
4. 20  a 26 de
setembro

O mercado oferece 
várias opções como 
preparatórios para concursos 
públicos, línguas, informática, mú-
sica, desenho, fotografi a, ginástica, 
natação, entre outros.

Apesar de não existir uma legislação específi ca que re-
gulamente esses cursos, eles devem obedecer às regras 
do Código de Defesa do Consumidor, como qualquer 
atividade de prestação de serviços. 

Água! Nem pensar em desperdício. Agora é economizar sempre!

CURSOS LIVRES

Procon Municipal

Rua Paulo Setúbal, 220,
Centro

3909-1440P
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"Procurei uma escola com referência 
para fazer o curso preparatório de 
concursos, pois não poderia correr 

riscos e muito menos perder dinheiro."
Cleide Lopes | industriária

ANTES DA
CONTRATAÇÃO 

Visite o local do curso, 
converse com outros alunos e, 

se possível, participe de uma aula 
teste antes de efetuar a matrícula; 

Verifi que a qualifi cação dos profi ssio-
nais, os equipamentos disponíveis e se há 

algum material incluso; 

Fique atento e avalie as ofertas de cursos 
gratuitos em que o aluno só paga o material 

didático; 

Cuidado com cursos que prometem emprego 
certo após sua conclusão, pois as escolas não têm 

como garantir a colocação do aluno no mercado de 
trabalho;

Os cursos profi ssionalizantes devem expedir 
certifi cados de conclusão que devem estar inscritos e 
registrados no órgão competente (curso de enferma-
gem, segurança etc.). 

NA CONTRATAÇÃO 

O consumidor só deve assinar o contrato depois de 
lê-lo atentamente e de se certifi car que nele constam 
todas as condições ofertadas verbalmente e por meio 
de panfl etos publicitários;

Observe se não fi cou nenhum espaço em branco.

CANCELAMENTO
As condições para o cancelamento do contrato, 
tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, 
devem estar dispostas claramente, principalmente, 
se houver algum custo e/ou prazo. A rescisão deve 
ser por escrito, com cópia protocolada. Se a con-
tratação ocorrer fora do estabelecimento comercial 
(telefone, em domicílio, Internet), o consumidor 
poderá desistir da contratação no prazo de sete dias 
a contar da assinatura ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, com direito a devolução ime-
diata dos valores eventualmente pagos, corrigidos 
monetariamente. 

É fundamental que o consumidor atente 
para outras informações importantes 
que devem constar no contrato:

Conteúdo do programa que será desenvolvido, 
quantidade de módulos / séries, número de aulas 
semanais e em quais dias ocorrerão, duração de 
cada aula e do curso, datas de início e término 
do curso, valores e forma de pagamento, local 
onde serão ministradas as aulas, material a ser 
utilizado, condições para o cancelamento; se há 
possibilidade de reposição de aulas.

ANTES DE SE MATRICULAR EM UM 
CURSO PROFISSIONALIZANTE OU 
PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS,
O CONSUMIDOR DEVE SE INFORMAR  
SOBRE A IDONEIDADE DA EMPRESA.
NA DÚVIDA, CONSULTE O PROCON.
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Museu Municipal 
será inaugurado dia 
23, no Espaço 
Mário Covas

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. 20  a 26 de20  a 26 de
setembrosetembro .320  a 26 de

setembro

Novos parques estão
com obras aceleradas

Alunos do Cephas serão con-
tratados como funcionários efeti-
vos em empresa de manutenção 
de aeronaves. O anúncio foi feito 
dia 15, pela Digex Aircraft Mainte-
nance, durante cerimônia de as-
sinatura do termo de Cooperação 
entre Fundhas, Cecompi e Parque 
Tecnológico.

A Digex está instalada em São 
José dos Campos há dez anos e 
é parceira do Cephas (Centro de 
Educação Profi ssional Hélio Au-
gusto de Souza) há mais de 1 ano. 
A empresa anunciou a contrata-
ção de 10 estagiários do colégio 
técnico como parte do quadro de 
funcionários da empresa.

