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Planos terão de 
substituir médicos 

Procurando emprego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Alegando má remuneração, 
tem sido cada vez maior o número de 
médicos e prestadores de serviços que 
se descredenciam dos planos de saúde 
particulares. Isto, em detrimento dos 
clientes.

Para conter essa situação, já está em vigor 
desde dia 25 de junho, a lei federal que 
determina que as empresas de saúde 
privada passam a ser obrigadas 
a substituir médicos, hospitais 
e laboratórios que deixaram de 
atender pelo convênio. A lei
entrará em prática a partir de 
dezembro, até que as empresas
se adaptem às novas regras.

A Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde), que 
reúne 17 grupos empresariais, 
lamentou a edição da lei.
A entidade alega que a regra 
surge num momento difícil
para o setor e que isso ainda 
inibirá a concorrência.

Lei valerá a partir de dezembro e atingirá 
também os hospitais e laboratórios

O QUE MUDA
Segundo a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
atualmente as operadoras de 
planos de saúde já são obrigadas 
a substituir hospitais e comunicar 
a mudança aos consumidores com 
antecedência de 30 dias.  Porém, 
isso passa a valer também para os 
demais prestadores de serviços, 
como laboratórios, clínicas, médicos 
e outros profi ssionais de saúde.

A nova lei estabelece 
ainda a obrigatoriedade de 
fi xação de um contrato entre 
operadoras, médicos, clínicas 
ou hospitais credenciados 
e reajuste periódico para 
profi ssionais, uma antiga 
reivindicação da classe. 

Procon SP |  www.procon.sp.gov.br

Procon Municipal  | 156

Agência Nacional de Saúde 
http://www.ans.gov.br/
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• Vila Maria • São Dimas 
• 31 de Março • Satélite (Rua Polar) 
• Parque Industrial (Rua Turiaçu) 
• Jardim das Flores • Bosque dos Ipês

• 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. 6 a 126 a 12
de julhode julho .36  a 12

de julho
3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?

Os trabalhadores de São José dos 
Campos passaram a contar com um novo local de 
atendimento para quem está em busca de um novo 
emprego ou capacitação profi ssional. Para isto, foi 
inaugurada quinta-feira (3) pela Prefeitura, a Casa do 
Trabalhador. 

A nova unidade está localizada no Centro da Cidade, 
em plena Praça Afonso Pena e tem como objetivo 
centralizar as ações e projetos voltados para a 
qualifi cação de trabalhadores formais e autônomos, a 
oferta de serviços, orientações.

A intermediação de serviços para o trabalhador 
autônomo também será reformulada para 
garantir agilidade e segurança e aumentar a 
oferta de profi ssionais cadastrados. O horário de 
funcionamento do espaço é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

OPORTUNIDADES
CONCURSOS

Anatel
A Agência Nacional de 
Telecomunicações recebe 
inscrições de 11/7 a 1/8 
para o preenchimento de 
100 vagas em cargos de ní-
vel médio e superior. www.
cespe.unb.br/concursos/
anatel_14

IPT
O Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de 
São Paulo S.A segue com 

inscrições abertas até dia 
1/8 para o preenchimento 
de 51 vagas para cargos em 
nível fundamental, técnico 
e superior. www.vunesp.
com.br

TJ/SP
O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
recebe até dia 25/7 as 
inscrições para o preen-
chimento de 215 cargos 
para Juiz Substituto. www.
vunesp.com.br

CURSOS
EJA
A Prefeitura de São José dos 
Campos está com inscrições 
abertas até dia 11/07 para a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) para o segundo semestre 
em 11 escolas da rede. www.
sjc.sp.gov.br

SESI
Av. Cidade Jardim 4389, 
Bosque dos Eucaliptos. 3919-
2000.

Artesanato & Artes 

Plásticas
Eco Arte | Vidros revestidos 
| Dia 8/7, das 17h às 21h, 
vagas limitadas.

Costura & Moda
Moda Feminina | Colete | 
dias 8, 10 e 11/7, das 7h15 
às 11h15, vagas limitadas.

OFICINAS
SESC
3904-2000 |  www.sescsp.
org.br/sjcampos

Beatmaker
O Sesc, em parceria 

com a Secretaria de 
Promoção da Juventude, 
da Prefeitura, promovem 
até dia 26, aos sábados 
das 16 às 18 h, a oficina 
de “Beatmaker”, com o 
artista joseense e pro-
dutor de Rap “Skeeter”. 

