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GOLPE DO EMPRÉSTIMO

Cuidado com falsos anúncios que podem lhe causar sérios prejuízos!

P

ara quem está endividado
ou sem crédito na praça, a
chance de poder emprestar
um bom dinheiro sem qualquer
consulta ao Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC) ou
ao Serasa e pagar a dívida em
longo prazo, com uma pequena
prestação por mês é,
certamente, irresistível.
Mas, nem sempre essa
possibilidade é uma boa saída,
pois nem todas as ofertas são
honestas e confiáveis, exigindo
do consumidor uma atenção
redobrada. Algumas, inclusive,
são verdadeiros “golpes” de
estelionatários, que se
aproveitam da situação para
“ganhar dinheiro fácil”.
Um desses golpes foi
denunciado recentemente pela
Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor – com
sede em São Paulo – por meio
de matéria publicada em sua
revista mensal, a PRO TESTE.
De acordo com a denúncia,
o consumidor está sendo
enganado por anúncios de
falsos empréstimos, publicados
em jornais. Estes anúncios
garantem que não há nenhum
tipo de burocracia para a
liberação do dinheiro, nem
mesmo apresentação de
comprovante de renda. Além
disso, o que também chama a
atenção do consumidor são os
valores oferecidos – muitas
vezes variando de R$ 5 mil a R$
600 mil.
CONDIÇÕES – O golpe
continua quando a vítima liga
para o número de telefone

divulgado no anúncio. Do
outro lado da linha, o golpista
confirma as informações e
apresenta duas condições
para que o empréstimo seja
liberado.
A primeira delas é que o
interessado tenha uma conta
bancária para poder receber o
dinheiro do empréstimo e a
segunda, que pague uma
comissão sobre o valor
emprestado, geralmente em
torno de 10%.
ENVELOPE VAZIO – O
golpe se consolida quando os
golpistas “aprovam” o
empréstimo e aparentemente
“liberam” o dinheiro para a
vítima, que ao consultar
eletronicamente sua conta
bancária, comprova que o
depósito prometido realmente
foi feito.
Com a certeza de ter
recebido o valor do
empréstimo, a vítima paga a
comissão e somente no dia
seguinte descobre que caiu no
golpe, pois os golpistas fazem
o depósito em caixa eletrônico
com um envelope vazio.
Na verdade, o que aparece
no extrato da vítima é o crédito
existente, mas bloqueado para
saque até que seja feita a
conferência do envelope.
Como o banco confirma que
não há nada no envelope,
cancela o depósito e a vítima
fica no prejuízo. Quando o
consumidor percebe que foi
lesado, geralmente os golpistas
já mudaram de telefone e não
podem mais ser encontrados.

Desconfie do excesso de vantagens
Para que o consumidor não caia neste tipo de golpe, o Procon
de São José dos Campos recomenda que o consumidor deve
sempre desconfiar dos negócios que oferecem muitas vantagens.
Anúncios sem endereço ou nome da empresa precisam ser
checados antes pelo consumidor.
“Para fugir dos golpistas, o melhor é evitar esse tipo de negócio
ou consultar o Banco Central. As pessoas que agem desta forma
são estelionatários e devem ser denunciadas à polícia por esta
prática”, orienta o diretor Sérgio Werneck de Almeida.

Modelos de anúncios publicados em jornais

Consumidora quase foi
enganada por golpistas
A consumidora A.A.P.R. por
pouco não cai neste golpe. Ao
ver um destes anúncios
publicado num jornal de grande
circulação em São Paulo, não
pensou duas vezes. Ligou para
o telefone indicado para tentar
obter um empréstimo de R$ 5
mil, pelo qual teria de pagar uma
comissão de R$ 500,00.
Desconfiada de tanta
facilidade, já que as prestações
seriam de apenas R$ 50,00 por
mês, além de não haver
exigência de comprovação de
renda nem consulta ao Serasa
e SPC, a consumidora preferiu
esperar a liberação do crédito

feito em sua conta corrente.
Para sua surpresa, o
crédito foi suspenso no dia
seguinte. A audácia dos
golpistas foi tanta que, ao
tentar identificar quem era o
emitente do cheque, a
consumidora descobriu que se
tratava de uma clonagem. Ou
seja, o cheque era falso.
Por diversas vezes a
consumidora tentou entrar em
contato com o golpista pelo
telefone, mas a mensagem
eletrônica dizia que a caixa
postal estava cheia e que não
havia sequer como deixar um
recado.

