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A água sanitária é um produto de limpeza 
presente em quase todos os lares brasileiros. 
Com um uso versátil, ela é usada na lavagem 
de tecidos, pisos e ambientes, com a fi nalidade 
de limpeza, desinfecção, desinfestação, saniti-

zação, desodorização e odorização, também 
pode ser utilizada para desinfecção 

de água para o consumo humano, 
frutas, legumes e verduras, 

entre outras utilidades.

Até no combate à dengue ela é indicada para 
higienização de recipientes e ralos devido seu 
alto teor bactericida. Seu custo também é baixo 
em relação a outros produtos similares.

SanitáriaÁgua
SanitáriaÁgua
SanitáriaÁgua

FORTE OXIDANTE
Por ser um forte oxidante, a água sa-
nitária deve ser manejada com cui-
dado. Isto porque os efeitos de sua 
oxidação são corrosivos, podendo 
ocasionar queimaduras na pele e 
nos olhos, principalmente quando 
em altas concentrações.

EMBALAGENS
Dessa forma, a compra, o uso, o arma-
zenamento e o descarte da embalagem 
merecem cuidados. Confi ra dicas do 
Instituo Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec) sobre o produto.

A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!

www.anvisa.gov.br

www.idec.org.br

Considerado 

excelente 

bactericida, produto 

está praticamente 

em todos os lares. 

Mas fi que atento!

A utilização 

indevida pode ser 

grave à saúde.
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COMPRA
Para sua segurança, compre somente produtos devidamente registrados na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Para ser registrado, o 
produto deve atender às normas que garantam sua qualidade e segurança. 
Portanto, por mais barato que sejam, não compre produtos de origem du-
vidosa ou clandestinos. Eles não seguem normas de qualidade e seguran-
ça e no caso de acidentes (ingestão, alergias, queimaduras) é impossível 
identifi car devidamente as substâncias químicas presentes no produto, o 
que impede o socorro apropriado. Também torna difícil responsabilizar o 

fabricante por eventuais danos relacionados ao produto.

CUIDADOS

RÓTULO
Todo produto registrado é devidamente rotulado e é nele que o consumidor 
pode obter informações necessárias para o uso seguro do produto.

São informações obrigatórias nos rótulos de água sanitária:

Nome e /ou marca do produto, nome do fabricante ou importador, com 
endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável 

pelo produto, número do registro ou da notifi cação na ANVISA;

Finalidade de uso; instruções de uso; composição e quantidade 
do princípio ativo (Cloro Ativo entre 2,0 e 2,5% p/p); cuidados de 
conservação; lote, data de fabricação e validade (nunca na tampa 
do produto);

Alerta: “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS”, além de informações sobre os perigos os 

primeiros socorros.
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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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GCM ganha reforço de mais 38 guardas

As palestras são gratui-
tas e acontecerão no auditório 
do térreo, do Paço Municipal 
(Rua José de Alencar, 123 - Vila 
Santa Luzia (Centro). Serão 
abordadas durante o evento 
as condições para se tornar 
um Microempreendedor Indi-
vidual (MEI), como fazer a ins-
crição, as atividades admitidas 

como MEI e 
também a 

tributação e as vantagens espe-
cífi cas ao estatuto do microem-
preendedor.

“O objetivo é fornecer às pes-
soas interessadas em abrir o 
próprio negócio todas as infor-
mações necessárias para que 
possam decidir se é vantajoso 
optar pelo MEI”, disse Eduardo 
Hilário, analista de negócios do 
Sebrae-SP.

A iniciativa tem a participação 
da Sala do Empreendedor, da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tec-
nologia (SDECT), da Prefeitura.

PRÓXIMAS PALESTRAS

15/7/2015 - das 15h às 17h

12/8/2015 - das 15h às 17h

16/9/2015 - das 15h às 17h

14/10/2015 - das 15h às 17h

11/11/2015 - das 15h às 17h

9/12/2015 - das 15h às 17h

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

EsSa (Exército)
Até dia 06/07. Mais de 1400 vagas para a 
Escola de Sargentos das Armas do Exér-
cito.Data da prova ainda não divulgada. 
www.esa.ensino.eb.br

Policial Militar/SP
Até 24/06. Ao todo são 240 vagas, para 
o cargo de aluno ofi cial. www.vunesp.
com.br 

Prefeitura Municipal
Até 26/06.Processo Seletivo para estágio 
em diversas áreas de graduação.Ao todo 
serão 62 vagas. www.ciee.org.br 

Tribunal de contas de SP
Até 5/07.Ao todo são para 40 vagas em 
cargos de agente de fi scalização.  www.
fgv.br/fgvprojetos/concursos/tcm-sp .

