
4. 15  a  21
de  março

O Dia Mundial
         da

Chegamos a mais uma 
celebração do Dia Mun-
dial da Água, 22 de 
março, desta vez em meio 
a uma das mais graves crises 
hídricas que o país atravessa, 
sobretudo na região sudeste.

O Brasil, País que detém aproxi-
madamente 12% da água doce 
do planeta, celebra a data com 
o desafio de repensar a gestão 
dos recursos hídricos em seus 
mais diversos usos, promovendo 
a utilização sustentável para as 
atuais e futuras gerações.

Além de tudo que está sendo 
feito em obras de infraestrutura 
nessa área, são necessários cada 
vez mais investimentos públicos 
para suprir principalmente os 
centros urbanos. Afinal, não 
bastasse o fenômeno da escas-
sez temos que conviver com o 
desperdício de parte da popu-
lação e das próprias empresas 
públicas distribuidoras de água, 
que também devem corrigir suas 
falhas estruturais, como a demo-
ra na correção de vazamentos, 
entre outras providências.

Por outro lado, para boa parte da 
população, a escassez no abaste-
cimento de água, está levando 
a bons hábitos de economia de 
água e, por consequência, de 
energia elétrica provenientes das 
hidroelétricas. 

São José se une e declara guerra contra dengue. Faça sua parte também!

Agência Nacional de Águas

www.ana.gov.br 

Para esse ano,
a ONU anunciou 
como tema para
a data:
“Água e 
Desenvolvimento 
Sustentável”

COMO SURGIIU 
Instituído pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 1992, o Dia Mundial da Água fi cou 
registrado como data relevante mundial. Desde 
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a histórica Eco-
92, a data tem um signifi cado especial, pois as 
nações ao redor do mundo se debruçam em 
busca de soluções para os confl itos existentes 
entre oferta e demanda ao redor do globo 
terrestre.

FIQUE SABENDO
Embora um terço da superfície da Terra seja de 

água, apenas 0,008% dela é potável, servindo 
para o consumo humano, contando seu uso 
para ingestão, higiene e até para a crescente 
industrialização no mundo todo.

A cidade de Gyeongju (Coreia do Sul), foi eleita 
em 2014, na 51ª Reunião do Conselho Mundial 
da Água para sediar o Fórum Mundial da Água 
de 2018

Segundo o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), menos da metade da 
população mundial tem acesso à água potável. 

Em todo o mundo, a irrigação agrícola 
corresponde a 73% do consumo de água, 21% 
vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao 
consumo doméstico.
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DIA 19 É DIA DE SÃO 
JOSÉ E DE QUERMESSE 
NA PRAÇA DA MATRIZ 



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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Um estudo elaborado 
pelo Sebrae em parceria com 
o Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) aponta que de 
2002 a 2012, o total de mulheres 
que geraram empregos no país 
cresceu 19%, totalizando mais de 
1 milhão de empregadoras. 

No estado de São Paulo, em 
uma década, o crescimento foi 
de 13%. Em relação a evolução 
de homens empregadores, que 
alcançou um aumento de 5,4%, 
o crescimento representa mais 
que o dobro na geração de 
emprego, totalizando mais de 275 
mil empregadoras no estado. 

CONCURSOS
Marinha
Inscrições até 30/3 para a admissão ao 
Curso de Formação de Soldados Fuzilei-
ros Navais. Necessário ter no mínimo 
18 anos e no máximo 21 anos até 1º de 
janeiro de 2016. Informações: www.mar.
mil.br/cgcfn

Prefeitura de SJCampos
Inscrições até 7/4 para 60 vagas em 
diversas funções nas áreas administra-
tiva, saúde, contabilidade, arquitetura, 
segurança do trabalho, fi scalização, ser-
viços gerais, educação física e técnicos 

diversos. Informações: www.sjc.sp.gov.
br e www.vunesp.com.br

Tribunal de Justiça
Inscrições até dia 20 para o cargo de 
Estatístico Judiciário. Edital completo e 
informações: www.sjc.sp.gov.br

EVENTO
ConstruSer 
Inscrições abertas para o Encontro Es-
tadual da Construção Civil em Família. 
Evento de responsabilidade social ocor-
rerá dia 28/03, das 8h30 às 17h, no Sesi/
SJC. Informações 3942-5007 ou e-mail 
sindusjc@sindusconsp.com.br

OFICINA
SEI Vender
Dia 17, das 18h30 às 21h30, no Sebrae-
-SP. O objetivo é capacitar o empreen-
dedor individual para analisar o seu 
negócio, se adaptar às necessidades 
do mercado, entre outras. Informações: 
3922-2977.