Leia o Jornal do Consumidor também pela Internet ( www.sjc.sp.gov.br)
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Conselho Empresarial passa a discutir
projetos sociais a partir de setembro

F

ormado a partir do 1º Fórum
Empresarial de Desenvolvimento e Responsabilidade Social de São José dos Campos, realizado no dia 12 de agosto, o Conselho Empresarial de Responsabilidade Social fará sua primeira reunião em setembro.
A partir deste primeiro encontro, será traçado um mapa dos principais projetos sociais desenvolvidos por empresas do município e
pela própria prefeitura. A intenção é concentrar recursos, experiências e esforços num trabalho conjunto, que possa envolver um número ainda maior de projetos.
A prefeitura apresentará, neste primeiro encontro, quatro projetos: Reciclagem Cidadã, Doação
de Órgãos, Atleta Cidadão e Informática na Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas).
A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) ficará responsável pela coordenação do conselho, juntamente com um segundo
coordenador indicado pelas empresas. O grupo se reunirá uma vez
por mês para discutir e viabilizar
novas parcerias.

VEJA QUEM FAZ PARTE
EMPRESAS
Banco Real
Bandeirante Energia
Embraer
Ericsson
Heatcraft
Johnson&Johnson
Oscar Calçados
Panasonic
Petrobras
Philips
Sigma Consultoria
Radice Fibras
Wal Mart
Sigma Consultoria
ENTIDADES
ACI
Aconvap
Assecre
Ciesp
GEA
Sesi
Sind. do Comércio Varejista
Sindicato dos Hotéis
UNIVERSIDADES
Faap
Univap

MERCADO DE TRABALHO

Administração Penitenciária
realiza concurso para preencher
183 vagas

Câmara de Mogi das Cruzes tem
vagas para assessor legislativo e
procurador jurídico

A Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo está com
inscrições abertas para realização de concurso
público, que visa preencher 183 vagas de
agente de escolta e vigilância penitenciária. O
prazo de inscrições é até 30 de agosto e a
prova será realizada dia 6 de novembro.
Podem concorrer candidatos do sexo
masculino com ensino médio completo, que
tenham entre 18 e 40 anos. As inscrições
podem ser feitas em agências da Nossa Caixa
(conferir listagem no edital) ou pela Internet
(www.vunesp.com.br), mediante pagamento
de uma taxa de R$ 29,00.

Até o dia 29 de agosto será possível fazer
inscrição para o concurso público que a Câmara de
Mogi das Cruzes realizará no dia 25 de setembro,
para os cargos de assessor legislativo financeiro,
de assessor legislativo de planejamento e
organização (salário de R$ 1.913,52) e de
procurador jurídico (salário de R$ 3.552,92).
A escolaridade exigida é de superior completo
para os dois primeiros cargos e de bacharelado em
direito, com inscrição na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), para o terceiro. As inscrições
podem ser feitas pela Internet
(www.vunesp.com.br) ou em agências
credenciadas do Banespa (listadas no edital). A
taxa de inscrição é de R$ 60,00.

MAIS INFORMAÇÕES: Disque Vunesp –
(11) 3874-6300, de segunda a sexta, das 8h
às 20h.

MAIS INFORMAÇÕES: Disque-Vunesp – (11)
3874-6300, de segunda a sexta, das 8h às 20h.

SERVIÇO

Quinta edição do
Ação Cidadania
será realizado dia 3
no Jd. Santa Fé
A Prefeitura de São José dos
Campos realiza no dia 3 de
setembro a quinta edição deste
ano do programa Ação Cidadania.
O atendimento ao público
acontecerá das 9h às 13h na
EMEF Profª Lúcia Pereira
Rodrigues, na Praça 4º
Centenário, 401, Jardim Santa Fé
(próximo ao bairro Putim, na
região sudeste da cidade).
Neste ano, o programa já foi
realizado nos bairros Jardim
Telespark, Jardim Morumbi,
Galo Branco e Santa Inês,
atendendo cerca de 12 mil
pessoas. Lançado em 1999, o
programa Ação Cidadania tem o
objetivo de prestar um amplo
atendimento à população e tirar
dúvidas sobre diferentes questões
envolvendo a prefeitura e muitos
outros órgãos públicos.

