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Reabilitação de crédito

Consumidor 
endividado pode 

aproveitar os 
ganhos extras 
de fi m de ano e 

renegociar dívidas 
para recuperação 

do crédito. 

A chegada do fi m do ano é uma 
boa oportunidade de “arrumação 
geral” no orçamento pessoal e familiar, 
buscando colocar as contas em dia e 
começar o ano menos endividado.

O recebimento de dinheiro extra como 
13º salário e férias pode ajudar a colocar 
isto em prática. Mas é preciso fazer as 
contas pessoais para então assumir as 
parcelas da renegociação e não perder os 
benefícios obtidos.

Em São José dos Campos, o Sindicato 
do Comércio Varejista (Sincomércio) 
vai realizar em novembro mais uma 
campanha Acertando as Contas, em 
parceria com a Boa Vista SCPC (Servi-
ço Central de Proteção ao Crédito).
Para ter acesso às informações da 
campanha e procurar a negociação, o 
consumidor deve se dirigir diretamente 
ao Sincomércio, munido de documen-
tos. O atendimento será realizado de 
quarta a sexta, das 9 às 17h e aos sába-

dos, das 9 às 16h.
No local, as empresas credoras, par-
ceiras da campanha, poderão oferecer 
na renegociação até 100% de desconto 
nos juros e multa e parcelamento do 
valor devido.
Segundo o Sincomércio, assim que o 
consumidor efetuar o pagamento da 
primeira parcela da dívida renegocia-
da, o nome já deixa de constar no ban-
co de dados do SCPC, habilitando-o a 
voltar a comprar a crédito.

ACERTANDO AS CONTAS

PERÍODO DA CAMPANHA 
19 a 22 de novembro

ONDE?
Sindicomércio

DÍVIDAS RENEGOCIÁVEIS
Comércio, bancos,
serviços e órgãos públicos

A iniciativa é boa para o consumidor 
e lojista e seu efeito é imediato.

Além de devolver o crédito ao 
consumidor, a campanha ajuda o lojista 
na recuperação de caixa.
José Maria de Faria
Presidente do Sincomércio

Sincomércio 

Av. 9 de Julho, 211, Vila Adyana

4009-7100

www.acertandosuascontas.com.br
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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

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 

2.2. 26 de outubro26 de outubro
a 1 de novembroa 1 de novembro .326 de outubro

a 1 de novembro
3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?

A Prefeitura de São José 
dos Campos abre, a partir 
do dia 29, as inscrições para 
processo seletivo que visa a 
contratação de professores por 
prazo determinado e professores 
eventuais.

As inscrições devem ser feitas 
até 7 de novembro, nas 22 
escolas sedes regionalizadas, 
relacionadas no edital de 
convocação.

Os candidatos devem ter 
formação em curso normal 
superior ou licenciatura plena 
em Pedagogia e habilitação em 
educação infantil, ou estudantes 

de curso de licenciatura plena 
que já tenham cumprido metade 
do conteúdo curricular.

Os professores classifi cados 
conforme a pontuação e serão 

chamados de acordo com a 
demanda da Secretaria de 
Educação para o ano letivo de 
2015.

CURSOS
Assistente de Logística
32 vagas, promovido pela Obra Social Pe. Rodolfo 
Komorek, em parceria com o Senai. Candidatos devem 
ser maiores de 16 anos e ter concluído o Ensino Funda-
mental. 3921-9460 ramal 6 ou 3019-2428.
Automação Industrial, Mecânica e Eletrotécnica 
Cursos técnicos na modalidade a distância de Admi-
nistração e Informática para Internet. Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 
Inscrições até 19/11 www.ifsp.edu.br/processoseletivol. 
3901-4440/3901-4445.
Cosméticos
Dia 29/10, às 14h, sabonetes, espumas e óleos de 
banho, cremes etc. Dia 08/11, às 9h30, sabonete 
básico, mosaico, cremes, shampoos, aromatizante etc. 
Dia 22/11, às – 9h30, sabonetes básico e esfoliante, 
líquido, sais de banho etc., tel. 3913-6848/3206-7741.