SEMINÁRIO
Gestão de Estoques 
Dia 18, das 9h às 13h, no Sebrae-SP. O 
seminário visa a importância do controle 
de estoques como fator de lucro e a orien-
tação para uso de ferramentas práticas 

que levam à otimização para gestão do 
estoque. Informações: 3922-2977.

VESTIBULAR
Fatec
Inscrições até 7/4 para pedidos de 
isenção total e redução de 50% na 
taxa de inscrição do processo seletivos 
das Faculdades de Tecnologia para o 2º 
semestre de 2015. Informações: www.
vestibularfatec.com.br

Uninove
Inscrições até 18/5. Vstibular de Medici-
na para ingresso no 2º semestre de 2015. 
Informações: www.vunesp.com.br

OPORTUNIDADE

Cresce o número de mulheres 
que geram empregos

www.sebraesp.com.br

Rebeca de Fátima Costa faz 
parte desse contingente de 
mulheres que gera empregos. 
Ela leva a sério o gerenciamen-
to do estabelecimento e cativa 
os clientes a experimentarem 
seus produtos. Rebeca tem 
uma movimentada banca 
de pastel, bolos, broinhas e 
doces, no Mercado Municipal. 
Atualmente, ela  emprega 12 
funcionários.   

EMPRESÁRIAS PAULISTAS

39% das mulheres estão
no setor de serviços

37% das empresárias possuem 
ensino superior completo ou mais

70% das empregadoras têm
de 35 a 64 anos e 21%, de 25 a
34 anos

80% das mulheres trabalham
em local específi co para a empresa

A Congregação da Unifesp 
em São José dos Campos 
aprovou a inclusão do curso 
de Direito no plano de de-
senvolvimento da instituição. 
A decisão foi comunicada a 
Prefeitura no início de março, 
quando o diretor da institui-
ção pediu apoio ao projeto e 

à expansão da universidade 
federal na cidade. 
Além do bacharelado em Di-
reito, a Unifesp também tem 
planos de trazer para São José 
outros seis cursos de licencia-
tura: Matemática, Física, Quí-
mica, Biologia, Engenharia de 
Produção e Medicina.

Prefeitura e Unifesp se unem por curso de Direito
MEDICINA -  Os trabalhos para a 
instalação de um curso de Esco-
la Paulista de Medicina na cidade 
estão em andamento. A comissão 
criada pela faculdade para formatar 
o projeto em parceria com a Prefei-
tura está desenvolvendo um plano 
de ação para um centro de exce-
lência na área de saúde, que será 
submetido à Unifesp. 

Prazo para declarar o Imposto de Renda 
termina em 30 de abril
Informações: www.receita.fazenda.gov.br



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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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. 15  a  21 
de  março .3.315  a  2115  a  21

de  marçode  março

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

IPTU oferece desconto de 7,5% 
para quem pagar cota única

A Prefeitura lançou 
dia 6, a operação 
“São José na 
Guerra Contra a 

Dengue”. A cam-
panha vai reunir todas as secre-

tarias municipais e convocar instituições, 
empresas e moradores para colaborar com 
a eliminação de criadouros do mosquito 
transmissor.  Além da conscientização, 
a campanha estabelece medidas contra 
quem demostrar descaso com situações 
de risco. A primeira delas é um projeto de 
lei do prefeito municipal que prevê multas 
a proprietários de imóveis que se recusem 
a eliminar os criadouros do mosquito. Mais 
informações e denúncias sobre locais que 
possam gerar criadouros do mosquito da 
dengue. Lembre-se, a dengue pode matar!