Carlos Sérgio Vaz Porto, gerente 
de qualidade da empresa, ressal-
tou a importância da valorização 
do estudante do munícipio.

 
“Nós contratamos estagiários do 
Cephas, investimos na sua forma-
ção e estamos muito satisfeitos 
com os resultados.” 

CONCURSOS
Fundap
Até 24/09. 696 vagas de nível Médio e 
6.246 vagas são para alunos dos cur-
sos de nível superior. estagios.fundap.
sp.gov.br

Professor Infantil
Prefeitura de São Paulo
Até. 29/09. 600 vagas de professor da 
educação infantil. www.vunesp.com.br

Prefeitura de Jacareí
Até 30/09, Total de 510 vagas, sendo 230 
na área da saúde e mais 210 em outras 
áreas. www.consesp.com.br 

Prefeitura Taubaté
Até 15/10. Preenchimento de seis vagas 
em cargos de níveis médio e superior. 
www.publiconsult.com.br.

CURSOS
Administração de
Restaurantes e Bares
Até 25/9, 18h30. Este curso capacita o 
aluno para planejar as diversas etapas 
de implantação e administração de em-
preendimentos gastronômicos. SENAC, 
2134-9000.

Administração de pessoal
2ª quinzena de outubro, segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, 
3033-0857.

Excelência em atendimento

1º quinzena de outubro, terças e quintas-
-feiras, das 18h30 às 22, tel. 3033-0857.

Fotografi a e imagem alternativa
23, 30/09, 19h às 22h e 17/09, 19h às 
22h. Ensino da linguagem visual, tempo, 
composição, material e iluminação no 
mundo da fotografi a. SESC, 3904-2000.

Na Medida 
28/9 a 2/10, 9h às 13h. Curso de Gestão 
fi nanceira para micro e pequenos empre-
sários. Sebrae,  3922-2124.

Restauro
Turmas para Outubro. O CEDEMP oferece 
curso de projeto de restauro de edifi ca-
ções. CEDEMP, 3931-6007

CURSOS RÁPIDOS - 3033-0857
Administração de pessoal

2ª quinzena de outubro, segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 18h30 
às 22h30, 

Excelência em atendimento
1º quinzena de outubro, terças e 
quintas-feiras, das 18h30 às 22. 

Práticas para seleção
e treinamento
2ª quinzena de outubro, terças e 
quintas-feiras, das 18h30 às 22h30.

OFICINAS
Nutrição
Terça às 10h30. Oficinas que visam 
incentivar práticas alimentares mais 
saudáveis. Univap, 3947-1000.

Prevenção de Perdas
e Desperdício de Alimentos
28/9, 9h às 18h. Para empresários de es-
tabelecimentos de alimentação. Sebrae, 
3922-2124.

PALESTRAS
Direitos Básicos do consumidor
22/09, 14h. Palestra visando conscien-
tizar os consumidores de seus direitos. 
Univap- Unidade Centro.

Direitos do consumidor do idoso
23/09, 8h30. Direitos básicos do con-
sumidor idoso. Casa do Idoso Norte, 
3966-2360.

Os desafi os para
vencer em tempo de crise
3/11, às 18h. Professor Marins elucida 
os maiores problemas enfrentados na 
atualidade na hora de administrar e 
empreender. APVE,  3925-5204

Palestras FAAP - 3925-6400
Informar não é comunicar!

21/9, às 19h. Palestra com Prof. 
Lincoln Firoozmand - Mestrando em 
Gestão e Desenvolvimento Regional. 
FAAP - 3925-6400

Uma avaliação por competên-
cias que realmente funciona
21/9, às 19h. Palestra com Maiara 
Scherrer - gerente de Recursos Hu-
manos da Bundy Refrigeration. FAAP 
- 3925-6400

Em gestão de pessoas
o futuro é hoje!
22/09, 19h. Palestra com o  professor 
e escritor João Lucio Neto. Especia-
lista em planejamento estratégico, 
endomarketing e reestruturação 
organizacional. FAAP - 3925-6400