Culinária
28/10, Delícias de chocolate –. Taça de chocolate, com 
sorvete e calda de frutas da estação. – Sempre às 19h, 
na Cozinha Experimental do Centro da Juventude. Vagas 
limitadas, 3932-8600.
Núcleo de Dramaturgia
Inscrições até 30/11 para núcleo de dramaturgia do 
Sesi. Informações www.sesisp.org.br/cultura/nucleo-
-de-dramaturgia/edital

OPORTUNIDADES

Prefeitura abre inscrições para 
professores substitutos e eventuais

www.sjc.sp.gov.br

Para quem busca uma das vagas 
de emprego para o fi m de ano ou 
quer se preparar melhor para uma 
oportunidade em 2015, o Posto 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), em parceria com o Senac, 
está com uma programação de 
palestras gratuitas. As palestras 
são de apoio aos candidatos às 
vagas de emprego e acontecem 
de 3/11 a 17/12.  As vagas são 

limitadas e as inscrições vão até 
dia 31/10.

Serão oferecidas 1.650 
vagas, que serão 
preenchidas de acordo 
com a ordem de inscrição 
dos candidatos.

As inscrições devem ser feitas 
diretamente no PAT e são abertas 

a qualquer interessado, maior 
de 16 anos. Serão abordados 
temas como: “Como elaborar um 
currículo”, “Dicas para participar 
de entrevistas e dinâmicas de 
grupo” e “O perfi l do profi ssional 
competente”. 

Palestras do PAT orientam candidatos às vagas

PAT

Praça Afonso Pena 175, Centro

O professor que já prestou 
concurso em 2014 deverá
se inscrever novamente

para poder participar desta 
nova seleção.



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. 26 de outubro
a 1 de novembro .3.326 de outubro26 de outubro

a 1 de novembroa 1 de novembro
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

Flagrantes de 
pichações e descarte 
irregular de lixo e 
entulho agora podem 
ser denunciados pela 
população em tempo real. O 
aplicativo “Cidade Limpa”, que 
foi desenvolvido pela Prefeitura 
de São José dos Campos, está 
disponível para ser baixado 
gratuitamente em celulares tipo 
smartphones.

O aplicativo permite ao cidadão 
registrar ocorrências de 
irregularidades no município e 
enviar automaticamente para 
uma central de gerenciamento 
da Prefeitura para as devidas 
providências. 

A proposta da Secretaria 
Especial de Defesa do Cidadão 
é intensifi car a fi scalização e 
fechar o cerco contra estas 
irregularidades.

A Prefeitura já realiza trabalho 
de fi scalização por meio de 
monitoramento pelas câmeras 
do Centro de Operações 
Integradas (COI). 

Aplicativo “Cidade Limpa” 
ajuda a denunciar irregularidades

Peixe: Uns 500g de salmão sem 
pele fatiado em filés grossos, 
100g de amêndoas cortadinhas 
em lascas finas, sal a gosto, 
pimenta do reino a gosto, alho 
bem picadinho a gosto e suco de 
3 limões. Cebola: 1 cebola fatia-
da bem fininha, 1 colher (sopa) 
de manteiga, 1 colher (sopa) de 
açúcar, 1 colher (sopa) vinagre, 2 
colheres (sopa) de água.

INGREDIENTES
Peixe: Misture o suco dos limões, pimenta, sal e alho. Passe cada 
filé de salmão nessa mistura e coloque tudo em um saco plástico 
bem fechado (salmão temperado e o que sobrar do suco de limão). 
Deixe descansando na geladeira por +- 1h. Ponha os filés de sal-
mão em uma assadeira e coloque uma camada das amêndoas fa-
tiadinhas em cima de cada um. Asse no forno por uns 25 minutos 
a 200˚C.  Cebola: Refogue em fogo baixo a cebola na manteiga, 
ponha o açúcar, vinagre e água. Deixe tudo sempre em fogo baixo, 
até que a cebola fique bem dourada, quase marrom. Assim que 
o salmão estiver pronto, é só colocar a cebola caramelizada por 
cima e servir. 

MODO DE PREPARO

SALMÃO COM AMÊNDOAS E CEBOLAS CARAMELIZADAS Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

PASSO A PASSO
Como baixar

O aplicativo pode ser baixado por 
meio do Google Play, bastando 
apenas digitar "Cidade Limpa" no 
campo de pesquisa do mesmo. 
Aparecerá o ícone do aplicativo 
e a janela para confi rmar a 
instalação.

Como funciona
Com o aplicativo instalado, na tela 
inicial, o cidadão terá que indicar 
a natureza da denúncia - de 
entulho, pichação ou lixo - e fazer 
uma breve descrição do fl agrante. 
Em seguida pode tirar uma foto 

ou gravar um vídeo da referida 
denúncia. Ativando a opção GPS 
no celular, o aplicativo aponta o 
local da ocorrência assim que a 
foto ou o vídeo são registrados. O 
envio da denúncia pode ser feito 
de imediato para quem utiliza 
pacote de dados de internet ou 
através de uma rede sem fi o 
(wi-fi ). 

