
4. 28 de setembro
a  4 de outubro

Na sociedade, as relações de consumo 
fazem parte do dia a dia, seja em casa, no 
trabalho e no lazer. Uma criança que consome 
de forma consciente tem mais chance de se tornar um 
adulto responsável. As escolas municipais de São José 
dos Campos, têm o compromisso de participar dessa 
formação.

Ensinar, orientar e formar estão entre as obrigações da 
escola. Por isso, as escolas da Prefeitura têm em sua 
grade curricular um projeto que visa o enriquecimento 
de temas relacionados às relações de consumo, como 
o impacto do consumo no meio ambiente, o estímulo ao 
consumismo diante de apelos publicitários, direitos e 
deveres do consumidor, entre outros. 

A matéria, chamada de Educação do Consumidor, faz 
parte da grade curricular dos estudantes de 6º e 7º Ano 
do Ensino Fundamental e hoje está presente na rotina 
de 31 escolas da rede municipal. Um grupo de 6.030 
alunos participa das aulas.

Neste mês em que o Código de Defesa do Consumidor 
completa 24 anos, o tema foi abordado nas aulas.

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

Além de conscientizar 
o adolescente sobre seus 
direitos, este aprendizado 
é levado para dentro de 
casa, ajudando pais e 
familiares a conhecerem 
melhor seus direitos e 
deveres. O estudante 
aprende valores importantes 
ligados a questões 
ambientais, direitos, danos 
do consumismo exagerado, 
entre outros.
Roseli Ferreira 

NA PRÁTICA
Depois da teoria, chega 
vez de colocar em práti-
ca o que os estudantes 
aprenderam na sala de 
aula. Entre as ações da 
disciplina estão visitas a 
supermercados e indús-
trias, atividades sobre 
reutilização de resíduos 
descartáveis, leitura e 
análise de rótulos, visitas a 
feiras livres, entre outras.

Educação para o consumo

VISÃO CRÍTICA
Para Roseli Ferreira, chefe 
de Divisão do Ensino Profi s-
sionalizante e Enriquecimen-
to Curricular da Prefeitura, é 
importante manter o projeto 
nas escolas da rede pública, 

para ajudar na formação e na 
conscientização do estudan-
te,  desenvolvendo  no jovem 
uma visão crítica e respon-
sável de seu papel enquanto 
cidadão e consumidor.

Alunos da Rede Municipal de Ensino
aprendem como consumir com
responsabilidade
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Segundas no Quiosque 
traz música de qualidade



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

gocie dívidas de
TU, ISS, ITBI,
axas, multas 
outros débitos 
critos em dívida
a, com cobrança

dicial ou não.

Até
de outubro.
Informações:

ww.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 
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a 4 de outubro
acesse: www.idec.org.br/arquivos/idec-orcamento-domestico.xls
Use a planilha de orçamento doméstico do Idec.

Organize suas despesas com o

Eles ainda não comple-
taram 30 anos de idade 
e já possuem uma empresa 
com 20 funcionários em São 
José dos Campos. Quando ti-
nham entre 23 e 25 anos, algo 
em comum os uniu: o desejo 
de ter o próprio negócio.
A trajetória vale de incentivo 
para muitos jovens.

Caio Vinícius Silva Braz, 
João Lucas Norões Silveira e 
Bruno Picinin Cardoso, então 
alunos do Instituto Tecnoló-
gico da Aeronáutica (ITA) em 
2011, apostaram na criação 
de uma empresa, a Backpa-
cker.

Entre os principais ideais 
da empresa está proporcio-
nar o aprendizado de forma 
divertida. “Decidimos que 
queríamos ensinar milhões 
de brasileiros a falar inglês 
e fazer isso utilizando uma 
mídia divertida”, diz o enge-
nheiro mecânico Caio, que 

atua na área de produtos e 
parcerias.

E a Backpacker surgiu duran-
te o curso, no penúltimo ano 
de faculdade. Eles tiveram 
apoio da Artemísia, uma ace-
leradora de negócios sociais 
de São Paulo.

“Além disso, não podemos 
deixar de citar o Centro de 
Empreendedorismo do ITA, 
que com seus eventos foi 
muito importante para nos 
capacitar”, conclui Caio. Eles 

também criaram outro produ-
to, o feelthemusic, que com-
pleta a letra de uma música.

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

CURSOS
Autocad e cuidadores
de idosos – Qualifi ca São José
Inscrições de 22/9 a 26/9. Exigências: 
ser morador de São José, ter ensino 
fundamental completo e idade mínima 
de 18 anos. Autocad exige noções de 
informática. Gratuitos.  www.sjc.sp.gov.
br/qualifi ca

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 Descomplicado
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 lmadora, 
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.

Canto
Início em 3/10, aberto a todos interes-
sados, crianças e adultos. Inscrições e 
informações na secretaria da Paróquia 
Sagrada Família, Vila Ema, 3921-9460. 

