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DÉCIMO

TERCEIRO

“Dinheiro na mão é
vendaval, é vendaval...”
Não deixe que os famosos
versos da música de
Paulinho da Viola façam o
dinheiro do 13º sumir de
suas mãos nesse fim de
ano.
Com certeza, esse
recurso tão esperado
pode ser utilizado para
realizar vários sonhos,
como uma viagem, a
compra de produtos
ou para iniciar aquela
reforma em casa, entre
outras opções.
Mas antes de decidir,
avalie as finanças
domésticas, porque esse
dinheiro pode também
ser muito útil para colocar
o orçamento em dia.
Se for o seu caso, você
pode reorganizar sua
vida financeira, pagando
preferencialmente as
dívidas mais caras, as
que têm juros mais altos
ou financiamentos mais
longos.
E não se esqueça! De
acordo com o artigo 52
do Código de Defesa do
Consumidor, sempre que
um débito for liquidado
antecipadamente,
é garantido o abatimento
proporcional de juros e
demais acréscimos.
Mais um cuidado extra:
se possível, evite utilizar
o 13º salário para
iniciar dívidas novas em
compras que poderiam
ser adiadas e realizadas

Especialistas aconselham: dinheiro extra deve
priorizar o pagamento das dívidas mais caras

em melhor momento.
Principalmente, se
a futura dívida for
comprometer boa parte
do seu orçamento.
Para sanear as dívidas
e evitá-las, é preciso ter

determinação e não se
iludir com o dinheiro a
mais na conta. Assim, o
consumidor pode entrar
no ano novo
assumindo o controle das
próprias finanças.

DICAS

1

NÃO TEM 		
MILAGRE
O orçamento
pessoal ou familiar
nunca fecha, se você
gasta mais do que
ganha.

2

O QUE 			
PRIORIZAR?
Aproveite o
13º para quitar ou
reduzir dívidas com
lojas, bancos e outras
instituições. Pague
sempre a dívida mais
cara, primeiro.

3

EDUQUE-SE!
A educação
financeira é
fundamental. Corte
gastos supérfluos e
despesas não tão
importantes. Comece o
ano organizando melhor
seu orçamento.

4

NA DÚVIDA
Antes de
comprar, faça a
si mesmo a velha e boa
pergunta: Eu realmente
preciso disto agora?

5

EVITE!
Utilizar o limite
do cheque
especial como recurso
extra; pagar somente
o mínimo do cartão de
crédito.

Procurando emprego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br
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Aprenda online
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http://ow.ly/mPS1G

SUA CHANCE

Confira as opções de cursos gratuitos da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) pela internet

Prefeitura
174 vagas
de
Fatec
abreoferece
inscrições
para vestibular
Estão abertas até dia 7
estágio
para nível médio e superior
de
novembro as inscrições

CURSOS OFERECIDOS
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e número
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e Manufatura
Digital,,Banco
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São José dos Campos
Logística, Manutenção
de Aeronaves,
Ensino Médio
| Técnico
Projetos de Estruturas
Aeronáuticas
Administração
– 20 vagas

para o vestibular para o 1º
Prefeitura de São
semestre
de 2014 das FaculJosé dos Campos
dades deabriu
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A

Técnico em Informática – 2 vagas

Jacareí | Meio Ambiente e Recursos
Ensino Superior
Hídricos
Administração e cursos afins – 20
vagas

www.vestibularfatec.com.br

Taubaté | Análise
e Desenvolvimento
de
Arquitetura
– 5 vagas
CiênciaAutomotiva
da Computação | Engenharia
Sistemas, Eletrônica

Os interessados devem
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benefícios,
pode
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de
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e
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inscrições
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O processo seletivo será
médio
e superior) e 31 de outubro (pes- www.ciee.org.br
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realizado em duas fases:

IBGE abre concurso
para 432 vagas

Sinhores oferece
cursos na área
de serviços

quisador de nível superior).

www.cesgranrio.org.br
OPORTUNIDADES
Concurso
www.ibge.gov.br/home/
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

Inscrições abertas até dia 20 para a
seleção de 105 vagas em cargos de
nível médio e superior em qualquer
área. Informações: www.cespe.unb.br/
CONCURSOS
concursos/mdci_2013

www.sinhores.com.br

Oficina 3922-4977
Aprenda a fazer fluxo de caixa

Dia 12, das 18h30 às 21h30, no
Sebrae-SP. Gratuito. Informações: Rua
Humaitá 233, Centro. 3922-2977.