Envio da informação
Para cada denúncia enviada, é 
gerado um número de protocolo 
para acompanhamento, que fi ca 
armazenado no próprio aplicativo, 
para consulta do usuário. 

Este novo recurso é apenas 
para irregularidades sobre:  

entulho, pichação e lixo.

Para outros serviços da 
Prefeitura, acione Central

156



Expo
Mundi
Feira nacional
e internacional
de artesanato

Até 26/10

Expo Vale
Sul  

Segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, e

sábado, das 9h às 14h.
Entrada gratuita.

Praça Afonso Pena 29, 
Centro.

3921-4112

Exposição
Esporte

sem Limites:
Você Quer,
Você Pode
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nda a sexta-feira,
as 9h às 17h, e
do, das 9h às 14h.
ntrada gratuita.

a Afonso Pena 29,
Centro.

3921-4112

Exposição
Esporte

em Limites:
Você Quer,
Você Pode
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Museu
do LixoQuas
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Agende um “Lixo Tour”
e veja a exposição de mais de 150 peças antigas.
3944-9434

O Centro da 
Juventude já é muito 
mais que um espaço 
dos jovens. Atualmente, 
é frequentado 
também por crianças 
e idosos. E para 
atender esse público 
tão diversificado, a 
Prefeitura, por meio 
das secretarias de 
Promoção da Cidadania 
e a de Esportes têm 
ampliado a programação 
cultural e esportiva no 
local, inclusive com uma 
programação mensal.

E o melhor é que 
todas as atividades 
são gratuitas e muito 
atrativas para o público.

Centro da Juventude
tem pra todo mundo

Horta Comunitária 
São 120m² de plantação sob a 
responsabilidade da comunidade, que 
poderá plantar e colher produtos. 

Avaliação física gratuita
Testes de composição corporal, postura 
e aptidão física para pessoas de 16 a 59 
anos. Agendamento: 3932-8650. 

Segundas no Quiosque 
Shows musicais e artísticos todas as 
segundas-feiras, às 20h com entrada é 
gratuita, com duração de uma hora.

Sala de Leitura 
É equipada com recursos audiovisuais e 
de acessibilidade, com livros impressos 
em braille, áudio-livro e muito mais.

Vem Brincar
Todos os domingos as crianças 
participam de atividades, brincadeiras, 
ofi cinas de artes e leitura de um livro.

Atividades regulares
- aulas e cursos: dança de salão, ballet, 

Jiu-jitsu, yoga, tai chi chuan, zumba,

circo e slackline. 

- exibição fi lmes (legendados para 

pessoas com defi ciência auditiva).

- pista para caminhada

- academia ao ar livre (inclusive para 

pessoas com defi ciência), 

- espaço verde

- quiosques

- pista de skate e patins

- quadra de areia

- biblioteca

- sala de leitura

- sala de computadores com intenet

- espaço para exposição de artesA
T
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JUNTO E MISTURADO

EXPOSIÇÃO
Planeta faminto 
Estudo fotográfi co de famílias ao redor 
do mundo para revelar o que comem 
e gastam em uma semana, com 25 
imagens de vários países. Até 9/11, 
Convivência e Hall do Auditório, no 
Sesi. 3904-2000.

CENTRO DA JUVENTUDE 
3932-8600
EXPOSIÇÃO

As fl ores de Tetê
Até 30/10, das 8h às 20h, no Espaço Artes. 

MÚSICA
Segunda no Quiosque

Dia 27/10, Priscilla Coutto. Todas as segundas, das 20h às 21h,
Piquenique da leitura

Domingos, das 10h às 10h30, contação de histórias e ativi-
dades lúdicas (atividade infantil aberta).

VICENTINA ARANHA
3911-7090

Programa vem brincar
Todo domingo, das 9h às 13h, ao lado do pavilhão Marina 
Crespi.

Música no Parque
Aos domingos, das 11h às 12h.

AGENDA

TEATRO COLINAS
Irmã Selma e seu Terço 

Insano, dia 7/11, às 21h.

Monster High, dias 8, 9, 15 
e 16 de novembro, sábados e 
domingos às 16h. 3204-5235.

Centro da Juventude

Rua Aurora Pinto da Cunha 131, Jd . América 3932-8600
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