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 considerada livres ou 

artísticas e de fácil execução. Inscrições, 
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 capta-
ção, tratamento e edição de áudio. 
3904-2000.

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

Exército
Inscrições até 6/10 para o preenchimen-
to de 5 vagas para admissão de forma-
ção de ofi ciais da ativa, engenheiros 
militares. www.ime.eb.br

Procuradoria Geral SP
Inscrições até 23/09, Regional de Tau-
baté, para estudantes de Direito para as 
Seccionais de São José dos Campos e 

Caraguatatuba. Inscrições www.pge.
sp.gov.br

OFICINAS
Produção audiovisual
Aulas em parceria com o Sesc, Prefeitu-
ra de São José dos Campos e Secretaria 
de Promoção da Cidadania, ministradas 
por Ricardo Maranez, técnico audiovisu-
al do Teatro Ofi cina. Até 27/11, no Sesc, 
3904-2000.

Núcleo de Dramaturgia
Formação da 7ª turma do Nucleo de 
Dramaturgia Sesi – Britishi Council. 
Inscrições abertas até 30/11. Informa-
ções no link http://www.sesisp.org.br/
cultura/nucleo-de-dramaturgia/edital

Torneio de exatas 
Inscrições até 14/10. Organizado pelo 
Centro Educacional Objetivo/Aquarius,  
aberto a alunos matriculados no 1º e 2º 
anos do ensino médio, de escolas públi-
cas ou privadas. Informações 3904-2100 
ou www.objetivo-sjc.com.br

OPORTUNIDADES

www.backpacker.com.br

Jovens empreendedores 
inovam no mercado

Acho que empreender é um 
dos maiores desejos dos jovens 
hoje e acredito, também, que o 
país precisa cada vez mais de 
empresas com boas soluções 
para atender as necessidades da 
nossa sociedade e impulsionar 
nossa economia.
Caio Vinícius Silva Braz



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
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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. 28 de setembro
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a 4 de outubroa 4 de outubro
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

Há sete meses o Jornal 
do Consumidor passou 
a ser impresso cores. A 
mudança representou 
um ganho de qualidade 
para o leitor.

Agora, mais uma novi-
dade  é implementada 
para facilitar a leitura. 
Trata-se da adoção do 
Flip Page, uma ferra-
menta ágil de leitura do 
jornal  que permite a lei-
tura, página por página, 
na internet por meio de 
equipamentos eletrôni-

cos como, 
celulares (smartpho-
nes), tablets, notebooks 
e os computadores 
convencionais.

Essa ferramenta permi-
te ao leitor, folhear as 
páginas do jornal, como 
se estivesse lendo 
a versão impressa, 
ampliar as imagens e 
ter acesso direto a links 
de sites citados nas 
matérias, entre outros 
recursos.

Pousada do Vale terá
todas ruas pavimentadas

Massa: 250 g de farinha de 
trigo, 1 colher de sopa de óleo, 
1 colher (café) de sal, 250 ml 
de água
Recheio: 300 g de lombo de 
porco,  300 g de repolho, 4 talos 
de cebolinha verde, 1 colher de 
chá de gengibre, 1 colher de 
sopa de saquê, 2 colheres de 
sopa de óleo de gergelim, sal 
a gosto.

INGREDIENTES

Recheio: Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim e frite o lombo moído, 
adicione o saquê e o sal (opcional), cozinhe por alguns minutos, acrescente 
o repolho picado e o gengibre ralado, cozinhe até murchar o repolho, junte a 
cebolinha, mexa e desligue, reserve.
Massa: Em um recipiente, coloque a farinha, sal, óleo (opcional) e a água, 
aos poucos, sempre mexendo, Aqueça uma frigideira redonda e anti-aderente, 
Espalhe porções da massa com auxílio de um pincel (bem fina), Retire quando 
desgrudar da frigideira, A seguir, recheie e enrole, Cole a ponta com um pouco 
de massa crua, Frite em óleo quente. Escorra.

MODO DE PREPARO

ROLINHO PRIMAVERA

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

A Prefeitura dará início 
nos próximos dias às 
obras de pavimentação geral de 
todas as tuas do bairro Pousada 
do Vale, na região leste da cidade. 
Inicialmente, serão realizadas as 
obras de drenagem de água, que 
são fundamentais para a infra-
estrutura das vias. Em seguida, 
terá início o asfaltamento . A obra 
irá benefi ciar cerca de cinco mil 
famílias.

O projeto de pavimentação do 
bairro prevê passeios mais largos, 
com rampas de acesso para 
cadeirantes e sinalização com 
piso tátil próximo aos pontos de 
ônibus e esquinas, para garantir o 
trânsito de pessoas com defi ci-
ência visual. As obras de drena-
gem e pavimentação começam 
na segunda-feira (29) e o prazo 
previsto para a conclusão é de 
um ano.

