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Todo ato de
consumo precisa ser 
responsável!  Cada 
vez mais, essa ideia 
vem crescendo na 
sociedade, estimulada 
pelas campanhas 
de orientação e 
conscientização sobre os 
direitos do consumidor. 

E a crise hídrica que se instalou 
este ano em vários estados 
brasileiros, veio reforçar que é 
fundamental consumir com
consciência.

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

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Em São José dos Campos, a educação fi nanceira é discu-

tida nas escolas municipais. Se é na escola que as crian-
ças aprendem a ler e escrever corretamente, por que 

não aprender a cuidar do próprio orçamento, a pou-
par dinheiro, a consumir com qualidade e responsa-
bilidade? Esses temas entraram este ano na pauta 

do Ministério da Educação, que discute neste 
mês, a partir de um seminário em Brasília, a 

adoção de aulas de educação fi nanceira 
nas escolas públicas brasileiras.

São José saiu na frente e desenvol-
ve desde 2013 um projeto inovador 
que benefi cia alunos das escolas 
da Prefeitura. Na sala de aula, eles 
aprendem sobre seus direitos como 
consumidores e a lidar com o di-
nheiro; têm noções práticas sobre 
o controle de gastos e ainda são 
orientados a ajudar os pais a cui-
dar o orçamento doméstico.
O projeto está presente nas 46 
escolas de Ensino Fundamental 
de São José dos Campos e bene-

fi cia estudantes dos 7º e 8º anos. 
Os alunos têm aulas sobre orça-

mento familiar, controle fi nanceiro, 
análise de despesas, tributos, orça-

mento público, entre outros temas.

COMO COMEÇOU 
Instituído há 53 anos, o Dia Interna-
cional do Consumidor influenciou 
na criação do Código de Defesa 
do Consumidor, no Brasil, há 
quase 25 anos.
O presidente norte-americano 
John Kennedy foi o primeiro 
Chefe de Estado a discursar 
para a Nação sobre o tema 
“o consumidor”. A data do 
discurso foi convertida, 
em 1985, pela Assem-
bleia Geral da ONU 
em “Dia Internacional 
do Consumidor”. No 
Brasil, desde 1990, o 
Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) 
consagrou os ‘di-
reitos básicos’ do 
consumidor. Ao 
longo dos últimos 
20 anos, mais de 
50 milhões de ci-
dadãos ingressaram 
no mercado, graças 
ao crescimento da 
economia e o maior 
acesso ao crédito.

O Dia Internacional do 
Consumidor (15 de março) 

é mais uma oportunidade para 
ressaltar a importância da atitude 

consciente na hora de consumir, 
tanto no caso de produtos 
ou bens, como no caso da 

água, da energia elétrica, dos 
recursos naturais.

A compra responsável é 
fundamental para as pessoas e 

para o planeta.

Para isso, vale
sempre uma pergunta 

preventiva, que cada um 
deve fazer a si mesmo: 

Será que eu preciso 
disto?
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9ª MOSTRA DE CINEMA
E DIREITOS HUMANOS

cena de "A Vizinhança do Tigre"
Affonso Uchoa | 2014

Mexa-se!



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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de  marçode  março .38  a  14

de  março

A Prefeitura abriu tam-
bém inscrições para 
contratação de estagi-
ários.

As inscrições vão até 
16/03 e devem ser feitas 
exclusivamente no site 
do CIEE. 

As inscrições para o concurso da Prefei-
tura de São José dos Campos vão até 7 de 
abril. Estão sendo oferecidas 60 vagas em 
diversas funções nas áreas administrati-
va, de saúde, contabilidade, arquitetura, 
segurança do trabalho, fi scalização, ser-
viços gerais, educação física e técnicos 
diversos. As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente no site da Vunesp e serão 

encerradas dia 07/04. Os salários ofereci-
dos variam de R$ 820,55 a 5.303,19. 

Já estão em vigor 
as novas regras para 
o seguro-desemprego, 
abono salarial, auxílio do-
ença e pensão por morte. 

Elas foram determinadas 
pelo Governo Federal no 
fi nal do ano passado com 
o objetivo exercer maior 
fi scalização e evitar des-
vios na concessão dos 
benefícios aos quais os 
trabalhadores têm direito, 
de forma a otimizar os re-
cursos públicos.

Essas mudanças só valem 
para os trabalhadores que 
fi zerem pedido de algum 
desses benefícios a partir 
da segunda-feira passada 
(2/03). Para quem já re-
cebe os recursos não há 
alterações. No caso do 
seguro desemprego, as 
novas regras só aplicam a 
quem foi demitido depois 
de 28 de fevereiro.

