
4. 30 de agosto a 
5 de setembro

Vacinação contra a pólio até 31/08               em todas as unidades básicas de saúde.

PRÓS
1- Crédito rápido
2- Negativados podem
aderir
3- Juros baixos
4- Sem prazo específi cos
para liquidar a dívida
5- Parcelamento da dívida

Em tempos de 
dinheiro curto, 

penhor se 
apresenta como 
solução rápida e 
sem burocracia 
para obtenção 
de pequenos 
empréstimos

www.caixa.gov.br

CONTRAS
1- Risco de perda das 
joias
2- O valor do penhor não 
é o mesmo de mercado
3- Se as joias forem à 
leilão, além da perda do 
bem, fica com o prejuízo 
dos valores pagos de ju-
ros nos meses anteriores

O penhor de joias é uma linha 
de empréstimo exclusiva da 
Caixa Econômica Federal (CEF). 
Não é necessário avalista, aná-
lise de crédito nem consulta ao 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) ou na Serasa. Isso por 
que as joias servem de garantia 
real, quando o devedor destina 
um patrimônio para assegurar o 
pagamento da dívida. Também 
não precisa ser cliente do banco 
para aderir ao empréstimo.

O pagamento do 
empréstimo pode ser 
parcelado, pagando 
somente os juros e 
depois o valor principal. 

O Penhor Parcelado 
pode ser contratado com 
prazos que variam de 02 
a 60 meses, com parcela 
de valor mínimo de R$50.

Segundo a Caixa Econômica 
Federal o valor médio dos 
empréstimos concedidos é 
de R$ 1.360. A maioria dos 
clientes é atraída por taxas 
de juros mais competitivas, 
de 1,93% ao mês, contra a 
média de 4,13% ao mês no 
crédito pessoal e de 10,1% 
no cheque especial.

Essa foi a condição que levou 
a aposentada Terezinha Lo-
pes da Silva a recorrer a uma 
agência da Caixa para obter 
esse tipo de empréstimo. “Já 
coloquei as joias no prego 
várias vezes para pagar des-
pesas de emergência.” Des-
ta vez, o dinheiro seria para 
quitar uma pequena reforma 
da casa.
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PENHOR DE JOIAS 

Mexa-se!



Aprenda 
online

Cursos gratuitos
da Fundação

Getúlio Vargas 
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 

2.2. 30 de agosto a 30 de agosto a 
5 de setembro5 de setembro .330 de agosto a 

5 de setembro

Estão abertas até 9 de se-
tembro as inscrições para os 
cursos “A arte de bem servir para 
cafeterias, restaurantes e bu-
ffets”, “Planejamento e adminis-
tração de bares e restaurantes” e 
“Inglês básico – nível 2”. Ao todo, 
estão sendo oferecidas 90 vagas.

Os cursos são oferecidos gratui-
tamente pela Prefeitura por meio 
do programa Qualifi ca São José, 
da Secretaria de Relações do 
Trabalho. 

Para participar, é necessário ser 
morador de São José dos Campos, 
ter ensino fundamental completo 
e idade mínima de 18 anos. Para o 
curso de inglês básico – nível 2, os 
candidatos passarão por uma pro-
va de conhecimentos.

CONCURSOS
Câmara Municipal de
Campos do Jordão
Até 31/08. Ao todo são 18 vagas para 
diversos níveis de escolaridade.
www.midiaconcursos.com.br

CODESP
Até 10/09. A Companhia Docas do Estado 
de São Paulo oferece 88 vagas de auxiliar 
portuário. www.cetroconcursos.org.br

Fundação Universitária de Taubaté
Até 30/08. Preenchimento de diversos 
cargos. www.epts.com.br

Instituto Militar de
Engenharia (IME)
Até 1/09. São 98 vagas de engenheiro 

em diversas especialidades. www.
inscricoes.ime.eb.br/

CURSOS
Curso de Gestante
De segunda a sexta-feiras, das 8às 11 
h. Pça Ascânio Brandão, 01 Jd. S.Dimas 
(Catedral S.Dimas), tel. 3322.0543.

Pintura Contemporânea
Início 14/09. O curso tem como objetivo 
transmitir alguns conceitos da tradição 
pictórica. FAAP www.central.faap.com.
br, 3925-6400

SENAC - 2134-9000
Excel

Início 12/09. O curso de Ex-
cel foi elaborado procurando 

possibilitar ao participante o 
primeiro contato com a planilha 
eletrônica.

