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O comprovante anual de quitação de débitos substitui faturas 
pagas durante 2014 e deve ser guardado por cinco anos. Com isso, 
elimina-se acumular muitos papéis em casa com a segurança da 
quitação em um único documento, referente ao ano anterior.
Isso vale, por exemplo, para os serviços de fornecimento de água, 
energia elétrica, internet, TV a cabo, mensalidades escolares 
e outros. É o que prevê a Lei Federal 12.007, de 2009. Esse 
comprovante pode ser emitido em um documento separado ou 
estar contido em um espaço na própria fatura de maio.

A lei prevê ainda que esse comprovante de quitação anual deve 
ser guardado pelo consumidor pelo prazo mínimo de cinco anos. 
Mesmo que exista algum débito em aberto, o cliente tem o 
direito de receber a declaração de quitação referente aos meses 
em que os pagamentos foram feitos.

As chuvas diminuíram, mas a necessidade de economizar água tem que continuar.As chuvas diminuíram, mas a necessidade de economizar água tem que continuar.

Comprovante
anual de quitação

PROCON ORIENTA
O consumidor deve estar atento ao recebimento dos 
comprovantes anuais. Caso não receba, deve inicialmente 
entrar em contato com a empresa fornecedora e solicitar 
o envio, lembrando sempre de anotar o protocolo da 
ligação. Se mesmo assim o documento não chegar, o cliente 
deve comparecer ao Procon com o número do protocolo em 
mãos, e formalizar a reclamação. Vale lembrar ainda que, caso 
o comprovante de quitação anual de débitos seja emitido na 
fatura de maio, o consumidor deve guardar essa fatura pelo prazo 
de cinco anos, podendo dispensar as demais daquele ano.

Documento deve ser entregue 
ao consumidor até o fi nal de 
maio por empresas de serviços 
públicos e privadas

Rua Paulo Setúbal, 220, 
São Dimas

3909-1440

Procon Municipal
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Aprenda 
online

Confi ra as opções 
de cursos gratuitos 

da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV)
pela internet

ht
tp

://
w

w
w

5.
fg

v.
br

/f
gv

on
li

ne
/C

ur
so

s/
G

ra
tu

it
os

prenda p

nfi ra as opções
ursos gratuitos

undação Getúlio
Vargas (FGV)
pela internet

Tr
ab

al
ho

 &
 R

en
da

• 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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Até dia 27 desse mês, o 
Sebrae-SP realiza nesse mês 
uma programação voltada 
para a gestão empresarial e 
para aqueles que desejam 
ingressar no ramo do empre-
endedorismo na região.

A programação conta com 
cursos, palestras, oficinas e 
seminários.

A programação, que também 
será realizada em São José 
dos Campos, inclui temas 
como planejamento e con-
trole de produção, gestão de 
processos e gestão de 

estoques sobre capital de
giro, franquias, microem-
preendedorismo individual e 
planejamento.

CONCURSOS
Aeronáutica 
Até 19/05. O candidato deve 
ter concluído o ensino médio e 
não deve ter menos de 17 anos. 
www.eear.aer.mil.br 

Colégio Naval
Até 25/06, inscrições para o 
concurso público. www.ensino.
mar.mil.br 

IFSP/SP
Até 23/05, inscrições para pro-
fessor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de SP, www.concursopublico.
ifsp.edu.br

Policia Militar 
Até 22/05, inscrições para sol-
dado da PM, www.vunesp.
com.br

Câmara de Igaratá

Até o dia 20/05, para auxiliar 
legislativo e motorista, www.
integribrasil.com.br 

Hospital das Clínicas SP 
Até 29/05, diversos cargos, 
www.quadrix.org.br

CURSOS
Senac - 2134-9000

Bombeiro Civil
Carga horária: 210 horas. 
Inicio 16/05. Curso qualifi ca 
profi ssionais para atividades 
de emergências. Inscrições 
abertas.

Básico em Fotografi a
Carga horária: 54 horas. 
Inicio 12/09. Visa qualifi car 
o profi ssional com o básico 
da fotografi a. 

Contabilidade Geral
Carga horária: 60 horas. 

Inicio 29/08. Visa capacitar 
o profissional para a área 
contábil.

