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VEJA 
AQUI!

Para ajudar
o consumidor

nesse ambiente
de tentações e riscos,

o Procon-SP listou 
algumas dicas

essenciais. 

Motivo de prazer para 
uns e insatisfação para 
outros, a realidade é que ir às 
compras em supermercados é 
uma necessidade e tem que ser 
feita com organização. Lidar com 
variações de preços é o primeiro 
obstáculo. 

É comum, por exemplo, alguns 
hortifrutigranjeiros estarem na 
entressafra e não terem bons pre-
ços. Neste caso, o negócio é ser 

criativo e optar por alternativos. Já 
os industrializados podem variar 
muito de preço entre um estabe-
lecimento e outro. Para isto, recor-
ra ao hábito da boa e tradicional 
pesquisa.

Além disso, o consumidor tem 
que tomar cuidado para não fazer 
compras por impulso e também 
o inevitável apelo das crianças a 
tudo que veem. Para que você não 
gaste mais do que pode, faça a si 

mesmo a velha pergunta:
“Eu preciso realmente
disso?”   

A dengue pode matar! A prevenção salva. Acabe com criadouros do mosquito.

Fazer compras de 
alimentos e produtos 
de higiene e limpeza 
nos supermercados 
requer muita 
atenção e cuidados 
do consumidor. 

IR AO SUPERMERCADO

ANTES DE IR
Faça uma lista, para não gastar

mais do que precisa
Evite fazer estoques desnecessários 

e acabar gastando mais
Compare preços nos encartes ou 

mesmo no site de cada supermercado

Procon-SP

www.procon.sp.gov.br

Procon Municipal

3909-1440

OFERTAS
Nem sempre a melhor oferta 

em exposição tem o melhor 
preço. Compare com outros 
produtos da seção 

Use a calculadora para 
saber o preço unitário dos 
produtos, ajuda gastar menos

PILOTANDO O CARRINHO
Observe quais produtos tiveram maior 

alta de preços e fuja deles
Quando houver diferenças de preço 

do mesmo produto, deve prevalecer o 
menor preço

Não faça compras com pressa para 
poder fazer comparações de rótulos e 
preços

Em caso de dúvidas, sempre procure o 
gerente de área ou geral 

Muitos produtos diminuíram a 
embalagem, mas o preço não. Troque 
de marca

Em defesa do meio ambiente, 
evite o uso excessivo de 
sacolas plásticas, prefi ra as 
retornáveis

Fique de olho 
na validade dos 
produtos perecíveis, 
inclusive os fracionados 

Alimentos industrializados 
devem informar no rótulo se 
contém ou não glúten

A carne moída deve
ser processada na hora, em
frente ao cliente

NO CAIXA
Atenção! Muitas vezes por erro da loja, 

o preço registrado no caixa é superior ao 
da seção

Observe a data ideal de seu cartão para 
efetuar as compras com mais prazo. Evite 
usar o crédito rotativo (parcelamento da 
dívida), que tem juros altíssimos.

Guarde a nota fi scal por algum 
tempo para o caso de trocas e outras 
reclamações

Tem pra
todo mundo
no Centro da 
Juventude
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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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O Programa Qualifica 
São José, que é mantido 
pela Prefeitura, vai abrir 
vagas para sete cursos ofe-
recidos em parceria com o 
SENAC.

As inscrições podem ser 
realizadas no período de 27 
de abril a 3 de maio, no site 
(www.sjc.sp.gov.br/qualifica). 
Ao todo, estão sendo ofereci-
das 220 vagas.

Para participar é necessário 
ser morador de São José dos 
Campos, ter ensino funda-
mental completo e idade 
mínima de 18 anos. A seleção 
vai priorizar pessoas desem-

pregadas e com maior grau 
de necessidade econômica.

Para o curso AutoCAD 
avançado, a seleção também 
inclui uma prova específica 
de conhecimentos sobre a 
área. Todos as aulas serão 
ministradas no CEFE (Av. 
Olivo Gomes, 250 - Santana), 
das 18h30 às 22h.

O programa 
Qualifica São José 
foi criado em 2013 
pela Prefeitura e já 
atendeu 8.828 pessoas 
em 75 cursos.

Secretaria de Relações do Trabalho

Praça Afonso Pena, 175, Centro.

3923-5770

www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca

CONCURSOS
Defensoria Publica
130 vagas.Inscrições até o dia 
11/05 através no www.cespe.
unb.br 

Urbam
Concurso público de auxiliar 
de serviços gerais. Inscrições 
até 24/04 somente pelo www.
urbam.com.br. 

Colégio Naval
Inscrições até 25/06 através do 
www.ensino.mar.mil.br 

CURSOS
Ofi cina de Cartões
Ofi cina de Cartões, Biblioteca 

Cassiano Ricardo. 3921-6330.

Invista no Planejamento
30/04, das 18h30 às 21h30, 
ofi cina de sensibilização para 
identifi cação de oportunidades 
de negócios. Sebrae-SP SJC. 
Gratuito. 3922-2977.