VESTIBULARES
Anhembi Morumbi
Até 13/11. Vagas para o curso de Medi-
cina. www.vunesp.com.br

Casdinho
Até 02/10. Preparatórios para Colégio 
Embraer, ETEC e Olimpíadas Cientifícas, 
para alunos do 8° e 9° ano. CASD Vesti-
bulares, www.casdinho.com

ESPM
Até 6/11. Diversos cursos e vagas. 
www2.espm.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí
Até 6/11. Curso de Medicina.
www.vunesp.com.br

UFSC
Até 14/10.4500 vagas em diversos 
cursos. vestibular2016.ufsc.br/

Unesp
Até 13/10. Oferta de 7.355 vagas em 176 
opções de cursos.  www.vunesp .com.br

Uninove
Até 27/10. 60 vagas para Medicina. 
www.vunesp.com.br

OPORTUNIDADE

Empresa anuncia contratação
de alunos do Cephas

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. 20  a 26 de
setembro .3.320  a 26 de20  a 26 de

setembrosetembro

O morador que circula 
pelo bairro Altos de Santana, 
na zona norte de São José 
dos Campos, já observa uma 
signifi cava mudança na pai-
sagem com as obras para a 
implantação do Parque Boa 
Vista.

Aos poucos, os 125 mil me-
tros quadrados remanes-
centes de uma antiga fazen-
da existente no local estão 
tomando a forma de uma 
nova área de lazer e prática 
esportiva, que irá atender 
moradores de todas as regi-
ões da cidade.

Prepare o leite condensado seguindo as instruções da embalagem. Reserve. Em 
um recipiente fundo, coloque o arroz, o leite e deixe descansar por 30 minutos. Em 
seguida transfira para uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo por apro-
ximadamente 50 minutos ou até ficar macio. No final do cozimento a preparação 
deve estar cremosa. Adicione o leite condensado, o cappuccino, mexa e deixe por 
aproximadamente 10 minutos ou até que o arroz esteja macio. Em seguida coloque 
em um refratário e sirva quente ou gelado. 

MODO DE PREPARO

1 ½ litro de leite desnatado, 
1 xícara (chá) de arroz lavado 
e escorrido, 1 embalagem 
de leite condensado 
light, 2 colheres (sopa) de 
cappuccino, 1 embalagem de 
creme de leite light.  

ARROZ DOCE COM CAPPUCCINO (ZERO AÇÚCAR) Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

INGREDIENTES

Juros do cartão de crédito chegam a 350,79% ao ano

Novos parques Novos parques estãoestão
comcom obras aceleradas obras aceleradas

A taxa média de juros do cartão de crédito che-
gou a 350,79% ao ano, segundo recente levanta-
mento da Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (Ane-
fac). Ao mês, a taxa do cartão está em 13,37%, 
aumento de 0,34 ponto percentual em relação a 
julho. No cheque especial, a taxa média fi cou em 

218,17% ao ano (10,14% ao mês). Para não per-
der o controle do orçamento, o consumidor deve 
primeiramente pagar as dívidas mais altas, pro-
curando seus credores para renegociar melhores 
prazos e taxas de juros. É fundamental também 
cortar gastos desnecessários para readequação 
do orçamento.

Em meio a área verde, repleta de 
árvores, serão instalados diversos 
equipamentos para o lazer de toda 
família, como quadras poliespor-
tivas, pista de caminhada e, apro-
veitando a antiga sede da fazenda, 

um centro para atividades cultu-
rais e educacionais. Além da área 
contemplativa e de convivência, o 
novo parque será uma referência 
em toda região para a prática de 
esportes radicais. 

RIBEIRÃO VERMELHO  
Já o futuro Parque Ribeirão Vermelho ocu-
pará uma área próxima ao Residencial 
Paratehy, com aproximadamente 250 mil 
metros quadrados, e contará com quadra 
poliesportiva, quadra de tênis, pista de 
skate, playground, pista de caminhada, ci-
clovias, além de um bosque. A previsão é 
que ambas as obras sejam concluídas em 
julho de 2016.