Técnico em Publicidade
Carga Horária: 800 horas.Ini-
cio 03/08. Capacita o aluno a 
entrar no mundo publicitário 
e midiatico.

Técnico em Segurança 
do Trabalho
Carga Horária: 1200 horas.
Inicio em diversas datas.O 
Curso visa capacitar o aluno 
na área de segurança do 
trabalho.

OFICINAS
Nutrição
Todas sexta-feiras, às 9h. São 
workshops que visam incentivar 
práticas alimentares saudáveis. 
Gratuito. Univap. 3947-1000

PALESTRAS
Gestão de Carreiras
e Relacionamentos
12/05, às 18h30. Como obter 
sucesso e felicidade em sua 
carreira. Fundação Armando 
Álvares Penteado (Faap), 3925-
6400.

VESTIBULAR
FAAP
Até 29/05, inscrições para 
vários cursos, www.faap.br/
vestibular ou (11) 3662-7208.

ETEC
Até 14/06. vestibulinho para  2° 
Semestre, www.vestibulinhoe-
tec.com.br 

Mackenzie
Até 29/05, vários cursos para 
2° semestre, www.mundoma-
ckenzie.com.br 

ESPM
Até 18/06, inscrições para 2º 
semestre, www.espm.br

PUC-Campinas
Até 14/06, vários cursos, www.
puc-campinas.edu.br/

Centro Universitário
São Camilo
Até 8/06, medicina, www.
vunesp.com.br

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

Uninove
Até 18/05, medicina, www.
vunesp.com.br 

Centro Universitário
Votuporanga
Até dia 21/05, medicina, www.
unifev.edu.br

OPORTUNIDADE

Sebrae oferece cursos
gratuitos de gestão empresarial

Produtores rurais têm cursos técnicos gratuitos

Programação/SJC

www.sebraesp.com.br

Com apoio da Prefeitura, o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) dispo-
nibilizará este mês mais cinco 
cursos técnicos gratuitos 
para os produtores rurais do 
município. 
Três cursos serão ministrados 
no bairro dos Freitas (região 

norte) e outros dois ocorrerão 
em São Francisco Xavier. Os 
cursos serão de instalação 
elétrica, manejo de rosas e 
outro sobre processamento 
de banana verde. São Fran-
cisco Xavier receberá um 
curso sobre turismo rural. 
Mais informações 3941-3407.

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?
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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 Itapoã)•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 campanha de vacinação 
contra a gripe H1N1 já foi iniciada 
pela Prefeitura e prossegue até 22 
de maio, nas 41 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e em três Unidades 
de Saúde da Família (USF). A 
expectativa é que sejam imunizadas 
cerca de 200 mil pessoas.

O público-alvo da campanha 
é o mesmo do ano passado: 
bebês a partir dos seis meses e 

crianças menores de cinco anos 
de idade, idosos a partir dos 60 
anos, gestantes, mulheres que 
tiveram fi lhos nos últimos 45 dias, 
indígenas, pessoas com doenças 
crônicas e os profi ssionais de 
saúde. Para os doentes crônicos, 
é imprescindível levar uma 
solicitação médica que especifi que 
o problema de saúde.
Além de imunizar contra a gripe A 
H1N1, a vacina, que é trivalente, 

protege contra outros dois tipos do 
vírus Infl uenza - A (H3N2) e B. 

“Tomo a vacina todo ano porque prefi ro 
não arriscar fi car doente”, 
Iris Andrade de Aquino, 80 anos
Vila Maria

RISOTO DE ALHO-PORÓ E COGUMELOS Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

A montagem é simples e feita em camadas, 
após colocar azeite na panela (3 colheres 
de sopa) vamos a montagem. A primeira 
camada: galinha temperada a gosto, a 
segunda camada: cebola, tomate e pimentão 
misturados, a terceira camada: batatas, a 
quarta camada: linguiça, a quinta camada: 
milho verde e a sexta camada: molho de 
tomate. E assim sucessivamente até acabar os 
ingredientes. Cozinhar em fogo normal, mas se 
durante o cozimento surgir muito líquido, pode 
- se retirar. Pode-se acrescentar azeitonas.