CURSOS
Curso de Música
Aula de Violino, Contra Baixo, Viola 
Erudita e Violoncelo. Professor William, 
3944-3980

Curso CIPA
22 e 23/06. O curso prepara o aluno para 
segurança no trabalho através da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes. 
SESI, 3919-2000.

Na medida: marketing
22 a 25. 18h.Este curso foi desenvolvido 
como o propósito de facilitar o enten-
dimento em marketing. Sebrae-SP, 
3922-2977.

OFICINAS
Ofi cinas de Nutrição
Toda a sexta-feiras, às 9h. São 
workshops que visam incentivar prá-
ticas alimentares saudáveis. Gratuito. 
Univap. 3947-1000

SEBRAE - 3922-2977
Invista no Planejamento

22/06, 18h30.Ofi cina que visa identi-
fi car e analisar as oportunidades de 
negócio e iniciar uma empresa.

De olho no na qualidade
25/06, 17h30.Visa melhorar a orga-
nização do ambiente físico, diminuir 
desperdícios e melhorar o ambiente.

Recrutamento, seleção
e Contratação de pessoas.
22/06, 17h30.Este seminário apre-
senta as principais ferramentas do 

processo de recrutamento de pessoas.

PALESTRAS
SEBRAE - 3922-2977

EMPRETEC
29/06, 19h.Palestra de apresentação 
do seminário EMPRETEC, uma meto-
dologia desenvolvida pela ONU..

Planejamento
23/06, 15h.A palestra aprofunda 
nos conceitos que irão ajudar a dar 
o primeiro passo para começar seu 
negócio.

VESTIBULARES
Cephas
Até dia 05/07. São 360 vagas para os 
cursos de administração, enfermagem, 
edificações, eletrônica e mecânica. 
3934-1995

OPORTUNIDADE

Prefeitura e Sebrae prosseguem 
ciclo de palestras sobre MEI

A entrada é gratuita e 
as inscrições podem 
ser feitas pelo telefone

08005700800

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 Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou a 
partir do dia 15 de junho 543 novas vagas de estacio-
namento rotativo na Vila Jaci e Vila Icaraí, no entorno 
da Avenida Nove de Julho.

A medida visa melhorar a disponibilidade de vagas e 
contribuir para a democratização do espaço público. 
Esta etapa de ampliação do sistema benefi cia 11 ruas 
da cidade, uma área considerada crítica em relação 
a estacionamento nas vias públicas.

Durante o período de adaptação, os agentes de trân-

sito da Secretaria de Transportes estarão orientando 
e auxiliando os motoristas em caso de dúvidas sobre 
o sistema. 

Com a ampliação, a cidade passa a contar com 3.092 
vagas de estacionamento rotativo. Outras duas eta-
pas também estão previstas, onde serão implantadas 
mais 542 vagas até agosto.

Antes de ir para as ruas, os 
guardas passarão por três me-
ses de cursos e treinamentos, 
ministrado por instrutores da 
própria Guarda Municipal, e 
serão empregados no trabalho 
de policiamento ostensivo e de 
ronda social, que inclui medi-
das preventivas e de segurança 
para evitar delitos e a violação 
de normas para manter a or-
dem. Os novos guardas foram 

aprovados em concurso públi-
co homologado em 2011 para 
ingresso na GCM, na categoria 
2ª classe, que corresponde ao 
posto inicial dentro da hierar-
quia da corporação.

Com a chegada desses novos 
servidores, o quadro de funcio-
nários da Guarda Civil Municipal 
passa a ser de 331 pessoas, en-
tre homens e mulheres.