Robótica
De 6/07 a 3/08, o Sesc 
promove ofi cinas de ro-
bótica “Robononsense 2” 
com objetivo de construir 
robôs autônomos.

Prefeitura
inaugura Casa
do Trabalhador

POR DENTRO DA CASA
DO TRABALHADOR 

12 guichês para cadastro e encaminhamento 
de vagas de emprego

4 guichês para emissão de carteira de 
trabalho

4 guichês para recebimento dos pedidos de 
seguro desemprego

 2 salas de treinamento para capacitação 
profissional e palestras

SERVIÇOS
Emissão de Carteira de Trabalho
Intermediação de mão de obra formal e 

autônoma
Habilitação do Seguro Desemprego
Qualificação Profissional

Praça Afonso Pena 175,
Centro.

3923-5770

www.sjc.sp.gov.br

O novo espaço será também a sede 
ofi cial da Secretaria Municipal de 
Relações do Trabalho, do Centro 
de Serviços Autônomos (CSA) 
e do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), que em breve,
será transferido para o local.
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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 Canopus)•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 • Jardim São Leopoldo • Santa Inês 1

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

Sexta-feira Sábado

2. 6 a 12
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de julhode julho
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

Rua Vilaça 681 |     156 | www.procon.sp.gov.br

BOLO DE CAFÉ COM COBERTURA

Massa:1 xícara de 
açúcar mascavo, 2 
ovos, 1/2 xícara de 
melado, 2 xícaras 
de farinha de trigo, 
3 colheres (chá) de 
fermento, Uma pita-
da de sal,  Uma pi-

tada de canela em 
pó, 1 xícara de café 
bem forte. Cobertu-
ra: 170 ml de creme 
de leite, 170 gr de 
chocolate amargo, 
2 colheres de chá 
de café solúvel.

INGREDIENTES

Misture bem o café com o açú-
car mascavo. Junte os ovos 
inteiros, o melado, os cravos 
e, por fim, a farinha peneirada 
com o fermento, a canela, e o 
sal. Despeje em uma forma un-
tada, asse durante 25 minutos, 
ou até enfiar um palito no bolo 
e sair seco ou despeje em duas 

formas, una depois os bolos com 
um recheio a gosto ou mesmo 
com melado... Cobertura: aque-
ça o  creme de leite, adicione o 
café e o  chocolate picado, mexa 
até dissolver todo o chocolate 
derrame por cima do bolo. A tex-
tura do bolo fica parecida a de 
um pão de mel.

MODO DE PREPARO

Hospital Municipal
ganha nova UTI neonatal

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

Visando oferecer 
mais conforto e melho-
res condições de atendimen-
to à população, a Prefeitura 
inaugurou na segunda-feira 
(30), a nova Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) Neonatal 
do Hospital Municipal.

O HM conta agora com mais 
nove vagas para recém-
-nascidos que necessitem 

de cuidados intensivos nos 
primeiros dias de vida.

Serão 14 vagas
de UTI e
19 de cuidados
semi-intensivos,
ou seja, nove vagas a
mais do que no espaço 
usado anteriormente.

HUMANIZAÇÃO
A obra segue as diretrizes 
e estratégias do Ministé-
rio da Saúde que visam 
implementar uma rede de 
cuidados de saúde para 
assegurar às mulheres 
atenção humanizada à 
gravidez e parto.

Além de proporcionar maior 
conforto aos usuários, o in-
vestimento da Prefeitura nesta 
unidade vai gerar aumento da 
capacidade de atendimento, ga-
rantindo mais rapidez nos agen-
damentos de consultas e trata-
mentos. As obras de reforma e 
ampliação foram entregues à 
população na sexta-feira (27).

Antes, a unidade contava com 
apenas 44 horas de atendimen-
to de clínico geral. Agora, após 

a ampliação do espaço físico, 
foi possível levar outros dois 
médicos para a unidade, que 
estão fazendo 10h semanais 
cada um. O objetivo da Prefei-
tura com a reforma e ampliação 
de unidades é investir pesado 
na atenção básica, com foco 
na prevenção das doenças e no 
atendimento humanizado.