OPORTUNIDADES

Procurando
Centro de Serviços
emprego? ços

ConfiraAutônomos
no site da
Precisaas
devagas
pedreiro,
iro,
Prefeitura
encanador?
deeletricista,
emprego do
PATador?

Ligue
3923-8666

www.sjc.sp.gov.br

CAU
OCurso
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Bolosestá
de Primavera
Brasil
com inscrições abertas até 27/10
Dia 19,
às 15h, no Spani.
curso
para
o preenchimento
de 2.570Ovagas
de nível
será ministrado
pela
culinarista
médio
e superior em
diversas
áreas. InformaValquíria Silva. Inscrições no balcão de
ções:
www.iades.com.br e www.caubr.gov.br
atendimento da loja mediante a doação
Emplasa
de um quilo de alimento não perecível.
3906-2000.
AInformações:
Empresa Paulista
de Planejamento Metropolitano S.A está com inscrições abertas entre
Sabor na medida certa
21/10
e 29/11 para cargos em níveis médio e
Dias 12 e 26/11, das 13h às 18h, no
superior.
Informações:
www.vunesp.com.br
Sesi. Vagas
limitadas.
Informações:
Avenida Pasteur
Cidade Jardim 4389, Bosque
Instituto
dos Eucaliptos.
3936-2611.
Inscrições
até 8/11
para o preenchimento
de
cargos
nos
níveis
fundamental, médio
Costura & Moda
eDia
superior
área
de às
Ciências
14/11,na
das
7h15
11h15,Biológicas.
no Sesi.
Informações:
www.zambini.org.br
Peças utilitárias
(Porta refratário).
Vagas limitadas. Informações: Avenida
IPT
4389,Tecnológicas
Bosque dosdo EstaOCidade
InstitutoJardim
de Pesquisas
Eucaliptos. 3936-2611.
do de São Paulo está com inscrições abertas

Dias e locais
Dias
e locais
das
feiras
livres
das feiras livres

Pintura,
colagem
e assemblage:
até
1/11 para
o preenchimento
de 136 vagas
umdiversas
caminhoáreas
de criação
em
de nívelartística
técnico e superior.
De 12/11 a 5/12, terças e quintasInformações:
www.vunesp.com.br
feiras, às 19h, no Sesc. Vagas
Transpetro
limitadas. Três técnicas conhecidas na
daTransporte
arte serão
Ahistória
Petrobras
S.Aexperenciadas,
está com inscrições
promovendo
a extensão
pautada de
no 602
até
janeiro de 2014
para contratação
usossionais
consciente
dasoscores
e da
versátil
proﬁ
de todos
níveis de
escolaridade.
materialidade
bi e tridimensional.
Informações
www.transpetro.com.br
Informações: 3904-2000.
TRAINEE
Palestra
Bematech
Desenvolvimento
Rural
Inscrições
abertas até
dia Sustentável
28 para candidatos
A Prefeitura
em parceria
com oanterior
Ipplan,e
com
perfil executivo,
experiência
promove
dia 13,
às 18h, curso
no de
estar
cursando,
ou das
já ter8hconcluído,
Ceefe, em Santana, o 1º Seminário de
pós-graduação.
Informações:
www.bematech.
Desenvolvimento Rural Sustentável.
com.br
Inscrições pelo telefone 156 (local)
ou, de outras cidades, 3928-2618.
Brink’s
O seminário
especialistas,
Inscrições
até vai
diareunir
28 para
candidatos com
acadêmicos,
graduação
entregestores
dezembro edeempresários
2011 e dezembro
para
debater
asáreas.
perspectivas
e ter inglês
de
2013
em várias
Necessário
potencialidades de desenvolvimento
em nível avançado e disponibilidade para viajar,

Terça-feira | • Tatetuba •
Vila Igualdade
Parque Santos
Terça-feira
| ••Tatetuba
•
Dumont
• Esplanada
2 •Santos
Uirá
Vila
Igualdade
• Parque
• Altos da
Serra 2 2 • Uirá
Dumont
• Esplanada
• Altos da Serra 2

da Computação – 2 vagas
Ciências Contábeis – 1 vaga
Direito (1º a 3º anos) – 2 vagas
Direito (4º e 5º anos) – 2 vagas
Educação Física | Bacharelado (a
partir do 4º semestre) – 5 vagas
Engenharia Ambiental – 1 vaga
Engenharia Civil – 2 vagas
Engenharia Elétrica – 1 vaga
História – 1 vaga
Jornalismo – 1 vaga
– 1 vaga
OsLetras
alunos
matriculados no 3º
Nutrição (a partir do 5º semestre) – 1
ano dovaga
ensino médio em escolas
Pedagogia
vagas com um
públicas
podem– 100contar
Publicidade e Propaganda |
reforçoPropaganda
na preparação
para
proe Marketing
– 1as
vaga
vas deSecretariado
vestibulares
e do– 1Enem.
Executivo
vaga A
(3º e 4º anos)Educa–2
EscolaServiço
VirtualSocial
de Programas
vagas
cionaisTurismo
(Evesp),
– 1órgão
vaga da Secretaria

