível na internet, o 
resultado parcial do concurso pú-
blico para contratação de profes-
sores da Prefeitura de São José 
dos Campos. O resultado fi nal, 
com a classifi cação geral, será 
divulgado em breve tão logo sejam 

corrigidas as redações. As pro-
vas foram realizadas em agosto. 
Serão preenchidas 26 vagas para 
Professor I (Educação Infantil ao 
5º ano do Ensino Fundamental) e 
Professor II (6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental). O concurso é válido 

até 2015, podendo ser renovado 
até 2016, e atraiu quase 7 mil can-
didatos.

CONCURSOS
Petrobras
Contratação de 663 pessoas e tam-
bém para a formação de cadastro de 
reserva com outras 7.425 vagas. Os 
cargos são de nível médio e superior. 
As inscrições vão de 25/09 a 10/10. 
www.cesgranrio.org.br/concursos

CURSOS
Auxiliar de cozinha, panifi cação 
e cabeleireiro
Promovido pela Abap, idade de 18 
a 45 anos. Inscrições até 30/09, 
3923-1544.

Audiovisual: Criativo e Descom-
plicado
De 23/09 a 15/10, Sesc. O curso se 
baseia em três pilares: gramática, 
literatura e redação. É necessário que 
cada participante tenha uma fi lmado-

ra, máquina fotográfi ca ou celular. 

Automação Industrial, Mecânica 
e Eletrônica
Campus/polo SJC/Petrobras/IFSP, 
inscrições abertas. Duração de 2 anos, 
período tarde e noite. Informações, 
3901-4440/4457.

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

Encadernação
Até 25/9, quartas e quintas, 14h, 
Sesc. A ofi cina apresenta algumas 
técnicas de encadernação conside-
rada livres ou artísticas e de fácil 
execução. 3904-2000.

O som do que se vê
Até 2/10, terças e quintas, 19h, 

Sesc. Curso de sonorização voltado 
a jovens interessados nas técnicas 
de captação, tratamento e edição de 
áudio. 3904-2000.

ESTÁGIO
Editora Globo
Inscrições até 31/10 para universitá-
rios diversas áreas, Necessário ter 
inglês avançado, editoraglobo.globo.
com/estagio

Procuradoria Geral SP
Inscrições até 23/09, Regional de 
Taubaté, para estudantes de Direito 
para as Seccionais de São José dos 
Campos e Caraguatatuba. www.pge.
sp.gov.br

OFICINAS
Produção audiovisual
Aulas em parceria com o Sesc, Pre-

feitura de São José dos Campos e 
Secretaria de Promoção da Cidadania, 
ministradas por Ricardo Maranez, 
técnico audiovisual do Teatro Ofi cina. 
Até 27/11, no Sesc, 3904-2000.  

UNIVERSIDADE ABERTA
Evento para escolha/início carreira 
profissional, dia 27/9, das 10h às 
16h, Universidade Metodista de São 
Paulo/Campus SJC. 3942-3600.

SIMPÓSIO
Inscrições até 20/9 para submissão 
de resumos para apresentação no 
International Symposium on Fungal 
Stress (ISFUS), de 25 a 31 de outubro 
na Univap – Universidade do Vale do 
Paraíba. www.univap/isfus

OPORTUNIDADES

www.vunesp.com.br

São José 
tem saldo 
positivo na 
geração de 
empregos

Resultado parcial do concurso para professores

O saldo dos últimos
12 meses é de
229 postos de 
trabalho com 
carteira assinada
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gratuitamente
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Pontos de Entrega 

Voluntária

Confi ra os locais
www.sjc.sp.gov.br/pev
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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. 21 a 27 de 
setembro .3.321 a 27 de 21 a 27 de 

setembrosetembro
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

Outras melhorias foram o au-
mento do número de guichês 
de check-in, a ampliação das 
áreas comerciais e a capaci-
dade de receber até três voos 
simultâneos, contra apenas 
um na antiga estrutura. 

Também foram entregues no-
vos sanitários, um reservatório 

de água, uma estação eleva-
tória de esgoto e subestações 
de energia elétrica, além de 
um estacionamento para 
automóveis com 350 vagas. 

As obras começaram em 
junho de 2013 e foram viabili-
zadas com a participação da 
Prefeitura. 