A Prefeitura iniciou a 
distribuição aos contribuin-
tes dos carnês do IPTU/2015. O 
pagamento da primeira parcela 
ou da cota única deve ser feito 
entre os dias 23 e 27 deste mês. 
O parcelamento pode ser feito 
em até 10 vezes.

Para pagamento à vista, o des-

conto é de 7,5%. O tributo pode 
ser pago em qualquer agência 
bancária ou casa lotérica até 
o dia do vencimento. Depois, 
somente na Caixa Econômica 
Federal e nas casas lotéricas.

O contribuinte que não receber 
o carnê até 23 de março deve 
se dirigir ao departamento da 

Receita (1º subsolo do Paço 
Municipal), ao Poupatempo ou 
nos postos regionais da Pre-
feitura.  Outra opção é acessar 
o site da Prefeitura e imprimir 
uma segunda via do carnê. 

MODO DE PREPARO
Retire as sementes da 
abóbora. Em uma panela 
grande, coloque a abóbora, 
cubra com água e cozinhe 
por 30 minutos ou até ficar 
macia. Escorra, retire com 
cuidado a polpa e reserve 
a casca. Pré-aqueça o 
forno em temperatura média 
(180°C). Em uma panela mé-

dia, aqueça o óleo em fogo 
médio e doure a cebola. 
Junte a polpa da abóbora 
reservada e o sal. Refogue 
por 2 minutos
Acrescente o queijo, o 
peito de peru, metade da 
maionese light e a salsinha. 
Misture e transfira para a 
abóbora reservada. Coloque-
-a em uma assadeira média 

(33 x 23 cm) e reserve. 
Na batedeira, bata as 
claras em neve. Misture 
delicadamente o restante da 
maionese light, sem bater. 
Espalhe sobre o recheio da 
abóbora e polvilhe o queijo 
ralado. Leve ao forno por 20 
minutos ou até dourar. Sirva 
em seguida.

www.sjc.sp.gov.br/iptu2015
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INGREDIENTES
Meia abóbora japonesa média,
1 colher (chá) de óleo, meia 
cebola picada, 1 colher (chá) 
de sal, 250 g de queijo minas 
frescal light cortado em cubos 
pequenos, 250 g de peito de 
peru light cortado em cubos 
pequenos,
1 xícara (chá) de maionese 
light, 1 colher (chá) de salsinha 
picada, 2 claras, 1 colher (sopa) 
de queijo parmesão light ralado

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       151



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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No mesmo dia, a partir das 8 
h, será realizado o passeio ci-
clístico Pedala São José, por 
ruas da região central e adja-
cências. A programação da 
festa terá missas alternadas 
e shows populares e será 

uma opção para quem não 
viajar no feriado prolongado.

Dia de São José

As missas serão realizadas às 7h, 12h, 15h 
e 18h. As apresentações musicais fi carão 
por conta da banda Camarine, 10h, Trio 
Encantado, 13h30 e Kleyton e Adriano, 16h.

www.sjc.sp.gov.br

Quermesse vai 
movimentar praça Matriz

CINEMA E VÍDEO
Sophia e Pelas Janelas
Dia 17, às 19h. Na busca por entender 
melhor o universo de Sophia, Joana, 
mãe dedicada, passa por belíssimas 
experiências sensoriais. Pque. Vicentina 
Aranha, 3923-7131.

EXPOSIÇÃO
#ADOTEI
Até dia 29, de quarta a domingo, das 8 às 
20 h, mostra fotográfi ca com 22 imagens 
de personalidades e pessoas anônimas e 
de TV. Sesi, 3919-2000.

“Amantikir, a Serra que Chora” 
Até 3/5. A exposição explora a história do 

Vale do Paraíba, narrada visualmente de 
forma poética. Sesc - 3904-2000.

MÚSICA
Anderson Delavéquia
Dia 18, a partir das 12h, na Praça João 
Mendes. A apresentação integra o 
projeto “Sons do Meio Dia”, da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo.