QUER RECEBER INFORMAÇÕES ÚTEIS
DA PREFEITURA NO SEU E-MAIL?
envie e-mail para: imprensahoje@sjc.sp.gov.br

SAIBA
ANTES



Até o dia 5 de outubro
das 8h às 21h

Hall das Artes
Centro da Juventude 

R. Aurora Pinto da Cunha 131 
Jardim América

3932-8600

Exposição
"Cores, festas e fé"
do artista nordestino 

Eriba Chagas
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Depois de passar por reformas na 
sua estrutura, o prédio da antiga Câmara 
de São José dos Campos, atual Espaço 
Mário Covas, vai abrigar o Museu Mu-
nicipal. No local já funciona o Museu de 
Esportes. A abertura do novo espaço será 
na próxima quarta-feira (23), às 19h, com 
apresentação do Quarteto de Cordas da 
Orquestra Sinfônica Municipal.

Entre os destaques do acervo estão obras 
de artistas expressivos na história da arte 
moderna brasileira, como Maria Bonomi 
e Hermelindo Fiaminghi, além de estudos 
de alunos da Escola de Belas Artes, cria-
da em São José dos Campos por Johann 
Gütlich em 1963.

CINEMA
2 Coelhos
14/09, 19h. Edgar escapa da 
prisão graças a infl uência de um 
deputado estadual. Cine Santana, 
3942-1227. 

Moto-perpétuo e O Sarau
28/09, 14h e 19h. O curta narra a 
história de Leonardo, um violinis-
ta que tenta criar uma máquina 
de partituras. Cine Santana, 
3942-1227.

Palace 2 
14/09, 14h. Mostra Acerola e 
Laranjinha moradores de uma 
comunidade no Rio, precisam de 
dinheiro para assistir a um show. 
Cine Santana, 3942-1227.

Papa ou maman
20/09, 18h. Em pé de guerra um 
casal decide se separar e vão fa-
zer de tudo para não ter a guarda 
das crianças. SESC, 3904-2000.

Só dez por cento é mentira
29/09, 19h. É um relato sobre 
a vida e obra do escritor mato-
-grossense Manoel de Barros, 
falecido em 2014. Parque Vicen-

tina Aranha, 3911-7090.

CONCURSO
2º Festival Regional
de Vídeos Ambientais 
Até 25/09. com o tema “A na-
tureza pede água”, a 2ª edição 
do festival vai divulgar, exibir e 
premiar audiovisuais de até 5 
minutos. www.fccr.sp.gov.br

Concurso de Desenhos
Até 29/09. Estão abertas as 
inscrições para a 11ª edição do 
Concurso realizado pela Funda-
ção Cultural Cassiano Ricardo. 
www.fccr.sp.gov.br

DANÇAS
Danças brasileiras
23 e 30/09. Danças como, cacu-
ripa, quadrilha, bumba-meu-boi, 
ciranda de roda. Parque Vicentina 
Aranha, 3911-7090.

Ziloca, dançarina brincante
27/09, 10h30. A boneca de pano 
de Ziloca, é uma dançarina espe-
vitada que ganha a vida ao som 
das cantigas de roda. Centro da 
Juventude,3932-8600.

ESPORTES
Balada Aquática
23 e 24/09, 20h. Aula de hidro-
ginástica ao som de DJ, combi-
nando atividades recreativas e 
ritmos. SESC, 3904-2000.

Passeio Ciclístico noturno
24/09, 20h. Evento com o objetivo 
de promover a prática do esporte 
e a mobilidade urbana. SESC, 
3904-2000.

Triatlon de Equipe
26/09, 10h30. Adaptação da 
prova de triatlon de três equipes. 
SESC, 3904-2000.

EXPOSIÇÃO
Abstractu
Até 29/09. O artista Valmir Ca-
margo expõe 15 telas pintadas 
em óleo sobre tela de acrílico. 
Casa de Cultura Chico Triste, 
3929-7559.

Cores, Festas e Fé
Até 05/10. A prestigia com uma 
leitura visual do Brasil, com suas 
tradições através das cores. 
Centro da Juventude, 3932-8600.