Vacinação contra gripe
H1N1 vai até 22 de maio

MODO DE PREPARO

156

10 pedaços de galinha (coxa e 
sobrecoxa) sem osso e sem pele, 
4 linguiças de porco cortadas 
em rodelas, 800 g de batatas 
descascadas e cortadas em rodelas, 
2 latas de milho verde escorrido, 
3 cebolas cortadas em rodelas, 
3 pimentões cortados em tiras, 5 
tomates sem pele e sem sementes 
cortados em tiras, 1 caixa de molho 
de tomate de 500 g (misturar 5 
colheres de sopa de shoyu)

INGREDIENTES

A feira livre que ocorre 
aos domingos no Jardim 
Satélite, na Rua Canópus, 
será transferida para Rua 
Itapoã com a Praça Má-
rio Cesare Porto, ao lado 
do mercado Piratininga. A 
mudança ocorrerá a partir 
do próximo domingo (17). 

As bancas serão montadas 
no horário habitual, das 6h 
às 14h, com interdição do 
trânsito no período.

A iniciativa da Prefeitura, 
em conjunto com a Asso-
ciação dos Feirantes Pro-
fi ssionais, visa melhorar o 

atendimento aos consu-
midores, e aos feirantes. 
Além de o espaço ser mais 
amplo e arejado, facilitando 
a circulação das pessoas e 
a montagem das barracas, 
o novo local dispõe de ba-
nheiros na praça, além de 
bancos, área verde e lazer.

Feira do 
Satélite 
muda de 

local

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



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

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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O Sesc São José dos Cam-
pos recebe em maio a Itinerância 
do 41ª Festival Sesc Melhores Fil-
mes. Mais antigo festival de cinema 
da cidade de São Paulo, o Festival 
exibe, em sua programação, 52 fil-
mes, 34 estrangeiros e 18 nacionais 
em 17 unidades do Sesc no Estado 
de São Paulo. Em São José dos 
Campos, o evento acontece de 09 a 
31 de maio.

Em 2010, o festival inovou ao ser o 
primeiro evento do gênero a dispo-
nibilizar sua programação com ser-
viços de audiodescrição, que pos-
sibilitam o acesso aos deficientes 
visuais, e auditivos. 

ATIVIDADES
Centro da Juventude, 3932-8600

Segunda no Quiosque
11/05. 20h . Show de Reggae com 
Tree Little Bird . Entrada Franca
Baile Aberto

12/05. 20h. Show musical com 
a dupla Éder e Saconi. Entrada 
Franca.

Aula de Ritmos
Às sextas, das 19h às 20h, (aula 
aberta) e aos sábados, das 9h 
às 10h. 

Segunda no Quiosque
18/05.20h.Show de música interna-
cional com a banda Back to Black. 
Entrada Franca.

Ofi cina | Despertar Talentos
O projeto oferece ofi cinas de arte, 
dança, música e teatro, para pesso-
as com defi ciência ou com difi cul-
dade de aprendizagem. 3931-5722 

Ofi cina | Horta Comunitária
Dia 17/05, 9h. Ofi cina de permacul-
tura (sustentabilidade - cuidados 
com a terra). 

CINEMA
Memórias do Bairro
Novo Horizonte
Até 22/05, 10h. O fi lme, conta como foi 
a formação do bairro e suas principais 
personagens. Gratuito. Casa de Cultura 
Eugênia da Silva , 3907-8024

CIRCO
A arte do ilusionismo
17/05 ,16h30. O espetáculo retrata 
uma leitura de clássicos do ilusionismo 
em combinação com a música erudita. 
Sesc 3904-2000.

CONCURSOS CULTURAIS
Projetos Culturais Sesi
Até 22/05. Inscrições para projetos na 
área de musica e artes cênicas. Infor-
mações www.sesisp.org.br/sjcampos 
ou 3919-2000.

Festival Curta no Celular
Inscrições até 31/07. O Festival tem 
como objetivo o incentivo e a aprendi-
zagem no campo da criação audiovisu-
al. www.festivalcurtanocelular.com.br

CURSOS
Ficção como retrato da época
De 13 a 15/05, das 19h às 22h. O curso 
traz uma linha do tempo dos fi lmes 
de fi cção científi ca em seu contexto 
histórico. Sesc, 3904-200.