Básico em Organização
de Eventos

12/9. Foco na avaliação crítica, 
prospecção de novos clientes, 
demandas do mercado e novas 
necessidades.

Cupcakes 
31/8 a 11/9, 13h30.

Depilação
Início, 12/09. O participante apren-
de a realizar depilação facial e 
corporal, utilizando técnicas e 
produtos adequados.

EMPREGO
Ipplan 
Até 7/09. O Instituto de Pesquisa, Admi-
nistração e Planejamento (Ipplan), de São 
José dos Campos, está com inscrições 
para seleção de teleatendente. www.
ipplan.org.br  ou 3928-2600. 

ESTÁGIO
Petrobras Distribuidora
Até 14/10. Vagas para estudantes de 
nível médio (técnico) e nível superior. 
www.brcadestagio.br-petrobras.com.br

TRAINEE
Ambev
Até 7/07 no site http://www.ambev.com.
br/queroserambev/trainee/programa

OPORTUNIDADE

Prefeitura oferece cursos gratuitos 
de gastronomia e idiomas

Inscrições 
exclusivamente no site 
do programa Qualifi ca 
São José.

É aceita apenas uma 
inscrição por munícipe.

A inscrição não 
garantea efetivação
da vaga.

Programa Qualifi ca

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

Secretaria de Relações do Trabalho
Casa do Trabalhador

Praça Afonso Pena, 175, Centro 

3923-5770

Exportações de julho crescem mais de 45%
As exportações de São José 
dos Campos totalizaram US$ 
479,2 milhões em julho, o 
que significa um aumento 
de 45,66% com relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
segundo dados da Secretaria 
de Comércio Exterior, do Mi-
nistério de Desenvolvimento, 

da Indústria e do Comércio.

Trata-se do segundo melhor 
resultado do ano, atrás apenas 
do registrado no mês passado, 
quando o município exportou 
US$ 576,7 milhões em produtos.

Com as importações totalizan-
do US$ 267,6 milhões, o saldo 

da balança comercial de julho 
fi cou em US$ 211,5 milhões 
- também o segundo melhor 
resultado de 2015.
Incluindo o mês de julho, São 
José dos Campos exportou 
mais de US$ 2,5 bilhões este 
ano, essencialmente bens e 
equipamentos aeronáuticos.

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 • Santa Inês 1

• Vila Ema • Jardim da Granja
• Bosque dos Eucaliptos (Rua Pedro 
Martins Ribeiro) • Jardim do Céu
• Aquarius

Sexta-feira Sábado

2. 30 de agosto a 
5 de setembro .3.330 de agosto a 30 de agosto a 

5 de setembro5 de setembro

O Parque Boa Vista, espaço 
de lazer que está sendo cons-
truído pela Prefeitura na região 
do Altos de Santana, além da 
infraestrutura voltada ao lazer, 
cultura e esportes tradicionais, 
como futebol e vôlei, será uma 
referência em toda região para 
a prática de esportes radicais.

Entre as modalidades dos cha-
mados “esportes de aventura” 
previstas no projeto, estão uma 
pista de skate, um percurso de 
arvorismo, escalada, tirolesa 
e ainda uma pista completa 
de donwhill (denominação 
em inglês para a modalidade 
de descida de montanha com 
bicicleta). Inédita entre os equi-
pamentos públicos da região, 
a pista de donwhill atende uma 
reivindicação da comunidade, 
que já havia montado uma pista 
improvisada no local.

4 tomates médios,
200g ricota amassada,
1 dente alho picado,
2 col. (chá) de azeite de oliva,
1/2 de xícara (chá) de folhas de 
espinafre picadas, sal a gosto
2 col. (café) de noz-moscada.

TOMATES RECHEADOS Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Parque Boa Vista será
referência em esportes radicais

Corte uma rodela na parte de cima 
dos tomates. Retire a polpa com 
uma colher pequena. Misture 1/2 
de xícara (chá) dessa polpa com o 
restante dos ingredientes e recheie 
os tomates. Leve ao forno médio e 
asse por 20 minutos. Sirva quente.

