
4. 1  a  7 
de  novembro

CRÉDITO CONSIGNADO
      É AMPLIADO

PREVENÇÃO É A ÚNICA ARMA CONTRA A DENGUE!  ELIMINE CRIADOUROS DO MOSQUITO.

O Diário Ofi cial da União publicou 
dia 22 de outubro, a lei que amplia 
o limite de renda que pode ser 
comprometido com crédito consig-
nado, descontado em folha de pa-
gamento. O limite passou de 30% 
para 35%.

A regra vale para aposen-
tados, pensionistas, 

servidores públicos e trabalhado-
res regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT).

O Ministério da Fazenda 
informou que a elevação 
do limite de consignação 
visa aumentar a "margem 
de manobra do trabalha-
dor para que ele possa 
suavizar os impactos do 
ajuste" na economia.  

FIQUE ATENTO!
O crédito consignado é atrativo porque oferece as melhores 
taxas que os empréstimos convencionais. Mas, é importante 
lembrar, que os pagamentos são debitados na propria conta e, 
caso o usuário não tenha um valor reserva, corre o risco de não 
ter recursos para gastos de emergências.

Agora, com a possibilidade de ter “cartão de crédito consig-
nado”, com desconto em folha, a tentação é maior ainda, já que 
os juros são bem menores do que as taxas do cartão de crédito 
tradicional.  Vale a velha receita, “Não gaste mais do que 
pode pagar e pense se realmente precisa gastar”.

O adicional de 5% só 
pode ser aplicado para 
pagar dívidas de cartão de 
crédito ou para saque por 
meio de cartão.

O  novo percentual  
para empréstimos 
descontados 
em folha de 
pagamento já está 
em vigor
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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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PROGRAMAÇÃO 

Dias 3 a 6 de novembro
Hidráulica – Rede de Água
Fazenda Ronda Rural | Estrada 
Ronda, 66 – Eugênio de Melo
Dias 4 a 7 de novembro
Jardineiro
Implantação do Jardim
Sítio Pupa | Estrada Municipal José 
Bendito de Oliveira, 1.915 – Freitas
Dias 4 a 6 de novembro
Artesanato em
Palha de Milho/Flores
Obra Magnifi ca | Avenida João 
Rodolfo Castelli, 2.947 – Putim
Dias 18 e 19 de novembro
Fruticultura – Podas
Sítio Pupa | Estrada Municipal José 
Bendito de Oliveira, 1.915 – Freitas
Dias 19 a 22 de novembro
Processamento
Artesanal do Leite
Fazenda Ronda Rural | Estrada 
Ronda, 66 – Eugênio de Melo
Dias 24 a 27 de novembro
Hidráulica – Rede de Esgoto
Fazenda Ronda Rural | Estrada 
Ronda, 66 – Eugênio de Melo

Os produtores rurais de 
São José dos Campos terão em 
novembro mais cinco opções 
de cursos técnicos gratuitos, 
ministrados por profi ssionais 
do SENAR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) com o 
apoio da Prefeitura.

Os cursos serão realizados 
nos bairros dos Freitas (região 
norte), Putim (sudeste) e no 
distrito de Eugênio de Melo 
(leste), sempre das 8h às 17h.

Idealizada pelo SENAR e o 
Sindicato Rural, a iniciativa 

atende demandas expressas 
pelos produtores locais na 
primeira fase do PDRS (Pla-
no de Desenvolvimento Rural 
Sustentável), coordenado pela 
Prefeitura, por meio das se-
cretarias de Desenvolvimen-
to Econômico e da Ciência e 
Tecnologia (SDECT) e de Meio 
Ambiente (SEMEA) e executa-
do pelo IPPLAN.

CONCURSOS
EDP
Até 22/11. Vagas de estágio nas áreas de 
Administração, Engenharia da Produção, 
Estatística, Jornalismo, entre outras. 
www.vivatalentos.com.br/edp/

Instituto de Previdência
Municipal-Ubatuba
Até 15/11. 5 vagas para contador e 
agente administrativo (nível médio). 
www.epts.com.br

Prefeitura Taubaté (Educação)
Até 8/11. 44 vagas para o cargo de pro-
fessor. www.publiconsult.com.br

CURSOS
Fundo Social de Solidariedade 
3911-8060 e 3924-7369

Bolo desenho chocolate
05/11. Ofi cina do bolo temático na-
talino.