OPORTUNIDADE
Inscrições para 
concurso da Prefeitura 
vão até 7 de abril

Vunesp

www.vunesp.com.br/PMSJ1402                         

Concurso Prefeitura 

http://ow.ly/JSZ6m

(11) 3874-6300

Novas regras do seguro-
desemprego já estão em vigor

Ministério do Trabalho e Emprego

www.mte.gov.br

Ministério da Previdência e Assistência Social

www.mpas.gov.br

AS NOVAS REGRAS

SEGURO-DESEMPREGO
Primeiro pedido:

após trabalhar por 18 meses

Segundo pedido:
após trabalhar por 12 meses

Terceiro pedido:
após trabalhar por 6 meses 

NÚMERO DE PARCELAS
Primeiro pedido: 4 parcelas, se tiver trabalhado 

de 12 a 23 meses, nos 36 meses anteriores

Segundo pedido: 4 parcelas, se tiver trabalhado 
de 12 a  23 meses; 5 parcelas se tiver trabalhado 
no mínimo 24 meses

Terceiro pedido: 3 parcelas se tiver de 6 a 11 
meses; 4 parcelas se tiver trabalhado de 12 a 23 
meses; 5 parcelas: se tiver trabalhado pelo menos 
24 meses

ABONO SALARIAL  (PIS/PASEP)
é benefi ciado quem trabalha pelo 

menos seis meses sem parar. 

O valor do benefício passa a ser 
proporcional ao tempo de trabalho, 
como no 13º, e não mais pelo salário 
mínimo integral

AUXÍLIO-DOENÇA
O valor passa a ser uma média das 

últimas 12 contribuições. 
As empresas passam a ter de pagar 

o custo de 30 dias de salário antes do 
INSS assumir a responsabilidade pelo 
valor. Até agora, esse prazo era de 15 
dias. No caso dos empregados domés-
ticos não houve alteração. A responsa-
bilidade fi ca por conta do INSS desde o 
primeiro dia de afastamento. 

Viúvos e viúvas com me-
nos de 44 anos receberão 
por período determinado

O segurado do INSS preci-
sa ter contribuído 24 meses 
para que seus dependentes 
tenham direito à pensão

O benefício deixa de ser 
pago depois que o depen-
dente completar 21 anos.

A pensão equivale a me-
tade do valor da aposenta-
doria, mais 10% para cada 
dependente, até atingir o 

valor integral. 
Ninguém receberá menos 

do que 60%, já que o côn-
juge é considerado um de-
pendente. 

Valor não pode ser menor 
que o salário mínimo.

PENSÃO POR MORTE

Prefeitura abre 
inscrições para 
estagiários

www.ciee.org.br

Estão sendo 
oferecidas 46 vagas 

para as áreas de 
Administração, 

Direito, Educação 
Física, Informática, 

Turismo e Pedagogia.

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
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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
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A função de um suco detox 
(desintoxicante) é de ajudar a 
eliminar toxinas do organismo, 
melhorar o intestino, ativar o 
sistema imunológico e aumen-
tar a hidratação do corpo.

Confira três opções que, logi-
camente não incluem açúcar, 
mas podem ser acrescidas de 
adoçante.

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

Estudantes 
de São José 
aprovam 
facilidades
do E-Passe

Componentes de
motos deverão

ter Selo do
Inmetro

Já está em vigor Portaria 123/14 do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) que torna obrigatória a 
certifi cação para componentes automotivos 
de motocicletas e similares destinados ao 
mercado de reposição. A regulamentação 
baseia-se em requisitos mínimos para maior 
segurança aos usuários. Porém, os fabri-
cantes destas peças deverão procurar um 
organismo de certifi cação até 19/09/2015. A 
partir de então, estarão sujeitos às ações de 
fi scalização.

www.inmetro.gov.br

Cerca de 15 mil estudantes já se 
cadastraram no novo sistema de passe es-
colar de São José dos Campos, o E-Passe. 
A adesão crescente comprova o sucesso 
do novo portal, que passou funcionar em 
janeiro deste ano.

O E-Passe substituiu o modelo de carimbo 
mensal que vigorou por três décadas na ci-
dade, gerando fi las e difi cultando a compra 
dos bilhetes.

Quanto melhor a 
tecnologia, mais 
facilidade para 

o consumidor. Não é 
como antes com fi las.
Agora está bem mais 
fácil.
Keylla Evelyn Lima Silva  
estudante

acesse o site
www.epasse.com,

preencha o formulário
o formulário será enviado 

automaticamente à escola e ao 
Consórcio 123

Em seguida a compra dos 
passes vai ser liberada

A compra poderá também ser 
paga por boleto bancário

Dúvidas?  Ligue 156

COMO FUNCIONA:

Podem utilizar o sistema
E-Passe estudantes das redes 

pública e privada.

Para isto, basta simplesmente
que o aluno preencha o formulário

no site www.epasse.com

MELANCIA COM GENGIBRE
Ingredientes: 3 fatias de me-
lancia sem caroço,  1 colher de 
chá de linhaça triturada e 1 co-
lher de chá de gengibre ralado
Preparo: Bata todos os ingre-
dientes no liquidificador. Sirva 
com muito gelo!