Chico Oliveira e Soul Band
Dia 20, às 19h30. Com uma formação 
de metais, piano, guitarra, contra-baixo, 
bateria, percussão e a participação do 
cantor de R&B Hugo Rafael, o grupo 
interpreta clássicos do Jazz. Sesc, 
3904-2000.

Choro de Mesa
Dia 19, às 12h. O quarteto instrumental 
apresenta maxixes, polcas, tangos 
brasileiros e valsas, e interpreta clássicos 
dos mestres do gênero. Sesc, 3904-2000.

Deo Lopes
Dia 21, às 18h. O compositor e cantor 
apresenta o show “Orgânico - 35 anos”, 
trabalho acústico. Sesc, 3904-2000.  

Dom Pescoço
Dia 15, a partir das 10h30. A banda 
joseense apresenta músicas autorais so-
madas ao suingue, à energia, à psicodelia 
e aos ritmos latinos e brasileiros. Parque 
Vicentina Aranha, 3923-7131.

Sinfônica de SJC e Coro Jovem
Dia 25, às 20h. Os ingressos para a 
apresentação começam a ser distribuídos 
no dia 18, no Parque. Parque Vicentina 
Aranha, 3923-7131.

Quarteto de Cordas 
Dia 15, às 19h. O quarteto da OSSJC se 
apresenta na Capela Sagrado Coração 
de Jesus e a entrada é livre. Parque 
Vicentina Aranha, 3923-7131.

OFICINA
Pintura
Dia 18, às 15h. A atividade realizada ao ar 
livre propõe experimentações para uma 
nova forma de observar e pintar. Parque 

Vicentina Aranha,  3923-7131.

TEATRO
Almas Abaixo de Zero
Dias 20 e 21, às 20h. A peça aborda o 
processo de criação de um grupo teatral 
a partir de um mergulho no universo do 
escritor russo Anton Tchekhov. Parque 
Vicentina Aranha - 3923-7131.

Não Sou Bistrô
Dias 20 e 21, às 21h e dia 22, às 19h. 
Um badalado chef da alta gastronomia 
Catalã, sofre um ataque do coração 
e precisa encontrar um novo talento 
para substituí-lo. Teatro Colinas, 
3204-5235.

AGENDA

Como ocorria nos velhos tempos, a Praça 
da Matriz (João Mendes), vai estar novamente 
movimentada para receber uma festa popular e 
religiosa. Ali, nessa quinta-feira (19), a Prefeitura 
juntamente com entidades benefi centes ligadas 
ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria de 
Desenvolvimento Social, vai promover uma quer-
messe especial nos moldes tradicionais, em come-
moração ao Dia do Padroeiro da cidade, São José.
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Como parte da festa do Dia de 
São José, será realizado tam-
bém na quinta-feira (19), o pas-
seio ciclístico Pedala São José. 
Com início previsto para às 8h, 
a concentração será na igreja 
Matriz, no centro da cidade. O 
evento é gratuito e não exige 
inscrição prévia. PARTICIPE!

Para percorrer os cerca de sete 
quilômetros em cima da magrela 
Confi ra as dicas do ciclista joseen-

se Eric Sousa.

COM BIKE: verifi car: freios, guidão e 
pneus. Ajustar o freio é simples e pode 
ser feito em menos de 1 minuto com a 
ajuda de vídeos explicativos disponíveis 
na internet. O guidão deve estar bem fi xo 
para evitar que se perca o controle da 
bicicleta. Os pneus cheios tornam a bike 
muito mais leve para quem está pedalan-
do. Certifi que-se de que eles não estejam 

carecas. Observe também lubrifi cação, 
alinhamento das rodas e da corrente e a 
fi xação dos pedais.

PREPARO FÍSICO: Alongamento para evi-
tar câimbras ou desconforto muscular. 
O Pedala São José vai trazer estas ativi-
dades antes do início do evento. Não é 
aconselhável fazer uma refeição pesada 
logo antes do início da pedalada. Prefi ra 
alimentos leves como frutas e cereais e 
pães no café da manhã. Não se esqueça 
do protetor solar e se possível chapéu ou 
capacete e óculos de sol.CU
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