RECEITAS JUNINAS  -  CUSCUZ DE PANELA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

GCM GCM ganhaganha reforço  reforço de maisde mais 38 guardas 38 guardas

Coloque o óleo em uma panela grande, larga e funda, para facilitar 
seu manuseio. Frite nesse óleo, a cebola, alho, jogue os louros, 
salsinha, sal, pimenta e por fim o molho de tomate. Refogue bem e 
em seguida coloque a água. Deixe ferver por 2 minutos, então coloque 
as ervilhas, ovos, azeitonas, sardinhas e sal. Misture bem. Com o fogo 
ainda ligado, coloque a farinha de milho aos poucos, mexendo sem 
parar. Desligue somente quando estiver bem misturado e antes de 
engrossar muito. Unte com óleo um pirex grande retangular, despeje 
a massa, assentando-a bem e alisando em cima. Deixe esfriar com-
pletamente antes de cortar. Se preferir decore com flores de tomate e 
ovos cozidos cortados em cortador de ovos.

MODO DE PREPARO

1 xícara de óleo, 1 cebola picadinha, 
1 dente de alho picadinho, 1 colher de 
sopa cheia de salsinha picada, 2 folhas 
de louro pequenas, 1 pitada de sal, 1 
pimenta vermelha picada(opcional), 1 
caixa de molho de tomate, 5 xícaras de 
chá de água quente, 1 lata de ervilha 
lavada e escorrida, 2 ovos cozidos pi-
cados, 4 azeitonas pretas sem caroço, 
3 latas de sardinha em óleo, sal a gos-
to e 400grs de farinha de milho.

INGREDIENTES

Confi ra os pontos de venda e parquímetros 

http://ow.ly/OnLJ2

O curso técnico aplicado aos novos 
guardas começou na segunda-feira, 
8 de junho. A grade curricular inclui 

formação teórica em segurança 
pública, orientações metodológicas, o 
papel da Guarda e a gestão integrada 

de segurança pública em nível 
municipal e em parceria com outros 

órgãos de segurança, apropriação do 
espaço público, prática de cidadania. 

E treinamento prático.

São José conta com mais 543 vagas de Zona Azul

A Guarda Civil Municipal (GCM) 
ganhou um reforço de mais 38 guardas, 
que foram contratados pela Prefeitura. 
O grupo se apresentou ao comando 
da Corporação no dia 9 de junho. A 
cerimônia aconteceu no Paço Municipal.

Cuidado! A Dengue pode até matar! 
Não deixe água parada. Dúvidas: Ligue 156
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Mineiros de Belo Horizonte, 
ainda que de gerações, escolas e esté-
ticas diferentes, Samuel e Lô são con-
temporâneos e amigos. A parceria sur-
giu de forma espontânea, fruto de uma 
admiração mútua. Ambos os músicos se 
apresentam sexta (26), às 21h, no palco 
do Sesc, em São José dos dos Campos.

Lô Borges gravou "Te ver", um dos pri-
meiros hits do Skank, em seu álbum 
"Meu Filme", lançado em 1996. Três 
anos depois, em 1999, a parceria foi 
para os palcos, em um show que uniu 
os clássicos do grupo Clube da Esquina 
com os hits do Skank. 

Em 2003, essa união se consolidou, na 
primeira composição conjunta "Dois 
Rios", gravada pelo Skank. Desde então 
várias outras canções foram escritas 
pela dupla, sendo que algumas perma-
necem inéditas. A venda dos convites 
pelo portal do Sesc começa no dia 16 às 
18h. Nas unidades, no dia 17 às 17h30. 

CINEMA
Quem disse que é fácil?
22/06, 14h. Um home solitário e 
obcecado por ordem apaixona-se por 
uma nova vizinha, uma fotógrafa. Casa 
de Cultura Cine Santana, 3942-1227.

2° Festival Regional de Vídeos 
Ambientais
25/06. Lançamento e exibição dos 
vídeos vencedores na 1º edição. SESC, 
3904-2000.

EXPOSIÇÃO
Monumentos Históricos
Até 27/06.Uma série de pinturas de 
monumentos e prédios históricos de 
nossa cidade.Galeria de artes Helena 
Calil, 3921-7206

Paisagens Humanas ao Olhar
Até 28/06. A exposição concentra em 
registrar a fi gura do ser humano.SESI, 
3919-2000.

Cartaze-se!
Até 09/07. A exposição reúne 
ilustrações de cartazes feitos 
manualmente pela a artista Magô 
Pool. Casa de Cultura Chico Triste, 
3929-7559.

FESTAS JUNINAS
Casa de Cultura Flavio Craveiro
24/06, 19h. Avenida Lênin, 200, Dom 
Pedro I, 3966-1136 .

