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Água! Nem pensar em desperdício. Agora é economizar sempre!

SEGUROSEGURO      FACULTATIVO      FACULTATIVO

A cobrança de Seguro 
Facultativo nas passa-
gens de ônibus inter-
municipais e interes-
taduais é uma prática que 
vem se tornando cada vez mais 
comum, mas que ainda gera 
dúvidas aos passageiros.

Os passageiros confundem esse 
tipo de seguro com o obrigatório 
e, com isso, se sentem erronea-
mente obrigados a aceitar a sua 
inclusão na compra do bilhete 
de ônibus. A compra da passa-

gem pelo usuário não pode ser 
vinculada à aquisição do seguro 
facultativo.

Desde 1974, todo o passageiro é 
coberto pelo seguro obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT).

Vai Viajar de 
Ônibus?
Então saiba mais 
sobre o seguro 
obrigatório e o 
opcional

Antt

www.antt.gov.br                                166

Dpvat

www.dpvatsegurodotransito.com.br

Procon

www.proconsp.gov.br

Faço várias viagens 
por mês me arriscando 
mais e por isto prefiro 
pagar e ter uma 

cobertura melhor
Aristides Salgado Filho
vendedor

Viajo muito e prefiro 
ficar somente com o 
seguro obrigatório, 
economizando esse 

dinheiro no fim do mês
Jussara Nunes Almeida
autônoma

OPCIONAL

Em 2006, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres (ANTT) regulamentou a 
comercialização de Seguro 
Facultativo Complementar de 
Viagem (Resolução ANTT nº 
1454/2006), permitindo que as 
empresas de ônibus possam 
oferecer esse tipo de serviço.

O Seguro Facultativo o pas-
sageiro só paga se quiser. Ele 
custa em torno de 10% do 
valor da passagem.  Sua van-
tagem é que ele tem cobertura 
maior do que DPVAT, que tem 
valores considerados básicos 
somente.

Em caso de sinistro, é aciona-
do apenas quando a empresa 
é considerada culpada pelo 
acidente e quando o valor da 
indenização for superior à pre-
vista pelo DPVAT. 

Artesp

www.artesp.sp.gov.br                      0800 727 83 77

Lei 6.194/74
Fixa que todos os veículos 

automotores paguem o Seguro 
DPVAT, garantindo às vítimas 

de acidentes o recebimento de 
indenizações.
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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 • 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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CONCURSOS
Selo comemorativo
Cia Teatro da Cidade lançou um concurso 
para a escolha do selo oficial come-
morativo dos 25 anos da companhia. 
Inscrições até 2 de março. O concurso é 
aberto a todos os interessados, como pro-
fi ssionais de publicidade e propaganda, 
designers, artistas gráfi cos e estudantes 
de áreas afi ns. 3921-5367/ 98248-3039.

CURSOS
Cia. Teatro da Cidade
Cursos livres de teatro terão início nos 
dias 2, 3 e 4 de março para crianças 
iniciantes (a partir 7 anos), jovens e 
adultos iniciantes (a partir 14 anos), e 
para turmas de aperfeiçoamento. Centro 
de Artes Cênicas (CAC) Walmor Chagas, 
3941-7631 e 99741-1801 ou www.ciate-
atrodacidade.com.br 
SESI
Cursos gratuitos de iniciação teatral com 
vagas para três módulos. Os semestrais, 
Jogos Teatrais e Ler a Cena (para alunos 
a partir de 8 anos de idade) são voltados 

aos interessados na experimentação da 
linguagem teatral. Já o módulo anual, 
Múltiplas Linguagens, é direcionado 
para alunos com mais de 18 anos que já 
possuam alguma experiência em artes 
cênicas. 3919-2000.
Páscoa
Cursos culinários solidários com receitas 
especiais para a Páscoa com a doceira 
Márcia Machado, que ensinará receitas 
de ovos, trufas, bombons crocantes e 
decorados, pirulitos, além de técnicas 
para fazer ovos coloridos, como arco-íris, 
mesclados e também noções de cálculo 
de preço, dicas de embalagens, manipu-
lação e temperagem. Dias 20 e 27, às 14h 
no Spani Atacadista, 3906-2000.