A FORÇA DOS MODELOS
MENTAIS
Autor: Colin Crook, Robert
Gunther e Yoram Wind
Editora: Artmed
Categoria: Mercado de
Trabalho e
Empreendedorismo
254 páginas

V A G A S
PAT (POSTO DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR)
Rua Pedro Ernesto, 111 - Vila Sanches
De segunda a sexta, das 8 às 17 horas
Telefone: 3941-2043
POUPATEMPO
Avenida São João, 2200,
Jardim Colinas
De segunda a sexta, das 10 às 20
horas, e sábado, das 9 às 15 horas
Shopping Colinas
Telefone: 0800-772-3633

EXPEDIENTE
JORNAL DO CONSUMIDOR  PUBLICAÇÃO SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: MÁRIO GALVÃO CHEFE
DE DIVISÃO DE IMPRENSA: ANTONIO BIBIANO DOS SANTOS CONSULTOR JURÍDICO: SÉRGIO WERNECK DE ALMEIDA (PROCON) EDIÇÃO: AVELINO ISRAEL TEXTOS: LÍDIA BERNARDES E AGNES ROGÉRIO PEREIRADIAGRAMAÇÃO: HUGO NOZAKI. IMPRESSÃO: GRÁFICA MUNICIPAL TIRAGEM: 45 MIL EXEMPLARES PROCON DE SÃO

JOSÉ DOS CAMPOS: RUA VILAÇA, 681  CENTRO. TELEFONES:
(12) 3922-1044 E (12) 3922-1134.

SAL SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO LEITOR
PAÇO MUNICIPAL : RUA JOSÉ DE ALENCAR, 123, CENTRO.
CEP: 12209-530 TELEFONES: (12)3947-8067, 3947-8072,
3947-8298, 3947-8235 FAX: 3947-8039 E-MAIL:
jconsumidor@sjc.sp.gov.br

VIDA SIM, DROGAS NÃO!

Banco do
Empreendedor
Joseense
Rua Vilaça, 476, Centro
Telefone: 3923-4363
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
www.bej.com.br
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ABASTECIMENTO

Cesta básica do Vale tem queda de 0,41% em julho

Pesquisa do Nupes/Unitau registra custo mensalmente

O

custo da cesta básica
familiar do Vale do Paraíba
voltou a cair em julho,
ficando em R$ 632,73, contra R$
635,34 registrado em junho (uma
diferença de - 0,41%), segundo
pesquisa realizada pelo Núcleo de
Pesquisas Econômico-Sociais
(Nupes) da Universidade de
Taubaté.
A cesta básica reflete os
gastos mensais de uma família
padrão-brasileira com 5 pessoas e
poder aquisitivo de 5 salários
mínimos (R$ 1.500,00). A

pesquisa é realizada nas cidades
de São José dos Campos,
Taubaté, Caçapava e Campos do
Jordão.
Taubaté continua sendo a
cidade da região que tem o menor
custo da cesta básica, enquanto
que São José dos Campos
permanece com o maior custo.
Apenas Campos do Jordão teve
aumento no valor da cesta em
relação ao mês anterior, o que é
considerado normal devido à
temporada de inverno (veja
quadro).

CUSTO DA CESTA BÁSICA FAMILIAR E SUAS VARIAÇÕES
Cidades
Taubaté
São José
Caçapava
Campos Jordão
Vale do Paraíba

Custo  R$ Junho
611,06
660,97
641,82
627,52
635,34

Custo  R$ Julho
608,16
655,82
637,35
629,59
632,73

Variação %
-0,47
-0,78
-0,70
0,33
-0,41

Preços também
caíram nos
supermercados de
todo o Estado de SP
Segundo levantamento
realizado pela Fundação
Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) da
Universidade de São Paulo
(USP), a pedido da
Associação Paulista de
Supermercados (Apas), os
preços nos supermercados no
Estado de São Paulo caíram
0,55% no mês de julho.
Os preços dos alimentos
“in natura” foram os que
tiveram maior queda, de 2,95%. Demais alimentos e
bebidas apresentaram queda
de 0,80%. Apesar disso, os
preços dos produtos no
período de janeiro a julho
acumulam alta de 0,91% e
nos últimos 12 meses alta de
0,98%.