Igreja Nossa Senhora das Graças 
(Vila Maria) 
Até  28 de junho (sábados e domingos), 
a partir das 19h.

Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Pq. Interlagos)
Dias 27e 28/06.Horário: a partir das 20h

Paróquia Santa Teresa do Menino 
Jesus
(Vila das Acácias)
Até 21 /06(sábados e domingos), a 

partir das 19h.

Paróquia Sagrada Família (Vila 
Ema)
Até  21 /06 (sextas, sábados e 
domingos), a partir das 19h30.

Paróquia Espírito Santo (Jd. 
Satélite)
Até 28/06 (sábados e domingos), a 
partir das 18h.

Paróquia Santa Luzia (Putim) 
Até 28 /06(sábados e domingos), a 
partir das 19h30.

Vicentinos (SSVP) do Jd. Paulista
Até 28 /06 e 4 a 12 /07 (sábados e 
domingos).a partir das 18h30.

LITERATURA
Poeta da Casa
Até 30/06.A exposição traz imagens 
de poesias escritas por Erik Fernandes.
Casa de Cultura Eugênia da Silva, 
3907-0912 .

MÚSICAS
Fazendo minha  Parte
24/06, 12h.Ludmilla Mazzucatti canta 
as diferentes vertentes da música 
negra no sons do Meio-dia.Praça do 
Sapo, 3924-7300.

Ortton
27/06, 18h. Show de lançamento 
do box triplo que marca os 15 anos 
de carreira do artista pernambuco-
paulistano Ortinho. SESC, 3904-2000.

Roda de Viola
27/06, 14h.O mestre da Cultura viva 
Zé da Viola realiza uma roda de viola 
com seus convidados.Casa de Cultura 
Eugênia da Silva, 3907-8024.

A Arte de Compor
25/06,19h30.Deo Lopes faz um Bate 
Papo com histórias e inspirações entre 
as músicas q apresenta no show. Cine 
Santana, 3942-1227.

TEATRO
Quem quiser que conte outra
25/06, 20h.O espetáculo apresenta 
as lendas da cultura popular, com 
linguagem simples e direta.Casa de 
Cultura Chico Triste, 3929-7559.

A Lenda da cobra grande
27/06, 18h30.Intervenção Urbana com 
elementos da cultura popular do Vale 
do Paraíba.Centro Poliesportivo de 
Eugênio de Melo.

Velha Causus
27/06, 19h.O espetáculo apresenta 
as lendas da cultura popular, com a 
linguagem simples e direta.Casa de 
Cultura Chico Triste, 3929-7559.

Girassóis
23/06 e 24/06, 15h. A história de um 
pintor holandês que detêm um poder 
espiritual na hora de pintar. SESC, 
3904-2000.

AGENDA

Os mineiros Lô Borges
e Samuel Rosa, no Sesc

SAMUEL ROSA  Samuel Rosa 
é vocalista e guitarrista do grupo 
Skank, banda formada em mar-
ço de 1991, em Belo Horizonte. 
No grupo compõe as melodias 
da maioria das canções, como 
os singles  “Ainda Gosto Dela”, 
“Noites de um Verão Qualquer” e 
“Sutilmente”.  As canções escri-
tas por Samuel Rosa têm infl uên-
cias de artistas como Bob Dylan, 
The Beatles, Slash, Oasis e Clube 
da Esquina, além das bandas do 
Rock Brasileiro dos anos de 1980, 
como Ira!, Titãs e Os Paralamas 
do Sucesso.

LÔ BORGES  Foi um dos fun-

dadores do Clube da Esquina, 
grupo de artistas mineiros que 
marcou presença na música po-
pular nas décadas de 1970 e 
1980. É coautor, junto com Mil-
ton Nascimento, do disco “Clube 
da Esquina”, lançado em 1972. 
Entre suas composições mais 
famosas destacam-se: Paisagem 
da Janela, Para Lennon e McCar-
tney, Clube da Esquina n.º 2 e O 
Trem Azul.  Considerado um dos 
compositores mais infl uentes da 
música brasileira, Lô Borges já 
teve suas composições gravadas 
por artistas como Elis Regina, 
Milton Nascimento, Flávio Ven-
turini, Beto Guedes, entre outros.3904-2000

Av. Adhemar de Barros, 999,
Jd. São Dimas

http://ow.ly/O2jQ3 macao

A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!
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