MODO DE PREPAROINGREDIENTES

Iniciada revitalização do trevo do Vista Verde

 O Parque Boa Vista fi ca na região do Altos de Santana

A Prefeitura iniciou a revitalização do trevo do Vis-
ta Verde, zona leste da cidade, que fi ca entre a alça 
de acesso do bairro Vista Verde, Jardim Diamante 
e a Refi naria Henrique Lage (Revap). A área de 20 
mil metros quadrados vai receber passeio público, 
paisagismo e iluminação ao redor. Além de mais 
segurança e conforto para os pedestres, o objetivo 
é promover a revitalização ambiental no local.

A obra, que será realizada pela Secretaria de Ser-
viços Municipais (SSM). A previsão é de que a 
obra esteja concluída em dois meses.

Em reunião com técnicos
da Prefeitura, os praticantes 

da modalidade demonstraram 
entusiasmo com a possibilidade 
de contar com um equipamento 

público de qualidade para 
desenvolver o esporte

no município.

“Agora, nosso sonho vai se 
tornar realidade. Desde que a 
gente começou a fazer a pista, 
nosso sonho sempre foi ter um 
local ofi cial para competição e 
agora, graças a ajuda da Prefei-
tura, a gente está conseguindo”, 
disse o praticante Jorge Luís de 
Melo, 33 anos.

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440



De
 te

rç
a 

a 
qu

in
ta

, d
as

 8
h 

às
 1

7h
 e

 à
s 

se
xt

as
, d

as
 8

 à
s 

12
 h

 e
, 

sá
ba

do
s,

 d
om

in
go

s 
e 

fe
ria

do
s,

 d
as

 9
 à

s 
17

 h
. 3

94
7-

30
46

Vi
si

te
 o

 M
em

or
ia

l A
er

oe
sp

ac
ia

l B
ra

si
le

ir
o 

(M
A

B
), 

no
 D

CT
A

 
De

 te
rç

a 
a 

qu
in

ta
, d

as
 8

h 
às

 1
7h

 e
 à

s 
se

xt
as

, d
as

 8
 à

s 
12

 h
 e

,
sá

ba
do

s,
 d

om
in

go
s 

e 
fe

ria
do

s,
 d

as
 9

 à
s 

17
 h

. 3
94

7-
30

46

La
ze

r &
 C

ul
tu

ra

4.4. 30 de agosto a 30 de agosto a 
5 de setembro5 de setembro

  A Peça 1Gaivota, que abre o 30º Festivale, no teatro do SESI

CONCURSO
Festival de Vídeos Ambien-
tais 
Até 25/09, A Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura e o Sesc 
promovem a 2ª edição do festival 
que vai divulgar, exibir e premiar 
audiovisuais de até 5 minutos. 
www.sjc.sp.gov.br/festivaldevi-
deosambientais

Sambada de Cavalo Marinho
Dia 30/08, às 16h30. A Veia 
do Bambu, o Padre, e o boi são 
algumas fi guras que trazem em 
seus trupes, como é chamada a 
dança. SESC, 3904-2000.

EXPOSIÇÃO
53 Anos de Carreira
Forever Young
Até Dezembro. A mostra é com-
posta por CDs, DVDs, Fitas entre 
outros artigos do músico Bob 
Dylan. Biblioteca Hélio Pinto 
Ferreira, 3931-2549.

À Margem

Até 31/08. A exposição mostra o 
cotidiano de famílias ribeirinhas 
do distrito Eugênio de Melo. Casa 
de Cultura Rancho do Tropeiro, 
3905-1855 

Canteiro de Obras
18/09. Panorama dos trabalhos 
de Claudio Tozzi, do início de sua 
carreira na década de 60. SESC, 
3904-2000.

Ocupação humana em SJC e 
Fase sanatorial
Todos os dias, 8h às 18h. Fotos 
e outros artigos da fase sana-
torial. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

Matéria: Nós
Até 4/09. A mostra é composta 
por uma série de dez pinturas 
sobre fotografi as. Casa de Cultura 
Tim Lopes, 3917-1612.