Docinhos natalinos
12/11. Confecção de diversos Doces 
Natalino. 

Senac - 2134-9000
Adobe CC (illustrator,

photoshop e indesign)
Início 7/11. Capacitar o aluno ajustar, 
tratar e editar imagens digitais e 
ilustrações vetoriais.

Autocad básico

Início 03/11. Capacitar o aluno para 
utilizar as ferramentas do software 
AutoCAD 2015. 

Iniciação à culinária 
Início 13/11.  Desenvolver conheci-
mentos e habilidades para execução 
de produções culinárias básicas.

Jardinagem
Início 07/11.  Capacitação para formar, 
manter e reformar pequenos jardins 
e vasos. 

Pães caseiros
Início 06/11. Preparação de massas 
básicas para diversos tipos de pães 
caseiros. 

Rotulagem de
alimentos embalados
Início 12/11. Capacitação para elabo-
rar rótulos que informem característi-
cas essenciais de produtos.

PALESTRAS
Senac - 2134-9000

Empreendedorismo
Gastronômico
10/11, 19h30. Palestra que conta a 
trajetória empreendedora da Família 
Córdoba proprietária de bar e res-
taurante. 

Empreendedorismo,
Diversidade e Inclusão
17/11, 19h30. Palestra contando a tra-

jetória do empresário Marcelo Pires. 
Empreendedorismo

na Serra da Mantiqueira
19/11, 19h30. Comportamento empre-
endedor para os moradores do distrito 
de São Francisco Xavier. 

Renovando a Segurança
legislação e pessoas
13/11, 19h30. Palestra com o objetivo 
de estimular o empreendedorismo na 
área segurança do trabalho. 

SELETIVAS CURSOS TÉCNICOS
ETEC 
Até 10/11. Diversas vagas. 
www.vestibulinhoetec.com.br

Instituto Federal (seleção)
Até 10/11.  Automação Industrial, Mecâ-
nica e Eletrotécnica, aulas em SJCampos. 
Instituto Federal de Educação – IFSP, 
www.ifsp.edu.br/processoseletivo

VESTIBULARES

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

Fatec
Até 11/11. www.vestibularfatec.com.br

UEM
Até 22/11. 488 vagas em diversos cursos. 
www.cvu.uem.br

UEMG
Até 8/11. www.copeps.uemg.br

Unespar
Até 29/11.  www.unespar.edu.br/

Unifesp
Até 22/10. www.unifesp.br

Univap
Até 17/11. www.univap.br

Unitau
Até 4/12. www.unitau.br

OPORTUNIDADE

SENAR abre cursos
para produtores rurais

3941-3407/3019-0145

sindicatosenar@bol.com.br

CIEE OFERECE
VAGAS NA REGIÃO

O Centro de Integração Empresa-
-Escola (Ciee), oferece 130 vagas de 
estágio para todo o Vale do Paraíba, 
em diversas áreas de atuação. O 
destaque fica para as vagas de 
pedagogia, administração, direito, 
além das vagas de nível médio. 
Os interessados devem compare-
cer a uma unidade do Ciee ou se 
inscrever pela a internet
(www.ciee.org.br).

Ciee
Rua Cel. João Cursino, 53
Vila Adyanna.

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?



Utilize
gratuitamente

os PEVs
Pontos de Entrega 

Voluntária

Confi ra os locais
www.sjc.sp.gov.br/pev

Ligue
3945-9515

Mande
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lugar certo
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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. 1  a  7 
de  novembro .3.31  a  7 1  a  7 

de  novembrode  novembro

O Consórcio Intermunici-
pal de Saúde do Alto Vale 
do Paraíba (Consavap), que 
administra e coordena o SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), está realizando a 
última etapa do processo seletivo 
para a contratação de funcioná-
rios para a ampliação do serviço 
na região.