PALESTRAS
Sebrae-SJC. 3922-2977

Como se tornar empre-
endedor individual
29/04, das 18h30 às 20h30.
Participantes fi carão por den-
tro do empreendedorismo 
individual. Gratuita.

Planejamento: O primei-
ro passo para começar 
seu negócio
28/04, das 18h30 às 20h30.
Passo a passo para o empre-
endedor iniciar seu negócio. 
Gratuita.

VESTIBULAR
FAAP
Até 29/05. A prova acontece dia 
31/05. www.faap.br/vestibular 
ou (11) 3662-7208.

Anhembi Morumbi
Até 08/05, As inscrições pode 
sem feitas pelo o site www.
anhembi.br , a prova acontece 

dia 09/05. 4007 1192 ou 0800 
015 9020 

Unesp
Até 30/04, diversos cursos. 
Inscrições www.vunesp.com.br

ETEC
Até 14/04 para o Vestibulinho. 
A prova será dia 14/06. www.
vestibulinhoetec.com.br 

Mackenzie
Até 29/05, para vários cursos. 
www.mundomackenzie.com.br

Unitau
Até 23/05, para medicina. 
www.unitau.br

Belas Artes
Dia 05/05, para vários cursos. 
www.belasartes.br

ESPM
Até 18/06, Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, vários 
cursos. www.espm.br

UERJ
Ate 05/05, vários cursos. www.
vestibular.uerj.br

Instituto Federal
Até 10/05, 290 vagas para 
cursos técnicos de nível médio. 
www.ifsp.edu.br ou (11) 3146-
2777.

OPORTUNIDADE

Prefeitura abre inscrições
para sete cursos gratuitos

O curso de paisagismo,
que também já foi oferecido pelo Qualifi ca

CURSOS
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar administrativo
Atendimento seg. condo-

mínio
Gestão de cooperativas
Gerenciamento de blogs
Autocad avançado
Casamento: planejamento 

e celebração

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?



Evite o
desperdício

de água. 

Você
economiza
e preserva
a natureza.
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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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Como a medida adotada pela 
Sabesp envolve consumido-
res de diversos bairros, fi cou 
acordado em reunião que, nos 
próximos 30 dias, a Sabesp 
fará uma auditoria nas contas 
dos consumidores no que teria 
cobrado incorretamente.

NHOQUE LIGHT DE RICOTA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

MODO DE PREPARO
Fervente por aproximadamente cinco 
minutos, o espinafre com pitadas de 
sal, escorra e pique bem. Junte ao es-
pinafre picado a ricota já peneirada, o 
ovo, o queijo parmesão, a farinha de tri-
go, o sal e a pimenta-do-reino. Misture 

tudo e amasse com as mãos, até obter 
uma massa uniforme e consistente. 
Faça bolinhas médias e cozinhe-as em 
água fervente. Retire-as quando elas 
subirem à superfície da água na panela. 
Sirva com molho vermelho ou aquele de 
sua preferência. 

Procon apura cobrança 
indevida da Sabesp

INGREDIENTES

RECLAMAÇÕES
O Procon Municipal 

continuará à disposição 
dos consumidores para 
registrar as queixas e 
tomar as providências 

cabíveis. O Procon 
funciona de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17, 
na Rua Paulo Setúbal, 220, 

no Jardim São Dimas.

Procon Municipal

3909-1440

As recorrentes 
reclamações de cobranças 
indevidas nas contas de água 
dos consumidores de São José 
dos Campos levaram o Procon 
Municipal a notifi car a Sabesp 
para prestar esclarecimentos.

O aumento dos valores cobrados 
foi considerado pelo Procon 
um fato social que atingiu toda 
cidade, sem que os consumidores 
fossem informados dos motivos.

No dia 9, foi realizada uma 
reunião, na 2ª Vara do 
Juizado Especial Cível, com a 
participação de representantes 
do MP, do JEC, da Sabesp e do 
Procon Municipal, e o resultado 
será a assinatura de um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC). 

Nos três primeiros 
meses deste ano,
o órgão registrou

165
reclamações sobre o 

mesmo motivo.

1 xícara de espinafre cozido e 
escorrido, 300 g de ricota passada 
na peneira, 60 g de queijo parmesão 

ralado, 3 colheres de sopa de farinha 
de trigo, 1 ovo, sal e pimenta-do-
reino a gosto.

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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O Centro da Juventude, da 
Prefeitura, completa nesse mês de 
abril um ano de programação ativa. 
Nesse período, o local se transformou 
em uma área voltada para a cidadania 
com atividades diversifi cadas.

O espaço conta atualmente com pistas 
de skate, quadras poliesportivas, 
quadra de areia, pista de caminhada 
e corrida, academia ao ar livre, quios-

ques, horta comunitária, biblioteca.

O Centro também recebe exposições, 
ofi cina de horta comunitária, Pique-
nique da Leitura (atividade infantil), 
shows musicais, Biblioteca Inclusiva 
(Pessoas com Defi ciência), Tai Chi 
Chuan (aula aberta), Jiu Jitsu kids 
(turmas de 8 a acima de 18 anos), 
boxe chinês, yoga, Slackline, e aula de 
ritmos. 