Mostra produção audiovisual
26/09, 15h. Exibição dos traba-
lhos dos participantes do projeto 
Produção Audiovisual na Juven-
tude. SESC, 3904-2000.

Museu Vivo
27/09, 14h. Diferentes artistas 
mostram seus saberes em artesa-
nato, culinária e música. Museu 
do Folclore, 3924-7300.

LITERATURA
Árvore da Poesia
Até 30/09. Poesias do escritor 
de joseense Cassiano Ricardo 
serão expostas na figureira. 
Casa de Cultura Johann Gütlich, 
3934-5866.

MEIO AMBIENTE
Observatório de pássaros
27/09, 7h. Passeio conduzido 
pelo o biólogo Vagner Luis para a 
observação dos pássaros. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

MÚSICA
Banda Sincronia
22/09, 20h. A banda passeia 
pelos ritmos da cultura popular 

brasileira. Centro da Juventu-
de,3932-8600.

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.

Céu Lamparina
25/09, 19h30. O show viaja por 
ritmos típicos das festas juninas 
como: baião, xote, samba rural e 
o arrasta-pé. SESC, 3904-2000.

Conversa Afi ada
27/09, 10h30. O grupo traz  um 
prestigiado gênero da música 
popular nacional: o choro. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

Felipe Cordeiro 
26/09, 18h. O compositor e multi-
-instrumentista paraense apre-
senta seu segundo disco-solo. 
SESC, 3904-2000.

Grupo de Coro das Casas 
do Idoso
30/09, 12h. Na apresentação, 
o grupo composto por 30 parti-
cipantes das unidades da Casa 

do Idoso Centro e Sul. Praça do 
Sapo, 3924-7300.

Kardec Gonzaga e Amigos
23/09, 12h. Apresentação de um 
repertório marcado pela música 
popular e tradicional brasileira. 
Praça do Sapo, 3924-7300.

Orquestra Sinfônica de SJC
27/09, 18h. Concerto para a 
Primavera. Praça Ulysses Gui-
marães, Jd. Aquarius. 

OFICINA
Bike Segura
27/09, 10h30. Dicas de ergono-
mia para a utilização de bicicle-
tas. SESC 3904-2000.

Território de Brincar
26/09, 14h. Comnfecção de pipas 
e campeonatos de petecas e 
bolinha de gude. Casa de Cultura 
Johann Gütlich, 3934-5866.

Origami: Flores
25/09, 8h30 ou 13h30. Os parti-
cipantes irão aprender técnicas 
de dobradura para formar fl ores 
de papel. Biblioteca Cassiano 
Ricardo, 3921-6330

AGENDA

Museu Municipal será inaugurado dia 23

O museu 
poderá ser
visitado de 

terça a
sexta-feira, das 
9h às 17h e aos 
sábados, das 

9h às 15h.

Na inauguração, também terá início a exposição com obras 
do acervo público, com objetos da coleção de artes visuais, 
a coleção da Tecelagem Parahyba e a coleção de cerâmicas 
Weiss.

Escolas podem 
participar da

O Museu do Folclore de São José dos Cam-
pos está convidando escolas públicas e pri-
vadas do município (de ensino fundamental 
e médio) para participar da 9ª Primavera de 
Museus, que ocorrerá de 21 e 27 desse mês, 
com o tema ‘Museus e Memórias Indígenas’.

O evento é promovido anualmente pelo Ins-
tituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão 
ligado ao Ministério da Cultura, envolvendo 
museus de todo o país.

O Museu do Folclore faz 
parte desta programação 
com duas ações. A primeira 
propõe que, os professores 
estimulem os alunos a 
identifi car no seu cotidiano 
o uso de palavras indíge-
nas. A segunda ação da 
programação visa divulgar o 
acervo sobre cultura indíge-

na existente na biblioteca e 
brinquedo-teca do museu. 

Avenida Olivo Gomes 100 
Parque da Cidade

Agendamentos: 3924-7354

www.museudofolclore.org

Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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