OFICINAS
Sebrae
Oficinas de aprimoramento para em-
preendedores. Dias 25 e 26/02, das 
15h às 19h. Tema: Marketing Digital 
para Vestuário – Um Novo Canal para 
promover suas Vendas e sua Marca. 0800 
570 0800 e 392.

PALESTRAS
FAAP - 3925-6400

A atuação da controladoria 
na gestão empresarial - Gestão 
Empresarial
Com o palestrante Clóvis Luiz Pado-
veze, que atua como professor desde 
1978 e atualmente leciona na Facul-
dade Metodista de Piracicaba para os 
cursos de graduação, pós, mestrado 
e doutorado, além de ser autor de 25 
obras publicadas na linha de pesquisa 
de controladoria, contabilidade e 
custos. Dia 19, às 18h30,

Etapas do processo de comuni-
cação e estratégias de feedback
Com Valéria Ferraz, arquiteta gradua-
da pela FAAP e doutora pela FAU-USP 
e mestre pela UFRN/Natal. Trabalhou 
nas empresas, CPTM, FUPAM e 
EMURB, acumulando experiência 
na área de coordenação de projetos, 
gestão de pessoas e processos de 
comunicação. Dia 25, às 18h30.

Vendas Verdadeiras
Sergio Chnee atua como palestrante 

e coach. É facilitador de conselhos de 
mútua ajuda (máster mind). Adminis-
tradora pela FGV e maestro graduado 
na Rússia, atendeu mais de 150 
clientes e já se apresentou para mais 
de 50.000 pessoas. É autor do e-book 
“Orquestre a sua vida”. Dia 26, 18h30.

Sebrae 
Ciclo de palestras até dia 26. Dia 24, 
palestra de apresentação do Sebrae 
Mais – Estratégias Empresariais, que 
permite uma análise completa da em-
presa, identifi cando pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças para elaborar 
e implementar um plano de ação estra-
tégica. 0800 570 0800 e 392.

Estabilidade, mudanças 
e uma nova oportunida-
de na carreira. Os concur-
sos públicos atraem candidatos 
de todo país por representarem 
uma série de boas mudanças na 
vida profi ssional e pessoal do 
candidato.

Atualmente, há 88 concursos pú-
blicos – alguns com data de ins-

crição já encerradas. Confi ra al-
gumas opções abaixo – há 17 mil 
vagas em várias partes do país.

Em São Paulo, o Tribunal de Jus-
tiça do Estado abriu 345 vagas 
para o cargo de Escrevente Téc-
nico Judiciário (nível médio) e 30 
vagas para Contador Judiciário, 
com salários de R$ 3.878,07 e R$ 
5.668,65 (nível superior), respec-

tivamente. As inscrições vão até 
6 de março para ambos os car-
gos.

Fora do estado, as opções com 
salários mais altos são para a 
Prefeitura de Xanxerê (SC), de 
R$ 13.500 com inscrições até 
24/02 e para o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, de R$ 19.383,88 
com prazo até 19/02.

OPORTUNIDADES

Oportunidade: 2015 inicia com 
concursos públicos e vagas por todo país

 Tribunal de Justiça – SP  
Escrevente Técnico Judiciário (nível mé-
dio), 345 vagas, inscrições até 06/03. 
www.vunesp.com.br/TJSP1502 e con-
tador (nível superior) 30 vagas, inscri-
ções até 06/03 www.vunesp.com.br/
TJSP1501

TRT/Campinas 
63 vagas em cargos de níveis médio e 
superior, com salários até R$ 8.863. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 10 
de março. www.shdias.com.br/Concur-
so/Detail/114