Museu Vivo
Permanente. Reúne representan-
tes da cultura popular regional 
nas áreas do artesanato, da 

culinária. Museu do Folclore, 
3924-7300.
Estampas a partir
da fotografi a
Até 23/09. Obras fotográfi cas e 
técnicas de estêncil e xilogravura 
em cor. Ofi cina Altino Bondesan, 
3923-4860

Um Olhar diferente
sobre SJC
Até 20/09, 19h. Registros da 
cidade através do olhar de alunos 
do curso de fotografi a do SENAC-
-SJC. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

ESPORTES
Esporte para Idosos
Quartas e sextas. Favorece novas 
experiências, a vivência com 
práticas de atividades físicas. 
SESC, 3904-2000.

Sala de Xadrez
Quintas e sábados. Aulas e jogo 
livre de Xadrez. Parque Vicentina 
Aranha, 3911-7090.

LITERATURA
Biblioteca Centro
da juventude
Segunda a domingo. Aconche-
gante e acolhedora, a biblioteca 
é uma ótima opção para leituras. 
Centro da Juventude,3932-8600.

MÚSICAS
Beatles para as crianças
Sábados de Setembro. O es-
petáculo resgata as musicas 
de um dos maiores grupos de 
rock da história. Teatro Colinas, 
3204-5236.

Duo Cris Aflalo e Regional 
Frazatto
31/08,20h.  A dupla apresenta um 
show bem brasileiro com canções 
autorais. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Especial Legião Urbana
4/09, 22h. Tributo ao Legião Ur-
bana com a banda Sete Cidades. 
Hocus Pocus, 3923-7525.

Festa Litero Musical
18 a 20/09. Escritores e músi-
cos nacionalmente respeitados 
em mesas de debate e shows 
musicais. Pq, Vicentina Aranha, 
3911-7090.

Jamz 
11 e 12/09, 21h. A Banda Jamz foi 
fi nalista do Programa Superstars 
2014.  Teatro Colinas, 3204-5236.

Zé Geraldo Acústico
19 e 20/09, sábado às 21h e 
domingo às 19h. No show ele 
apresenta seus maiores sucessos 
e também os  mais recentes. 
Teatro Colinas, 3204-5236.

OFICINA
Danças Brasileiras
Todas quartas-feiras. Danças 
como, quadrilha, bambaê de 
caixa, ciranda de roda, bumba-
-meu-boi, tambor de crioula, e 
outras. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090

TEATRO
Lurdes e Mércia, As estrelas 
do Oriente
31/08, 14h. Duas simpáticas 
moças do interior, resolvem sair 
pelo o mundo apresentando um 
show cômico. Casa de Cultura 
Flávio Craveiro, 3966-1136.

Quem Matou Maria Helena?  
3/09, 20h. A comédia que segue 
uma linha de humor nonsense, 
contando a história de Mário Au-
gusto. Teatro Colinas, 3204-5236.
.Hamilton de Holanda
10/09, 20h.  Hamilton de Holanda 
volta à estrada para lançar o 
disco homônimo. Teatro Colinas, 
3204-5236.

Um Solo para Dois Cômicos
4,5 e 6/09, sextas e sábado 
às 21h e domingo às 19h. O 
objetivo do projeto é promover 
as linguagens teatro e música. 
Teatro Colinas, 3204-5236.

Com 12 dias de duração, 54 
espetáculos e mais de 100 ações 
entre apresentações e outras ativi-
dades, o Festivale chega a sua 30ª 
edição. O evento tem como tema “O 

Teatro e a 
Cidade”.

R e a l i z a d o 
pela Fundação 

Cultural Cassia-
no Ricardo (FCCR), 

o festival inicia nesta 
quarta (2), às 20h, no 

Teatro do SESI (Av. Cidade Jardim, 
4389 - Bosque dos Eucaliptos), com 
“1 Gaivota – É Impossível Viver Sem 
Teatro”, abrindo o evento, que se-
gue até o dia 13 de setembro. Todas 
as atrações serão gratuitas.

Com 17 cidades participantes, de 
três estados brasileiros e da capital 
federal, sob a temática “O Teatro e a 
Cidade”, a curadoria tem o objetivo 
de trazer à tona a refl exão sobre a 
produção e organização dos grupos 
na atualidade.

Para a realização do Festivale, a 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
fez parcerias com o Sesc, o Sesi, a 
Ofi cina Cultural Altino Bondesan, o 
Projeto Mosaico Teatral, o ProAc, 
além de espetáculos fi nanciados 
pela Lei de Incentivo Fiscal (LIF) e 
pelo Fundo Municipal de Cultura 
(FMC).
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Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561
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