Alimentação representa
quase 90% do custo da cesta
O item alimentação, cujo valor ficou em R$ 536,07 representa
84,72% do custo total cesta. Comparando a quarta semana de
julho com a quarta semana de junho, dos 32 produtos de
alimentação pesquisados, 16 sofreram aumento de preços e 16,
redução.
Os produtos queijo muçarela, acém, cenoura, laranja pêra,
pão doce e cebola sofreram aumento de preços em todas as
cidades. Inversamente, os produtos, leite, iogurte, ovos, alface,
batata, óleo de soja, sal, barbeador, sabão em pó e desinfetante
sofreram redução de preços em todas as cidades.

VARIAÇÕES POR ITEM DA CESTA E CUSTO DE ALIMENTAÇÃO
Itens/Variação
Alimentação %
Higiene pessoal %
Limpeza %
Custo de Alimentação R$

Taubaté
0,82
-10,56
-2,78
515,93

São José
-0,03
-9,77
0,68
556,80

Caçapava
-1,16
2,44
0,67
527,74

Campos do Jordão Vale do Paraíba
0,83
0,11
-6,90
-6,07
1,48
0,06
543,80
536,07

VARIAÇÕES DA CESTA BÁSICA FAMILIAR NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Cidades
Taubaté
São José
Caçapava
Campos do
Jordão
Vale do
Paraíba

AGO
2004

SET
2004

OUT NOV
2004 2004

DEZ
2004

JAN
2005

1,90
2,99
3,03

-1,34 0,80
-0,38 -1,89
-0,53 -0,12

-0,40
2,54
0,59

0,85
0,24
1,36

2,82

-0,91

1,11

1,28

2,69

-0,78 -0,05

1,02

FEV
2005

MAR ABR
2005 2005

MAI
2005

JUN JUL
2005 2005

-1,49 0,33
0,95 -2,22
0,53 -1,85

0,57
1,51
1,07

1,45
0,19
0,37

-2,81 -2,00 -0,47
0,60 -2,86 -0,78
-0,34 -2,68 -0,70

0,15

-1,97 -1,55

0,90

0,38

0,79 -2,83

0,64

-0,48 -1,35

1,02

0,59

-0,43 -2,60 -0,41

0,33

Sopa cremosa
de milho
INGREDIENTES: 4 espigas de
milho, 1 xícara de leite,
180g de lingüiça fresca, 1
colher (sopa) de óleo, 1
dente de alho, 3 colheres
(sopa) de cebola, 2
colheres (sopa) de talos de
agrião, 2 colheres (sopa)
de cebolinha, sal a gosto.
MODO DE FAZER: Bata o
milho no liquidificador com o
leite. Coe e reserve.
Afervente a lingüiça, tire a
pele, pique e leve ao fogo
numa panela. Acrescente
os temperos e refogue. Por
último, coloque o suco de
milho e mexa sem parar até
engrossar. Sirva quente.
Tempo de preparo: 45
minutos. Valor calórico da
porção: 388,74 kcal.
Rendimento: 4b porções.

Fonte: Livro “Alimente-se
bem com R$ 1,00 “ (SESI).
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ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS SERÃO AVALIADOS
Prefeitura quer aprimorar a qualidade do ensino público

C

erca de 36.500 alunos do ensino fundamental (ciclo I e ciclo II), de 39 escolas municipais, participarão em novembro de uma avaliação educacional batizada de Sistema de Avaliação da Rede de Ensino Municipal (Sarem).
A Secretaria de Educação, responsável pelo
processo, também fará um diagnóstico do ensino
público municipal. A intenção é corrigir possíveis deficiências e aprimorar a qualidade do ensino oferecido.
A avaliação será realizada anualmente e o foco
deste ano é a matemática. Serão avaliadas as habilidades de cálculos e resolução de problemas dos

alunos, de acordo com o nível escolar de cada um.
INGLÊS – Também este ano, em setembro,
19.100 alunos do ciclo II (5ª a 8ª séries) das escolas municipais passarão por uma avaliação da
língua inglesa. “O objetivo é o mesmo, diagnosticar para poder melhorar”, explica Nirlene Alvim,
orientadora da matéria na Secretaria de Educação.
Esta não será a primeira vez que a disciplina
sofrerá uma avaliação na rede municipal. Em
2000, todos os 2.577 alunos que cursavam o 4º
ano do ciclo II (8ª série) passaram por uma avaliação da língua inglesa.