Iamspe-SP
O Instituto de Assistência Médica ao Ser-
vidor Público oferece dois concursos com 
89 vagas em diversos cargos. Inscrições 
até 20/02. www.nossorumo.org.br/Con-
curso/Relacao-concursos.aspx?IDFase=1

Ministério da Justiça
São 14 vagas temporárias de nível supe-
rior. O salário é de R$ 8.300. Inscrições 
até 22/02. http://pesquisa.in.gov.br/im-
prensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/
01/2015&jornal=3&pagina=113&totalAr
quivos=240

Prefeitura Caçapava
Inscrições para diversos profi ssionais 
da área da saúde. São 23 vagas entre 

reservas e de início imediato. O edital 
completo no site da Fusam. As inscrições 
vão ate  27/02. www.fusam.com.br

Prefeitura de Xanxerê (SC)
São 15 vagas para todos os níveis, 
com salário até R$ 13.500,00 e inscri-
ções até 24/02. http://asscon.mhin-
formatica.inf.br/publicacoes.php?cod_
concurso=VkZkd1FsQlJQVDA9

TJ (PE)
O Tribunal de Justiça de Pernambuco 
oferece 50 vagas para nível superior 
em direito e salário de R$ 19.383,88 e 
inscrição até 19/02. www.concursos-
fcc.com.br/concursos/tjupe114/index.
html

Confi ra alguns dos concursos 
que ainda estão com prazo de 
inscrições aberto

Anuário Acadêmico de Design
O blog Design on the rocks convida 
estudantes e designers recém-forma-
dos a divulgarem seus trabalhos de-
senvolvidos em ambiente acadêmico 
de 2014 para formar o anuário que 
terá duas versões: uma e-book e uma 
impressa. Inscrições até 8 de março. 
www.anuarioacademico.com.br

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

Emprego, qualifi cação
ou carteira de trabalho



Utilize
gratuitamente

os PEVs
Pontos de Entrega 

Voluntária

Confi ra os locais
www.sjc.sp.gov.br/pev

Ligue
3945-9515
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lugar certo

UtilizeUtilize
gratuitamengratuitamen

os PEVsos PEVs
Pontos de EntrPontos de Entr

VoluntáriaVoluntária

Confi ra os locConfi ra os loc
wwww.sjc.sp.gov.bwwww.sjc.sp.gov.b

LigueLigue
3945-9513945-9515

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
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A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, está dispo-
nibilizando as 10 unidades 
do Espaço Ponto Com para 
que os jovens façam os 
cursos on-line, totalmente 
gratuitos, oferecidos pela 
ATN – Associação Telecen-
tro de Informação e Negó-
cios, sob coordenação do 
governo federal.

 3 claras de ovo,
 1 colher sopa aveia em flocos 

(pode ser amaranto ou quinoa),
 sobras de: brócolis ou abobrinha 

ou cenoura cozidas,
 1/2 tomate picado sem 

semente,
 salsinha e cebolinha, orégano, 

sal e pimenta.

INGREDIENTES

Misture tudo e coloque em 
forminhas de muffin silicone 
ou unte uma travessa de 
vidro. Leve ao forno em 180 C 
por 20 a 25 minutos.

MODO DE PREPARO

MUFFIN DE BAIXA CALORIA

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

Prefeitos da região se unem
em defesa do Rio Paraíba

Inscrições para 
transferências

continuam abertas
A Prefeitura disponibilizou 1.413 novas 
vagas para receber estudantes matricu-
lados no Ensino Fundamental que pedi-
ram transferência para a rede municipal. 
Além dos 1.413 já chamados agora em 
fevereiro, os demais nomes classifi cados 
na lista serão convocados à medida que 
surgirem novas vagas. As inscrições para 
a educação infantil (creches) continuam 
abertas durante todo o ano, em qualquer 
uma das unidades escolares. 