EXPOSIÇÃO
Museu do Esporte
Segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. Expõe fotos, troféus e medalhas 
conquistadas pelos atletas joseenses. 
Espaço Mario Covas, 3921-7587.

Coleção de Arte Sacra
Permanente. A exposição reúne obje-
tos como imagens sacras e vestuários 
provenientes do século XIX. Museu de 
Arte Sacra, 3921-7226.

De olho nos rótulos
Até 12/05. A exposição traz réplicas 
gigantes de alimentos, buscando pro-
mover uma alimentação mais saudável. 
Sesc, 3904-2000.

Mestres da Arte Espontânea
Até 31/5, de terça a domingo, das 8h 

às 20h. A mostra com dez pinturas e 
oito esculturas da coleção de Roberto 
Rugiero. Sesi, 3936-2611.

MÚSICA
Dona Thereza
15/05, 19h30. A cantora traz ao palco 
toda a sua experiência com um reper-
tório recheado.Grátis. Sesc 3904-2000.

OFICINAS
Jogos para Idosos
De 12 a 27/05, 15h30. A ofi cina tem 
como objetivo exercitar a memória e a 
coordenação motora. Sesc, 3904-2000.

Memórias de São José
Todas as quintas-feiras, 14h às 16h. 
Tem como objetivo trocar vivencias 
e memórias sobre lugares da cidade. 
Casa do Idoso Norte, 3966-2360 

PALESTRAS
Vivência do folclore
no ambiente escolar
13/05, 19h30. Para professores e 
educadores sobre cultura popular, com 

representantes do Museu do Folclore. 
Biblioteca Cassiano Ricardo, 924-7318.

10 Passos da
alimentação saudável
Até 12/05, em horários diversos.  
Conteúdo sobre alimentação sau-
dável, com o objetivo de prevenir 
doenças e promover saúde. Sesc, 
3904-2000.

TEATRO
Saga do Herói Morto 
17/05,16h30. Comédia que conta a tra-
jetória de falsos cavaleiros andantes. 
Sesc, 3904-2000.

O amor não tem idade
Dias 15 e 16/05, 21h. A peça mostra 
a relação do casal, Elza e Fred, que 
se encontra na terceira idade. Teatro 
Colinas, 3204-5236.

Alice – O musical
Dias 13 e 17/05, 16h. O musical traz 
uma abordagem diferente do clássico 
da literatura Alice no País das Maravi-
lhas. Teatro Colinas, 3204-5236.

AGENDA

www.sescsp.org.br/melhoresfi lmes

3904-2000

12 anos de escravidão
Dia 09, sábado, 20h
Dir. Steve McQueen | EUA/Reino Unido | 2013
Drama |14 anos

Alabama Monroe
Dia 10, domingo, 18h
Dir. Felix Van Groeningen | Bélgica/Holanda | 2012
Drama musical | 14 anos

Praia do Futuro
Dia 14, quinta, 20h
Dir. Karim Aïnouz | Brasil/ Alemanha | 2014
Drama | 16 anos

O Gebo e a Sombra
Dia 17, domingo, 18h 
Dir. Manoel de Oliveira | Portugal/França | 2012
Drama | Livre

Garota exemplar
Dia 22, sexta, às 21h 
Dir. David Fincher | EUA | 2014
Suspense | 14 anos

O lobo atrás da porta
Dia 24, domingo, 18h 
Dir. Fernando Coimbra | Brasil | 2013
Suspense | 16 anos

Homem das multidões
Dia 26, terça, às 20h30
Dir. Marcelo Gomes e Cao Guimarães | Brasil | 2013
Drama | 14 anos

O Passado
Dia 31, domingo, às 18h - 
Dir. Asghar Farhadi | França/Itália | 2013
Drama | 12 anos

Cena de 12 anos de escravidão

As chuvas diminuíram, mas a necessidade de economizar água tem que continuar.
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Temporada Popular de Teatro de 15 a 31/5
Centro de Estudos Teatrais (CET) da Fundação Cultural Cassiano Ricardo
Av. Olivo Gomes, 100, Parque da Cidade, Santana. 3924-7300. www.fccr.org.br