Impressora em Braille vai ajudar alunos
portadores de necessidades especiais
Em breve, alunos de escolas municipais,
portadores de necessidades educacionais especiais no campo da visão (cegos, visão parcial e visão reduzida), poderão fazer textos, trabalhos e provas em Braille. Atualmente, cerca
de 20 alunos (14 com cegueira total) nestas
condições estudam em escolas da prefeitura.
A boa notícia é resultado do empenho da

AGOSTO DE 2005
CAMPANHA BENEFICENTE:
McDia Feliz – Dia 27. O dinheiro
será revertido para o Hospital
Antoninho da Rocha Marmo.
CINEMA SESC: Balão Branco –
Dia 27. Horário: 15 horas. Gratuito. Rua Coronel Monteiro, 275,
Centro (Sesc). Tel.: 3904-2019.
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA:
“Um olhar revela o Vale” – Até
dia 30. Das 9h às 18h e sábados
até às 13h. Entrada franca. Praça Padre João, 34, Centro (Espaço de Artes Helena Calil). Tel.:
3921-7206.
MÚSICA NA CAPELA: Quinteto
de Sopros – Dia 27. Horário: 11
horas. Gratuito. Travessa Chico
Luiz, 67, Centro (Capela Nossa

equipe de educação especial da Secretaria de
Educação da prefeitura, que passou a contar
com uma impressora em Braille para realizar
estes serviços. O equipamento foi enviado pelo
Ministério da Educação (MEC), em resposta a
projeto apresentado em 2004, visando reforçar o acesso desses alunos à informação e ao
conhecimento.

Senhora Aparecida). Tel.: 39217226 / 3924-7304.
MELHOR IDADE: Palestras: Depoimento de vida, tempo
para construir – Dia 30. Horário: 15 horas. Gratuitas. Av. Nove
de Julho, 211, Vila Adyanna (Sindicato do Comércio Varejista).
Tel.: 3904-2017.
MELHOR IDADE: Baile com animação do grupo de Choro Pixinguinha – Dia 26, às 15 horas. Entrada franca. Espaço Cultural Rancho do Tropeiro, Eugênio de Melo. Tel.: 3924-7300.
OFICINA/DEBATE: O uso das mídias na escola – Dias 25 e 30.
Gratuito. Agendamento antecipado para alunos e professores.
Rua Coronel Monteiro, 275, Centro (Sesc). Tel.: 3904-2014.
PALESTRA: Working – Tecnologia da Informação – Dias 22
e 29, às 19 horas. Gratuita. Rua
Maurício Diamante, 58, Centro.
Tel.: 3943-5338.

FESTA: Aniversário de Eugênio de Melo – Dias 26, 27 e 28. Orquestra Sinfônica de São José, shows musicais, missa de ação de graça,
desfile cívico-militar, rua de lazer e outros. Distrito de Eugênio de Melo –
Praça Benedita Néri. Tel.: 3905-1988.

Fundação Cultural
prorroga prazo de
inscrições para formar
Coro Jovem Sinfônico
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo prorrogou para o dia 26 de agosto o prazo de inscrições para o Coro Jovem Sinfônico. Serão selecionados 150 jovens entre 14 e 25 anos residentes
na cidade. Não é necessário ter experiência anterior.
Os candidatos serão selecionados por um
júri especializado formado por três músicos. As
audições serão divididas em três fases: canção
de livre escolha; vocalize e entrevista. Será analisado o tipo de voz dos candidatos, realizando
as entrevistas imediatamente após os testes.
Os integrantes do Coro Jovem Sinfônico
freqüentarão aulas de percepção, teoria e solfejo, oferecidas pela Fundação Cultural. Também
farão apresentações com orquestras, conjunto
de câmara ou capella.
ONDE FAZER – As inscrições devem ser
feitas pessoalmente na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, situada na Avenida Olivo Gomes, 100, Parque da Cidade, Santana, das
8h às 12h30 e das 13h30 às 17h (dias úteis), na
Secretaria Geral. Mais informações pelo telefone 3924-7300.