Reforma
e ampliação

triplicam
capacidade

do aeroporto
de SJC

http://ow.ly/Br4pY

1 ½ xícara (chá) de espinafre cozido, 1 
xícara (chá) de queijo cottage, 1/3 de xí-
cara (chá) de queijo-de-minas light ralado, 
6 claras, 1 ovo, 1 cebola média picada, 
1 pitada de pimento-caiena, 1 pitada de 
noz-moscada, Sal a gosto e manteiga

INGREDIENTES

Pré-aqueça o forno. Em uma frigideira antiaderente, refogue a 
cebola até ficar translúcida. Adicione o espinafre, mexa e reserve. 
Unte com manteiga um refratário para torta. Espalhe o queijo-de-
minas e o espinafre por toda a forma. Em separado, bata as claras, 
o ovo, o cottage e os temperos. Finalize colocando a mistura sobre 
o espinafre no refratário.Asse por cerca de 30 minutos.

MODO DE PREPARO

TORTA RÁPIDA DE ESPINAFRE

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

A Prefeitura iniciou a aplicação 
da segunda dose da vacina 
contra o HPV nas escolas. A 
segunda dose é destinada 
a meninas de 11 anos e a 
primeira para as menores de 14 
anos. Diferente do que ocorreu 
na primeira dose, quando 
todas as escolas públicas 

e particulares receberam 
a vacinação, desta vez as 
equipes visitarão 42 escolas 
com maior número de alunos. 
A vacina estará disponível 
também nas UBS (Unidades 
Básicas de Saúde). A lista com 
as escolas que receberão as 
equipes está disponível no link 

abaixo. Composta pelos vírus 
6, 11, 16 e 18, a vacina é uma 
prevenção contra o câncer de 
colo do útero. 

Vacinação contra o HPV vai a 42 escolas

O novo terminal de pas-
sageiros do aeroporto de 
São José dos Campos foi inaugurado 
sábado (13). As obras de reforma e 
ampliação triplicaram a capacidade do 
local, que agora pode receber até 600 
mil passageiros por ano. 

A Infraero investiu 
16,68 milhões na 
modernização do 
terminal, que ficou 
sete vezes maior, 
passando de 800 metros 
quadrados a 5.800 
metros quadrados. 



 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
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Quintas e sábados, das 8h30 às 9h30. Parque Vicentina Aranha | Rua Prudente M. Moraes, 302 | (12) 3911-7090
Exercite sua saúde e bem estar com movimentos milenares da cultura tradicional chinesa.

ATIVIDADES
Café com Lobato 
Dia 20/9, 8h30 às 11h30, Bibliote-
ca Cassiano Ricardo. Palestra de 
Ricardo Rezende onde abordará a 
obra de Monteiro Lobato.

Encontro de Origamistas 
Dia 20/9, 9h, Biblioteca Cassia-
no Ricardo. Encontro do grupo 
Dobras do Vale para troca de 
experiências.

Homenagem à Semana da 
Cultura de Paz
Dia 20/9, Centro Cultural Cle-
mente Gomes. Participação dos 
alunos das ofi cinas de yoga e terá 
uma série de rituais relacionados 
à prática.

Rainha e Rei da Primavera 
As Casas do Idoso farão o con-
curso para escolher a rainha e o 
rei da primavera. Os candidatos 
terão que se apresentar com 
trajes coloridos. Casa Centro 
23/9, 13h30; Casa Norte 24/9, 
10h; Casa Sul 26/9, 14h.

Festival de Ginástica Rítmica
Dia 20/9, 14h às 16h30, Sesc. Fes-
tival reúne crianças e jovens dos 
centros esportivos da Prefeitura e 
escolas convidadas.  

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

A invenção do cinema
Dias 20 e 21/9, 10h30, Sesc. Ofi -
cina mostra fi lmes realizados no 
início da história do cinema pelos 
irmãos Lumiére e as primeiras 
comédias

CINEMA E VÍDEO
Prospectiva Joel Pizzini
Dia 20/9, 20h, Sesc. Cinco curtas 
nacionais que abordam a perspec-
tiva do cineasta e documentarista 
brasileiro Joel Pizzini (1960).

Quase dois irmãos
Dia 22/9, às 19h, Cine Santana. 
Narra a história de dois perso-
nagens, um jovem intelectual 
preso político na Ilha Grande e 
seu filho, tendo como pano de 
fundo a história política no Brasil 
nos últimos 50 anos.

Filhas do Vento
Dia 26/9, às 19h, Centro Cultural 
Clemente. História de amores, 
mágoas, ressentimentos e re-
denção entre quatro mulheres, 
algo que pode ser partilhado por 

qualquer mãe, irmã ou fi lha.

DANÇA
Festim
Dia 25/9, 21h, Sesc. O espetá-
culo traz a reunião dos diversos 
números de dança que foram 
elaborados ao longo dos anos da 
Cia Soma. São solos e duos cria-
dos a partir do popular brasileiro.