O momento é de cada setor 
da sociedade contribuir com 
sua colaboração para que o 
pior não aconteça. Ou seja, em 
investimentos por parte do poder 
público e por parte da população, 
a rigorosa economia no consumo 
de água e energia elétrica.

Na esfera regional, prefeitos e 
representantes de 33 cidades da 
região se reuniram segunda-feira 
(9), em São José dos Campos, 
para debater a atual situação dos 
recursos hídricos da região. O en-

contro, promovido pela Prefeitura 
de São José, resultou na criação 
da Frente de Prefeitos em Defesa 
da Bacia do Paraíba do Sul.

As propostas apresentadas no 
encontro serão sistematiza-
das e discutidas em uma nova 
reunião no próximo dia 26 de 
fevereiro, também em São José 
doa Campos.

A Frente de Prefeitos também vai 
estudar projetos que possam con-
tribuir com a redução do consumo 

de água nos municípios. Outra 
proposta é captar mais recursos 
para programas que colaborem 
com a produção de água. 

São José dos Campos, por exem-
plo, vai lançar em março um edital 
que prevê a remuneração de 
produtores rurais que promovam 
a conservação de mananciais.
A primeira etapa prevê aplicar
R$ 1,3 milhão na preservação 
da sub-bacia do Ribeirão das 
Couves, que abastece o Distrito 
de São Francisco Xavier.

A crise hídrica na região 
Sudeste atinge níveis 
preocupantes. No estado de 
São Paulo, por exemplo, a situação 
ainda é mais crítica, já que alguns 
dos reservatórios que abastecem 
a maior capital do país estão quase 
que secando.

www.sjc.sp.gov.br/secretarias/educacao.aspx

Cuidado! A Dengue pode até matar! 
Não deixe água parada. Dúvidas: Ligue 156
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Mundi
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A exposição é gratuita e pode 
ser visitada de terça a sábado, 
das 10h às 19h. Ao todo são 
30 fotos de moradores e luga-
res de São Francisco Xavier, 
registros históricos guardados 
no acervo da Casa de Cultura, 
mostrando todas as nuances do 
distrito e das pessoas que por 
ali passam e já passaram.

“Essas fotos já foram expostas 
aqui e o público gosta de entrar 
na Casa de Cultura para relem-
brar ou testemunhar nossa his-
tória”, comenta Bartira Moura 

Rosa, coordenadora da Casa de 
Cultura Julio Neme.

Confi ra no site da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo mais 
detalhes da programação de 
férias em São Francisco Xavier.

Expressões de
São Francisco Xavier

www.fccr.org.br

Casa de Cultura Julio Neme 

Praça Cônego Manzi, s/nº
Centro de São Francisco Xavier 

Até o dia 28 de fevereiro, 
a Casa de Cultura Julio Neme 
apresenta mais de 20 anos 
de história do distrito de São 
Francisco Xavier por meio da 
exposição fotográfi ca “Gentes 
e Lugares de São Francisco”.

O distrito de São Francisco Xavier, em São 
José dos Campos, foi instituído em 16 de 
agosto de 1892. Sua origem está ligada 
ao fato da localidade ter sido passagem e 
pouso de tropeiros que vinham de Minas 
Gerais para comercializar nos bairros da 
zona norte de São José dos Campos.
Localizado em área de proteção ambiental 
a 720 metros de altitude e a uma distân-

cia de 54,8 km de São José dos Campos, 
o Distrito também encanta os turistas por 
suas belezas naturais como cachoeiras, 
rios e uma extensa área verde.
A possibilidade de prática de esportes 
radicais em meio à exuberante natureza 
atrai muitas pessoas adeptas de trilhas 
para caminhadas, “mountain bike”, voo 
livre e canoagem.

O local mantém a característica de um pe-
queno povoado do interior, inclusive com 
a manutenção de algumas tradições tais 
como festas religiosas, artesanato, música 
e gastronomia regional.

http://ow.ly/HApv1
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