AGOSTO DE 2005
ARTESANATO: Découpage em latas e painéis, Trabalho em telha
– De 22 a 31. Rua Itambé, 720,
Jd. Satélite. Tel.: 3937-2631.
ARTESANATO: Textura em tela –
Dia 24. Pátina – Dia 29. Bordado
em pedraria – Dia 30. Rua das
Açucenas, 97, Jd. das Indústrias.
Tel.: 3937-2355.
ARTESANATO: Biscuit, Pintura em
tela, Pintura em sabonete – Dias
22, 26 e 29. Cestaria – Dias 23 e
30. Pintura em painéis com texturas e abstrato – Dias 24, 26 e
31. Bijuteria – Dia 25. Rua Pimenteiras, 759, Parque Industrial. Tels.: 3937-8433 / 3939-4019.
ARTESANATO: Velas – Dia 31. Praça Cônego Lima, 136, Centro.
Tel.: 3911-4517.
ARTESANATO: Crochê de régua,
Origami, Pintura em Tela – Dias
27 e 28. Gratuito. Rua Mindanau,
111, Jd. Paraíso (Escola da Família). Tel.: 9709-9157 / 9136-1873.
ECONOMIA DOMÉSTICA: Produtos de limpeza – Dia 27. Praça
Cônego Lima, 136, Centro. Tel.:
3911-4517.
ECONOMIA DOMÉSTICA: Tingimento de tecido, Reciclagem de
roupas – Dia 31. Rua das Açucenas, 97, Jd. das Indústrias. Tel.:
3937-2355.
EDUCAÇÃO: Reforço escolar de
matemática e física, Alfabetização de adultos – Dias 27 e 28.
Gratuito. Rua Mindanau, 111, Jd.
Paraíso (Escola da Família). Tel.:
9709-9157 / 9136-1873.
EDUCAÇÃO: Jogos Recreativos e
Cooperativos – Dia 27, às 8 horas. Para professores de educa-

ção infantil e 1ª a 4ª séries. Rua
Claudino Pinto, 53, Centro. Tel.:
3941-3099.
ESPORTE/DANÇA: Futsal Infantil,
Dança de rua (também para portadores de necessidades especiais) – Dias 27 e 28. Gratuito. Rua
Mindanau, 111, Jd. Paraíso (Escola da Família). Tel.: 9709-9157
/ 9136-1873.
GRAVURA: Oficinas a partir de 15
anos – Praça Padre João, 34,
Centro (Espaço de Artes Helena
Calil). Tel.: 3921-7206.
LITERATURA: Oficina “Esconderijos do Afeto” – Análise e interpretação de mitos, lendas e contos de fadas. Início dia 22. Gratuito. Av. Olivo Gomes, s/nº, Santana (Fundação Cultural). Tel.:
3924-7341 / 7300.
MAQUIAGEM: Teatral – Dia 23. Rua
das Açucenas, 97, Jd. das Indústrias. Tel.: 3937-2355.
MERCADO DE TRABALHO: Marketing pessoal e Administração do
tempo – Dias 27 e 28. Gratuito.
Rua Mindanau, 111, Jd. Paraíso
(Escola da Família). Tel.: 97099157 / 9136-1873.
MERCADO DE TRABALHO: Orientação vocacional – De 22 a 31.
Rua Sebastião Humel, 629, Centro. Tel.: 3923-8804.
MERCADO DE TRABALHO: Oratória – Não tenha medo de falar em
público – Dia 27, às 8 horas. Av.
Ademar de Barros, 648, Vila
Adyanna (EPI). Tel.: 3941-2112.
MERCADO DE TRABALHO: Especialização em Naturopatia (Florais, reflexologia e outros) – Dias
27 e 28. Rua República do Líbano, 385, Jd. Oswaldo Cruz. Tel.:
3941-1205 / 3941-9743.
PERFUMARIA: Sabonetes – Dias
22 e 31. Cosméticos – Dias 22 e
29. Praça Cônego Lima, 136,
Centro. Tel.: 3911-4517.