São 92 candidatos - 22 entre 
Tarms (Técnico Auxiliar de Re-
gulação Médica) e radio opera-
dores, 34 condutores de veículos 
de urgência e emergência e 36 
técnicos de enfermagem. Os 
candidatos já fi zeram a prova 
teórica, teste de aptidão física, 
teste psicológico e avaliação 
médica. 

Pão (baguete ou outro de sua preferência, desde 
que não tenha miolo muito mole), abobrinha 
(crua, cortada em rodelas de espessura fina), 
pimenta do reino (opcional), queijo muçarela, 
creme balsâmico (encontra-se em mercados em 
seções de especiarias) e mel.

Pegue cada fatia de pão, sobrepor uma rodela de abobrinha, 
temperar com a pimenta do reino, cobrir com queijo e regar 
com creme balsâmico e um pingo de mel. Deixar o forno pré-
aquecer a 200 graus por, pelo menos, cinco minutos. Depois 
levar os pães para torrar, cerca de 8 minutos, mas fica de 
olho! Pode-se substituir o creme balsâmico por azeite. 

MODO DE PREPARO:

CROSTINI Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

INGREDIENTES:

SAMU seleciona funcionários
para ampliar atendimento

O Diário Ofi cial, do dia 23 de ou-
tubro, trouxe a publicação da 
Lei 13.179 que obriga o forne-
cedor de ingresso para evento 
cultural pela internet a tornar 
também disponível a venda de 

meia-entrada. Segundo a lei, a 
comprovação da situação de 
benefi ciário da meia-entrada 
será feita na entrada do evento 
cultural, mediante a apresenta-
ção da documentação exigida.

Lei permite venda 
de meia-entrada 
pela internet

DIFERENÇA

Agora, a capacitação
é a última etapa.

Esta etapa será comandada 
pelo médico

Fernando Fonseca,
que é o coordenador do 

SAMU, em São José.

O Crostini é muito semelhante à Bruschetta.
A diferença estaria na origem italiana.
O Crostini pode ser feito no forno.

Já a Bruschetta, que significa “assar sobre carvão” 
e com pão típico de fermentação natural, é assada 
na grelha.
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O Parque da Cidade está ainda 
mais alegre e divertido. Após uma 
semana de sua inauguração pela Pre-
feitura, o Espaço 4 Patas já está em 
pleno funcionamento.  Esse é o maior 
parque canino do Brasil, com 3.500 
metros quadrados de área exclusiva 
para cães. 

Para a diversão dos cães, foram ins-
talados no espaço dez equipamentos 
para animais de pequeno porte e ou-
tros dez para os de porte maior. No 
local foram instalados bancos, lixeiras 
e placas com regras de convivência, 
como o recolhimento das fezes dos 
animais. Por isso, não esqueça de le-
var saquinhos.

O investimento da Prefeitura para a 
instalação do parque foi baixo, cerca 
de R$ 52 mil. A construção e monta-
gem dos equipamentos foi realizada 
por servidores da Secretaria de Servi-
ços Municipais, do Parque da Cidade 
e da Urbam.

O Espaço 4 Patas será ainda um 
espaço para campanhas de vacina-
ção, adoção de cães abandonados, 
palestras sobre cuidados com a 
saúde e posse responsável. O Espa-
ço 4 Patas funciona todos os dias, 
das 8h às 20h. 

CINEMA
Cafundó
7/11, 18h. A vida de João Ca-
margo em pleno século XIX, 
vivendo nas senzalas. Centro da 
Juventude, 3932-8600.

Hoje Eu Quero
Voltar Sozinho
5/11, 20h. Um adolescente cego, 
tenta lidar com a mãe superprote-
tora. SESI, 3919-2000.

Uma Dose Violenta
de Qualquer Coisa
12/11, 20h. Ao fugir de casa, 
Pedro pega a estrada mesmo 
não sabendo para onde ir. SESI, 
3919-2000.

EXPOSIÇÃO
Heróis de todo mundo
Até 11/12. Fotografias de 62 
ícones afro-descendentes impor-
tantes para a cultura e a história 

do brasil. Centro da Juventude, 
3932-8600. 