O investimento 
da Prefeitura é 
de cerca de R$ 15 
milhões. Ao todo, 
serão 15 mil metros 
de ruas e avenidas 
asfaltadas e,  ainda, a 
construção de 30 mil 
metros de calçadas.



 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. 28 de setembro28 de setembro
a  4 de outubroa  4 de outubro

E
X

P
E

D
IE

N
T

E JORNAL DO CONSUMIDOR  | Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, CEP 12209-530 | 2º subsolo | (12) 3947-8072 | jconsumidor@sjc.sp.gov.br
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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.

CURSOS
Audiovisual:
Criativo e Descomplicado
Até 15/10, Sesc. O curso se baseia 
em três pilares: gramática, literatura e 
redação. É necessário que cada partici-
pante tenha uma câmera que fi lme, seja 
fi lmadora, máquina fotográfi ca ou celular. 

Canto
Início em 3/10, aberto a todos interes-
sados, crianças e adultos. Inscrições e 
informações na secretaria da Paróquia 
Sagrada Família, Vila Ema, 3921-9460.

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.

EXPOSIÇÃO
“Brasil, meu
Brasil brasileiro...”
Até 30/09, das 10h às 22h, exposição de 
33 obras das mais diversas técnicas, como 
fotografi a, aquarela, textura, entre outras, 
dos alunos do Ateliê Clélia Maluf.  Piso 
Litoral Norte, Vale Sul Shopping.

“Indulgência, do
Pecado à Absolvição”
Lançamento dia 1º de outubro, com o 
artista plástico Luiz Bittencourt, no Pavi-
lhão São José, Parque Vicentina Aranha.

FEIRA
Feira do Livro
Até 26 de outubro, das 10 às 22h. Mais 
de 2 mil títulos de setores variados, 
destaque para seção infantil e juvenil, 
descontos de até 80%. Praça de Eventos 
Shopping Colinas. 

MÚSICA
Festa Literomusical
Dias 10, 11 e 12 de outubro, debates, 
reflexão e shows com Tom Zé, Ana 
Morena, participação dos escritores da 
Academia Joseense de Letras, progra-
mação especial para crianças, teatro, 
caminhada poética. Parque Vicentina 
Aranha, 3911-7090

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

Projeto Baile Aberto
Dia 7/10, Felipe e Juliano; Dia 21/10, 
Kanaviá. Auditório do Centro da Juven-
tude, das 
19h30 às 21h30. 3932-8600.

OFICINA 
Núcleo de Dramaturgia
Formação da 7ª turma do Nucleo de 
Dramaturgia Sesi – Britishi Council. 
Inscrições abertas até 30/11. http://
www.sesisp.org.br/cultura/nucleo-de-
-dramaturgia/edital

TEATRO
Circo de Pulgas
Dias 27e 28/09, às 18h, Sesc. As peripé-
cias de um conjunto de pulgas importadas 
que caem nas mãos do domador de 
insetos Fratello.

“A Bailarina e o Mágico”
Dias 25 e 26 de outubro, às 16h, Teatro 
Colinas.

“Feliz por nada”
Dias 24/10, 25/10 (às 21h) e dia 26/10 (às 
19h), Teatro Colinas.

AGENDA

Quem considera a noite 
de segunda-feira um dia 
sem programação cultural 
na cidade já pode mudar de ideia. 
A Prefeitura está realizando a par-
tir deste mês, o projeto Segundas 
no Quiosque. A programação in-
clui uma série de shows musicais 
e artísticos todas as segundas-fei-
ras, às 20h, no Centro da Juven-
tude (Rua Aurora Pinto da Cunha 
131 – Jardim América). A entrada 
é gratuita.

O projeto visa trazer uma varie-
dade de ritmos e estilos e ofere-
cer aos visitantes um ambiente 
aconchegante. As apresenta-
ções são abertas a todos os pú-
blicos, também oferecendo mais 
um espaço para artistas da cida-
de e da região.

Os shows são ao ar livre, com du-
ração de cerca de uma hora. Já 
passaram pelo quiosque do Cen-
tro da Juventude cantores como 

Ana Morena Bidu Sous e Peleco. 
O programa de setembro será en-
cerrado com a dupla Eder & Saco-
ni,  dia 29.

A programação de outubro conta 
com Leandro Zambianchi (dia 6); 
Beto Jaguary (13); Back to Back 
(20) e Priscilla Coutto (27).
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Rua Quinze de Novembro, 99  Cen-
tro | 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°
Jardim São Jorge (Vila Tesouro) 
3929-7559

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

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

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

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

Cada do Idoso Sul 
Av. Andrômeda, 2.6001
Bosque dos Eucaliptos | 3916-4378

Cada do Idoso Leste 
Rua Cidade de Washington, 164 – 
Vista Verde | 3921-5666

Cada do Idoso Norte
Rua Carlos Belmiro dos Santos, 
99 – Santana | 3966-2360

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

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

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

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

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

Segunda
é dia de música

no Centro da
Juventude

3932-8600
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