Cursinho
pré-vestibular
gratuito

Estadual de Educação, oferece graSão Francisco Xavier
tuitamente
uma plataforma criada
Ensino Superior
para quem
quer
Pedagogia
– 2 fazer
vagas o cursinho
pré-vestibular online. São 520 mil
vagas e para ter acesso ao sistema
é necessário informar o registro do
aluno e fazer o cadastro.

econômico rural local. Mais
www.educacao.sp.gov.br/evesp
informações, tel. 3909-4529 ou no site
www.sjc.sp.gov.br

Planejamento: O primeiro
passo para começar seu negócio
Dia 12, das
18h30
20h30
e dia
19,
trabalhar
e residir
emàs
outra
cidade.
Informadas 15h
às 17, no Sebrae-SP. Gratuito.
ções:
http://www.across.com.br/brinks/
Informações: Rua Humaitá 233,
Capgemini
Centro. 3922-2977.
Inscrições até 4/11 para graduados em cursos
Ciclo
de vidadadoinformação
produto: os
de
tecnologia
ou correlatos, há,
desafios
para
no
máximo,
doissoluções
anos ou sustentáveis
com conclusão até
Dia 18, às
na Faap.inglês
Ingresso
dezembro
de18h30,
2013. Necessário
em nível
solidário: R$10 ou 2 quilos de
que
possibilite
participação
em
treinamentos
alimentos não perecíveis. Informações:
técnicos
ministrados nesse idioma. Informa3925-6400.
ções: http://www.br.capgemini.com/trainee
Vestibular
FedEx
Express
Cephas até 31/10 para graduados em
Inscrições
O Centro de
Educação
Profissional
engenharia
e outras
áreas Necessário
conheHélio Augusto
de Souza
segueem inglês.
cimentos
em informática
e ﬂuência
com inscrições
abertas até dia
Informações:
www.entregamosoportunidades.
21 para a seleção das 400 vagas
com.br/engenheiros
para os sete cursos técnicos
Henkel
gratuitos da instituição para o
1º semestre
Inscrições
até de
6/112014.
para Informações:
graduados com até
www.fundhas.org.br
ouvários cursos e com
dois
anos de formação em
www.cephas.org.br
inglês
ﬂuente. A ﬂuência no espanhol é desejável. Informações: www.henkel.com.br/carreira

Quarta-feira | • Vila Maria • São Dimas
• 31 de Março| ••Vila
Satélite
(Rua
Polar)
Quarta-feira
Maria
• São
Dimas
Parque
Industrial
(Rua Turiaçu)
••31
de Março
• Satélite
(Rua Polar)
JardimIndustrial
das Flores(Rua
• Bosque
••Parque
Turiaçu)dos Ipês
• Jardim das Flores • Bosque dos Ipês

Quinta-feira | • Santana (Rua Raul Ramos
de Araújo e Rua
Consolação)
• Bosque
Quinta-feira
| •da
Santana
(Rua Raul
Ramosdos
Eucaliptos
Ouro Fino) ••Jardim
de
Araújo e(Avenida
Rua da Consolação)
Bosquedas
dos
Indústrias •
Vila Paiva
Eucaliptos
(Avenida
Ouro Fino) • Jardim das
Indústrias • Vila Paiva

Dúvidas sobre os
corredores de ônibus?

10 a 16 de
novembro de 2013

3

Acesse: www.sjc.sp.gov.br/corredores

Segurança: Prefeitura
revitaliza iluminação
em 11 locais
A revitalização da
iluminação já foi
iniciada na área
central da cidade

C

om o objetivo de proporcionar
mais segurança aos pedestres e
maior visibilidade aos patrimônios
culturais, a Prefeitura deu início à
revitalização da iluminação de diversos
pontos na região central da cidade.
Serão beneficiados 11 pontos, como
exemplo, a Rua Sete de Setembro,
Praça da Matriz, Praça Afonso Pena e
Largo São Benedito. Depois, começam
os trabalhos na Praça Afonso Pena,
Largo São Benedito e Praça Olimpio
Catão.
A revitalização foi iniciada na segundafeira (4), na Praça da Matriz, importante
marco da cidade. No local, está a igreja
matriz, a mais antiga do município,
construída de 1643.
Além da troca de todas as luminárias,
os postes serão rebaixados para
ampliar a iluminação. As árvores
da praça também foram podadas.
Os trabalhos são executados pela
Secretaria de Serviços Municipais
(SSM).
“Toda melhoria será muito bem vinda. É
importante conservar nosso patrimônio.
A praça precisava mesmo de reformas
na iluminação”, disse o padre Cândido,
pároco da igreja da Matriz. As obras de
revitalização, que já foram realizadas na
região do Jardim Paulista, vão beneficiar
também a ponte Minas Gerais, em
Santana.