LARANJA COM CENOURA
Ingredientes: 200 ml suco 
de cenoura (passada na cen-
trífuga), 200 ml suco de pi-

mentão amarelo (passado na 
centrífuga), 2 colheres (chá) 
de gojiberry (ou maça), 50 ml 
suco de erva-doce (passada na 
centrífuga), 100 ml suco de li-
mão e 50 ml de suco de cham-
pignons frescos (passados na 
centrífuga)
Preparo: Coloque todos os 
ingredientes no liquidificador. 
Junte o suco de limão, o de 
erva-doce e o chá de gojiberry 
(ou maça). Bata e sirva gelado!

COUVE/LARANJA
Ingredientes: 2 laranjas, 3 
folhas de couve, 1 gengibre e 
1 litro de água
Preparo: Descasque as la-
ranjas. Corte-as em pedaços 
e tire as sementes. Coloque 
no liquidificador. Junte as 
folhas de couve bem lava-
das e com talo. Acrescente 
um pedacinho de gengibre. 
Complete com o litro de água 
gelada. Bata tudo. 

Cuidado! A Dengue pode até matar! 
Não deixe água parada. Dúvidas: Ligue 156



Escreva sua experiência

sobre este tradicional bairro

http://ow.ly/JSTg8

3924-7300

eva sua experiência

este tradicional bairro

http://ow.ly/JSTg8

3924-7300
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A Fundação Cultu-
ral Cassiano Ricardo 
(FCCR) promove até o dia 
31/03, a 9ª Mostra de Cine-
ma e Direitos Humanos. As 
apresentações são gratuitas e 
acontecem no Parque Vicenti-
na Aranha e Cine Santana.

A Mostra é uma realização da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repú-
blica (SDH/PR) e do Ministério 
da Cultura (Minc), com o 
apoio da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo e da AJFAC 
(Associação Joseense para 
Fomento da Arte e da Cultura).

Os fi lmes exibidos têm o 
objetivo de discutir os direitos 
humanos, além de divulgar 
obras de audiovisual produ-
zidas no Hemisfério Sul. Por 
ocasião dos 50 anos do golpe 

militar, a 9ª edição da Mostra 
terá como temática o Direito à 
Memória e Verdade.

A próxima sessão exibirá o 
documentário “Que Bom Te 
Ver Viva”, no dia 10 de março, 
no Parque Vicentina Aranha, 
às 19h. As exibições seguem 
até 31 de março.
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Cabra Marcado para Morrer
Dia 3 – 19h
Parque Vicentina Aranha
Filme faz a reconstituição 
ficcional da vida de João 
Pedro Teixeira, líder da Liga 
Camponesa de Sapé (PB).

Que Bom Te Ver Viva
Dia 10 – 19h
Parque Vicentina Aranha
Ex-presas políticas falam 
sobre a luta e a tortura vividas 
durante o regime militar.

Sophia e Pelas Janelas
(curtas metragens)
Dia 17 – 19h
Parque Vicentina Aranha
Deficiente auditiva defende 
sua mãe, Joana, que passa 
por belíssimas experiências.

A Vizinhança do Tigre
Dia 24 – 19h
Cine Santana
Trajetória de jovens 
moradores do bairro 
Nacional, em Contagem 
(MG). 

Rio Cigano
Dia 31 – 14h
Cine Santana
Uma cigana atravessa mundos 
para salvar sua grande amiga 
de infância

Parque Vicentina Aranha

R. Prudente Meireles 302, 
Vila Adyana

3911-7090

Cine Santana

Av. Rui Barbosa, 2005

3942-1227

A Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de 
São Paulo se apresenta sábado (14), às 20h, 
no Cine Santana. A orquestra foi criada em 
1990 pela Secretaria de Estado da Cultura, 
com a proposta de dar tratamento sinfônico 
à música popular brasileira e universal.  Sua 
formação, bastante singular, une a orquestra 
nos moldes eruditos a uma big band de 
jazz, produzindo uma sonoridade especial e 
diferenciada. A regência é do maestro João 
Maurício Galindo. A entrada é gratuita.

Cine Santana

Av. Rui Barbosa, 2005 3942-1227

Jazz Sinfônica

PROGRAMAÇÃO

MAR | ANO 23 | Nº 958 | 2015

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

•Assessor de Planejamento de Comunicação: Odersides Almeida•Diretora de Comunicação: Deborah Costa
•Chefe da Divisão de Imprensa: Eustáquio de Freitas•Editor: Antonio Bibiano dos Santos•Textos: Antonio Bibiano dos Santos, Julia Matin, Marrey 
Júnior•Produtor gráfi co: Carlos Eduardo Torres•Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho•Estagiário: Vitor David

Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 