CINEMA
“Nem que tudo Termine
como Antes” e “Falsa Loura”
27/04 às 14h e 19h.O Cine Santana traz 
dois fi lmes. Em “Nem que tudo Termine 
como Antes”, um casal agenda o término 
de seu namoro. Já em “Falsa Loura” a 
protagonista se envolve com um vocalista 
de uma banda. 3942-1227.

CULINÁRIA
8º Festival Gastronômico 
Até 6/5. 33 estabelecimentos promete 
surpreender os mais variados gostos 
culinários nos bares e restaurantes. 
www.festivalgastronomicosjc.com.br

DANÇA
Casa do Idoso | Dia da Dança

Casa do Idoso Leste, 3921-5666
28/04, 8h.Zumba Especial (cumbia, 
salsa, merengue, Reggaeton), 

Casa do Idoso Norte, 3966-2360
28/04, 8h. Apresentação dos grupos 
de dança. 

28/04, 8h30. Aulão de Zumba.
Casa do Idoso Centro, 3909-8600

28/04,14h30. Tarde da dança (apre-
sentações de grupos da Casa do 
Idoso e convidados). 

Casa do Idoso Unidade Sul, 
3916-4378 | 29/04, 8h e 13h30.
Vivência de Danças.

EXPOSIÇÃO
Arte Santeira
Até 15/05; A exposição disponibiliza 
imagens e presépios entre outras peças 
da arte santeira.Gratuito.Museu da Arte 
Sacra , 3921-7226

Diversitas
Até 30/04. Exposição “Diversitas”, a 
religião como uma das marcas mais 
expressivas da pluralidade cultu-
ral brasileira. Centro da Juventude, 
3932-8631. 

Mestres da Arte Espontânea
Até 31/5, de terça a domingo, das 8h às 
20h. A mostra com dez pinturas e oito es-

culturas da coleção de Roberto Rugiero.
Sesi. Gratuito. Informações: 3936-2611.

Fachadas de Eugênio de Melo
Até 31/8, Casa de Cultura Rancho 
do Tropeiro, das 8h às 22h. Fotos de 
casas antigas de Eugenio de Melo 
tiradas há mais ou menos duas décadas, 
3905-1855.

Vida e Obra do prof.Chico Triste
Exposição Permanente que conta com 
objetos pessoais e painéis com fotos do 
Professor Chico Triste.Gratuito.Casa de 
Cultura Chico Triste , 3929-7559. 

ESPORTE
Centro da Juventude | Ofi cinas de 
Esportes | 3932-8600
Boxe chinês, Slackline, Jiu Jitsu. Todos 
com inscrição antecipada.

OFICINAS
Projeto Despertar Talentos
A Associação Ágape convida pesso-
as com deficiência ou dificuldade de 

aprendizagem a participar do Projeto 
Despertar Talentos, que oferece várias 
ofi cinas,3931-5722

LITERATURA
Biblioteca Inclusiva (Pessoas com 
Defi ciência)
Todos os dias,10h às 20h.Livros em 
Braille, áudio livros e fi lmes com áudio 
descrição. Entrada Franca. 3932-8600.

Poesia é arte
Terças-feiras, às 19h. Aulas abertas, com 
exercícios de criação literária. Gratuito. 
Casa de Cultura Chico Triste ,3929-7559.

MÚSICA

Coletivo Estoril
29/04, às 12h. A Banda traz um mix 
de ritmos da influência africana em 
nossa cultura.Gratuito. Praça do Sapo, 
3924-7300 .

Trio Encantado
28/04, às 20h.Baile Aberto com a banda 

de forró Trio Encantado.Gratuito. Centro 
da Juventude, 3932-8631.

Clube do Vinil
30/04 às 10h30.Diversos estilos musicais 
e troca de cultura ,através do vinil.Gra-
tuito.Centro da Juventude, 3932-8631.

Bar de Quinta
30/04 às 12h.O Bar de Quinta traz 
um repertório rico em MPB.Gratuito.
Restaurante da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo,( Sede da FCCR) , 
3924-7300 / 7341.

Eu canto, ela dança
30/04 ,às 19h.Jazz e Dança se interagem 
em um espetáculo com muita musica, 
aberto à comunidade. Gratuito. Casa de 
Cultura Rancho do Tropeiro, 3905-1855.

TEATRO
Orquestra das Bexigas
01/05 , às 15h. Espetáculo é composto 
por cenas curtas que nos remete à atmos-
fera circense. Gratuito. Sesc, 3904-2000.

AGENDA

Tem pra todo mundo no 
Centro da Juventude

Rua Aurora Pinto da Cunha ,131 | 
Jardim América

Segundo a Secretaria 
de Promoção Social, 

que coordena o Centro 
da Juventude, por mês 

passam pelo local cerca 
de

60 mil visitantes.

33932-8600 www.sjc.sp.gov.br/promocaocidadania
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Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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