Créditos do pré-pago voltam a ter prazo de validade
n O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as operadoras de telefonia celular podem fixar prazos
de validade dos créditos inseridos em planos pré-pagos. A decisão suspende a liminar concedida em
agosto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).
n O pedido de suspensão da liminar foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por
considerar que, se os créditos ficassem sem prazo de validade, seria difícil evitar aumento de preços
para o consumidor e preservar o modelo de negócio pré-pago.
n A medida tem caráter de Liminar e ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal.

RECEITA
FIM DE ANO
Panetone
com doce
de leite

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

Ingredientes: uma xícara (chá) de água morna, 50g de fermento biológico, 1/2 xícara (chá) de
açúcar, uma xícara (chá) de farinha de trigo, 5 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1/2 xícara (chá) de
açúcar, 6 colheres (sopa) de margarina, 6 ovos, uma colher (sopa) de essência de panetone, 400g
de doce de leite picadinho.
Cobertura: 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro, 2 colheres (sopa) de leite quente, 2 colheres
(sopa) de suco de limão e pedacinhos de doce de leite para decorar.
Preparo: Dissolva o fermento na água morna e em seguida misture o açúcar e uma xícara de
farinha de trigo. Reserve. Deixe descansar por aproximadamente uns 20 minutos ou até que dobre
de tamanho. Coloque em uma vasilha o restante dos ingredientes, misturando bem. Passado 20
minutos, misturar tudo e sovar até que a massa solte das mãos. Divida a massa em três partes
e coloque em formas para panetone, cubra e deixe descansar por uma hora e meia, ou até que
aumente de tamanho. Para a cobertura, misture o leite quente e o suco de limão e despeje por
cima. Finalize com os pedacinhos de doce de leite e o açúcar de confeiteiro. Leve ao forno médio
por uns 55 minutos.

Sábado | • 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

Domingo | •Morumbi•Santana (Rua São Jorge)•São Judas
Tadeu •Interlagos•Dom Pedro 2º•Vila Letônia•Campo
dos Alemães •Satélite (Rua Canopus)•Colonial•Novo
Horizonte•Campos de São José

Guia Mapa
de Unidades
A cidade em
suas mãos!
www.sjc.sp.gov.br/
guiaunidades

10 a 16 de
novembro de 2013

SEU LAZER

Ligue e agende testes gratuitos: 3941-6813 (região norte) ou 3932-8650 (sul)

Poesias de Cassiano Ricardo estampadas
em pontos de ônibus da cidade

Uma das exposições da Semana Cassiano Ricardo

O projeto é uma parceria da Fccr com a Secretaria de Transportes

D

esde o início da 47ª
Semana Cassiano
Ricardo, encerrada neste
dia 10, o universo do escritor
se funde ao cotidiano da cidade
de São José dos Campos.
Trechos das obras do autor
estão espalhadas em pontos de
ônibus, num trabalho cheio de
grafismo, cores e lirismo.
Obras como “Jeremias Sem
Chorar” escrita em 1964 e

“Sobreviventes”, de 1971,
aproximam a população da
poesia do autor joseense.
O projeto “Poesia no Ponto”
é um trabalho conjunto da
Fundação Cultural Cassiano
Ricardo em parceria com a
Secretaria de Transportes.

Ciclo natalino: Parque da
Cidade receberá presépio
montado por munícipes
Os interessados em montar
o presépio do Parque da
Cidade, podem se inscrever
no Museu do Folclore, da
Fundação Cultural Cassiano
Ricardo (FCCR). Para realizar
o trabalho, é necessário que
as pessoas tenham tradição
familiar ou devoção religiosa.
A montagem do presépio é
feita anualmente e sempre
tem a participação da
comunidade e já se tornou
tradição nesta época do
ano, marcando a abertura do
Ciclo Natalino (de dezembro
a janeiro). O presépio será
aberto para visitação da
população e de vários grupos
de Folias de Reis.
No ano passado, o presépio
foi montado pelo casal
Armando Cândido de Lima
e Maria do Carmo de Lima,
moradores do bairro Monte
Castelo, região central. Foi
a primeira vez que eles
montaram o presépio do
Parque da Cidade.