Alma Latino-Americana
Uma coletânea de fotos de diver-
sos países da América Latin. Casa 
de Cultura Rancho do Tropeiro, 
3905-1855.

A Riqueza de um Vale
Até 09/11. O Fotógrafo Ricardo 
Martins retrata as belezas que 
o Vale Histórico. Casa de Cultura 
Tim Lopes, 3917-1612.

Cartografi as Visuais
11/11. Obras do artista  inglês 
Liam Porisse. SESI, 3919-2000.

Do Barro aos Pereirões
Mini-pereirões feitos com barro e 
peneiras. Casa de Cultura Chico 
Triste, 3929-7559.

Artesanato
Todos os domingos, 9h. Mostra 

e venda de produtos feitos por 
artesãos da região do Vale do 
Paraíba. Parque Vicentina Ara-
nha, 3911-7090.

Forever Young
Até 18/12. A mostra de objetos 
do músico Bob Dylan. Bibliote-
ca Pública Hélio Pinto Ferreira, 
3931-2549.

Museu Municipal
Terça à Sexta, 9h às 17h. Acervo 
público com objetos da Tecela-
gem Parahyba. Museu Municipal, 
3921-7587.

Novo olhar
no universo da aquarela
Até 25/11. A origem da técnica 
na história da arte, ressaltando o 
desenvolvimento do estudo das 
cores. SESC, 3904-2000

Traço a Traço Bothânico
Até 10/11. A artista Ana Baccaro 

apresenta 13 telas. Centro da 
Juventude, 3932-8600.

Museu do Futebol, 3921-4112
Das Pernadas aos Jo-

gos Abertos
Qual seria a verdadeira ori-
gem da Capoeira e qual o seu 
signifi cado dentro da cultura 
brasileira.

Esporte sem Limites
Busca enaltecer os feitos 
dos atletas paralímpicos jo-
seenses.

Estrelas do Futebol
História do futebol feminino 
da cidade.

Memorial
São José E.C
Trajetória vivida desde o “For-
migão do Vale”. 

São José de todos os 
esportes
Memória esportiva da cida-

de a partir da fundação da 
Associação Esportiva São 
José em 1913.

EVENTO
Coletividade Hip Hop
15/11, das 12h às 18h. Batalha 
de Breaking, dança de rua, show 
de rap e graffi ti. Casa de Cultura 
Eugênia da Silva, 3907-8024.

LITERATURA
Na Mala de Ébano 
8/11, 10h30. A história de uma 
viajante que passou por diversos 
povos africanos conhecendo seus 
ancestrais. Centro da Juventude, 
3932-8600.

TEATRO
Molhados & Secos
5/11. História de pessoas que 
sofreram algum tipo de interven-
ção na natureza. Casa de Cultura 
Flávio Craveiro, 3966-1136.

MÚSICA
16 Toneladas
16/11, 20h. No repertório Tim 
Maia, Jorge Ben, Seu Jorge, 
entre outros ícones. Centro da 
Juventude. 3932-8600.

Dom Pescoço
9/11, 20h. Mix de ritmos latinos e 
brasileiros. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Fuá Rabecado
14/11, 20h. Diversos ritmos da 
cultura popular brasileira. Cine 
Santana, 3942-1227.

Quartetos de Cordas da OSSC
4/11, 10h. Casa do Idoso Sul, 
3916-4378.

Projeto Guri
Coral e Banda Marcial
7/11 . Pavilhão Gaivotas
Parque da Cidade. 3941-6129.

AGENDA

Espaço 4 Patas
REGULAMENTO

Acesso gratuito
Cães serão cadastrados 
Apresentar a carteirinha

de vacinação do animal
Cães com vacinação em dia, 

saudáveis e livres de parasitas
Os cães devem estar sob cui-

dado constante de seus donos
Ao entrar e sair do parque, 

os cães deverão usar coleira 
e guia.

já está funcionando, no 
Parque da Cidade
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Espaço 4 Patas
movimenta o
Parque da Cidade

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

Academias ao ar livre 
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