MÚSICA
Toninho Horta
Dia 26/9, 19h30, Sesc. Instrumen-
tista mineiro e um dos destaques 
do Clube da Esquina. É reconhe-
cido internacionalmente, com 23 
álbuns lançados.

Rádio Janela 
Dia 26/9, 17h30, na Casa de 
Cultura Julio Neme. Jovens que 
ocupam a Praça Cônego Manzi 
poderão pedir música na janela 
da Casa de Cultura.

A música é na rua
Dia 21/9, 17h, Casa de Cultura 
Júlio Neme. Todo penúltimo 
domingo do mês, som e palco 
aberto para os músicos em frente 
à Casa de Cultura. 

Estação Hip Hop
Dia 21/9, 13h às 17h, Praça Hil-
dete da Silva Boaventura, J. Mo-

rumbi. O público vai acompanhar 
roda de dança de rua e músicas 
do estilo Hip e Hop.

Roda de viola
Dia 27/9, às 9h, na Casa de 
Cultura Rancho Tropeiro e às 14h, 
na Casa de Cultura Eugênia Silva, 
Zé da Viola reúne seus alunos para 
uma roda de viola.

OFICINA 
Ofi cina de origami
Dia 26/9, 8h30 às 11h30 e 13h30 
às 16h3o, Biblioteca Cassiano 
Ricardo.

TEATRO
Circo de Pulgas
Dias 27/9 às 15h; dia 28/9, às 18h, 
Sesc. Peripécias de um conjunto 
de pulgas importadas de diversos 
países que caem nas mãos do 
domador de insetos.

Família Spacial
Dias 20 e 21/9, 16h, Teatro Co-
linas. O espetáculo infantil une 
teatro e circo. 

FMaromas
Cronopia Contorsiones
Dias 20/9, 15h e 21/9, 16h30, 
Sesc. Espetáculo baseado em 
contorcionismo e humor feito para 
toda família.

AGENDA

Visitar o Museu do Folclo-
re de São José dos Cam-
pos é uma boa dica de programa 
que poderá ser feita até o fi nal do 
ano. O local, que fi ca no Parque 
da Cidade, está agendando visitas 
monitoradas aos interessados em 
conhecer a exposição perma-
nente da instituição, “Patrimônio 
Imaterial: folclore e identidade 
Regional”, além da biblioteca e 
brinquedoteca.

O agendamento deve ser feito por 

telefone ou diretamente no setor 
administrativo. As visitas podem 
ser feitas de terça a sexta-feira, 
das 9h às 17h. Outras atividades 
relacionadas à cultura popular 
também podem fazer parte do 
roteiro, desde que solicitadas com 
antecedência.

Para visitas espontâneas, a ex-
posição permanente poderá ser 
visitada aos sábados e domingos, 
das 14h às 17h. Já a biblioteca e a 
brinquedoteca estão abertas para 

consulta e visitação de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h. Toda 
esta atividade é gratuita e aberta 
à população.

O Museu do Folclore funciona 
sob gestão do Centro de Estudos 
da Cultura Popular (Cecp), em 
parceria com a Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (Fccr).
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Cassiano Ricardo 
Rua 15 de Novembro, 99, 
Centro | 3921-7682

Casa de Cultura
Rancho do Tropeiro
Rua Ambrósio Molina, 184, 
Eugênio de Melo  | 3905-1855

Casa de Cultura
Chico Triste
Rua Milton Cruz, s/ n°, Jdim 
São Jorge (Vila Tesouro) | 
3929-7559

Casa de Cultura Júlio 
Neme
Praça Cônego Manzi, S/N
Centro, São Francisco Xavier 
3926-1123

Centro Cultural
Clemente Gomes
Rua Olívio Gomes, 100,
Pque. da Cidade, Santana
3924-7332

Casas do Idoso
Centro | Rua Euclides 
Miragaia, 508, Centro | 
3909-8600

Sul | Av. Andrômeda, 2.601,
Bosque dos Eucaliptos 
3916-4378

Leste | Rua Cidade de 
Washington, 164, Vista 
Verde | 3921-5666

Norte
Rua Carlos Belmiro dos San-
tos, 99 – Santana | 3966-
2360

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

Museu do Folclore
Av.Olivo Gomes, 100, Santa-
na, 3924-7318

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

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

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

Teatro Colinas
Av. São João, 2200,
Jardim Colinas | 3204- 5235

Ofi cina Cultural
Altino Bondesan
Av. Olivo Gomes, 100,
Santana | 3923-4860

Tradições culturais
no Museu do Folclore

www.fccr.org.br
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