Mais informações:
Fundação Cultural Cassiano Ricardo
Avenida Olivo Gomes 100, Santana. 3924-7300.

Mais informações:
Museu do Folclore | Avenida Olivo Gomes
100, Parque da Cidade, Santana.
Telefone: 3924-7318

Cinema e Vídeo
Bwakaw
Dia 15, às 20h, no Sesc. René vive
sozinho na companhia de seu cachorro
vira-lata Bwakaw. Ele assumiu
recentemente sua condição sexual
e tenta alterar seu testamento para
deixar seus pertences aos amigos.
Quando seu cão fica doente, ele precisa
da ajuda das outras pessoas. 14 anos.
Run & Jump
Dia 16, às 20h, no Sesc. Venetia
reconstrói sua vida depois que
seu marido sofre um derrame e
muda de personalidade. Em meio a
essas mudanças, um pesquisador
americano que pretende documentar
a recuperação do casal passa a
conviver com eles. Uma nova família
começa nessa história de amor nada
convencional. 14 anos.
Minhas mentiras, meu amor
Dia 14, às 19h30, no Sesi. Na comédia,
David, um jovem garçom, apaixona-se

por Marie, estudante de literatura.
Ele consegue conquistá-la quando, ao
encontrar um manuscrito, o faz passar
por um romance seu. David faz sucesso
com o plágio do texto até que Jacky se
declara como verdadeiro autor. 14 anos.

um dos maiores fotógrafos do século
XX. As 30 imagens são dedicadas a
crianças e idosos – principais heróis
do artista – segundo o olhar sensível
e objetivo de uma testemunha da
história.

Dança

Música

Cruz que me carrega
Dia 14, às 20h30, no Sesc. Com o
Núcleo Pé de Samba. O espetáculo é
inspirado na trajetória da população
afro-banto. 14 anos. Grátis.

Lula Barbosa
Dia 16, às 18h, no Sesc. Em
comemoração aos 30 anos de carreira,
Lula Barbosa canta e conta as histórias
de algumas de suas canções mais
importantes. 12 anos. Grátis.

360º
Dias 11, 12 e 13/11, às 20h, no Teatro
Municipal. O espetáculo 360º será
apresentando pela escola Feeling
Dance.

Exposição
Nostalgia dos Tempos da Pureza
Até 8/12, de terça-feira a domingo, das
9h ás 21h, no Sesi. A exposição em
preto e branco, mostra o olhar livre de

JORNAL DO CONSUMIDOR
Prefeitura de São José dos Campos - SP
Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, CEP 12209-530
2º subsolo | (12) 3947-8072 | jconsumidor@sjc.sp.gov.br

Renato Farias
Dia 15, às 18h, no Sesc. O músico
se apresenta na programação da
Casa do Jazz, onde o público
acompanha diferentes vertentes
do jazz, em fusão com a bossa
nova e a música latina. Em cada
apresentação da Casa do Jazz, a
banda de a banda de Chico Oliveira
se apresenta com um convidado
diferente. 12 anos. Grátis.

The Beetles Return
Dia 15, às 20h, no Teatro Colinas. A
banda cover, que tem como principal
objetivo emocionar o público trazendo
de volta a essência da década de 60
com réplicas de figurinos, instrumentos
e amplificadores dá época.

Teatro
Os homens querem casar & as
mulheres querem sexo
Todas as quintas-feiras de novembro,
às 20h, no Teatro Colinas. A peça conta
a história de Jonas, um rapaz que tenta
de todas as maneiras encontrar uma
mulher para casar. Durante essa busca,
muitos tipos de mulheres passam pela
sua vida, deixando muitas histórias
interessantes.
Comédia em Preto e Branco
Dia 16, às 20h e dia 17, às 19h, no
Teatro Colinas. Esquetes, improviso,
música e dança fazem do espetáculo
Uma comédia em Preto e Branco um
show completo.

ENDEREÇOS

AGENDA

EXPEDIENTE

4

Teatro Municipal
Rua Rubião Júnior 84,
Centro. 3322-2602.
Sesc
Avenida Adhemar de
Barros 999, Jardim São
Dimas. 3904-2000
Sesi
Av. Cidade Jardim
4389, Bosque dos
Eucaliptos. 3936-2611
Teatro Colinas
Avenida São João
2200, Jardim Colinas.
3204-5235

Mais informações:
www.fccr.org.br
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