Concluída reforma 
da UBS do Parque 
Industrial

A UBS do Parque 
Industrial foi ampliada 
em 150 metros 
quadrados. Os outros 
75 metros quadrados 
da área construída 
receberam adequações 
e melhorias.



 Acervo com cerca
de 800 livros. 

Sábados, domingos
e feriados

9h às 12h e
das 13h às 17h.

Informações:
Parque Vicentina Aranha

3911-7090

Parque da Cidade
3924-7300
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CINEMA E VÍDEO
Apenas o vento
Dia 6/07, às 18h, no Sesc. O fi lme é 
baseado em uma série de assassinatos 
reais, que tiraram a vida de 8 pessoas 
em menos de 1 ano, na Hungria. 

Maracanã, o fi lme
Dia 10/07, às 20h, no Sesc. Documentário 
mostra a fi nal da copa de 1950, quando  
o Brasil perde a copa do Mundo para 
o Uruguai. 

Ela 
Dia 12/07, às 20h, no Sesc. O filme 
conta uma história de amor que explora 
a natureza evolutiva - e os riscos - da 
intimidade no mundo atual. 

ESPORTE
Jogo de Petanca
Dia 6/07, às 10h30, no Parque Vicen-
tina Aranha. Objetivo do jogo é fi car 
em pé dentro de um círculo e jogar 
bolas de metal perto de uma bola 
de madeira.

EXPOSIÇÃO
Se rola, é bola!
Até 11/07, de terça a sexta, das 13h às 
22h e sáb e dom, das 10h às 19h, no Sesc. 
Mostra de objetos e a evolução das bolas 
ofi ciais ao longo das Copas.

MÚSICA
Música no Parque 
Parque Vicentina Aranha.

Dia 6/07, às 11h, com o grupo Quarteto 
Cordas e Voz (MPB).

Dia 9/07, às 11h, Especial feriado com 
o grupo Joca Freire (MPB).

Clube do Choro 
Dia 9/07, às 12h, no Sesc. O grupo 
joseense resgata e preserva a obra dos 
imortais do chorinho, gênero genuina-
mente brasileiro.

Moda de rock
Dia 11/07, às 19h30, no Sesc. Integrantes 
da banda “Matuto Moderno” resgatam 
suas origens roqueiras.

OFICINA
Infantil
Dia 10/07, às 15h, no Parque Vicentina 
Aranha. Ofi cina de Artes na programação 
de férias para as crianças.

PALESTRA
Bem-me-quer malmequer
Dia 7/07, às 18h30, na Faap, pales-
tra Bem-me-quer malmequer, que 
pretende ajudar mulheres sobre os 
ciclos da vida pessoal e profi ssio-
nal. Inscrições: http://www.faap.
br/cursos/

Observatório de Pássaros 
Dia 12/07, às 10h, no Parque Vicentina 
Aranha. Palestra com Vagner Luís Cami-
lotti sobre o Observatório de Pássaros 
do Parque.

TEATRO
Cidade Azul
Dia 6/07, às 15h, no Sesc. O espetáculo 
mostra a capacidade que as crianças 
têm de se aproximarem umas das outras. 
Duas crianças têm o sonho de uma 
cidade melhor.

Se vira na Lona
Dia 6/07, às 16h30, no Sesc. A dona do 
circo, que é também apresentadora e 
acrobata, tenta fazer com que a plateia 
não perceba as falhas do espetáculo.

Terça insana 
Dia 6/07, às 19h, e dias 11 e 12/07, às 
21h, no Teatro Colinas. Diferentes espe-
táculos mostrando clássicos e novidades 
do Projeto Terça Insana.

Contação de Histórias 
Dia 9/07, às 15h, no Parque Vicen-
tina Aranha. Contação de Histórias 
na programação de férias para as 
crianças.

A Arca
Dia 9/07, às 12h, no Sesc. O grupo Zig 

Zag apresenta o espetáculo que é uma 
homenagem e resgate do repertório 
infantil do poeta Vinícius de Moraes. 

Criação das ondas
Dia 12/07, às 15h, no Sesc. Espetáculo 
conta que há muito tempo, não havia 
ondas no oceano. Retirada de convites 
com 1h de antecedência.

D. baleia e D. tartaruga
Dia 12/07, às 15h, no Sesc. O mundo era 
só água e as pessoas viviam no céu. Reti-
rada de convites com 1h de antecedência.

Que tal dar uma pausa 
na correria do
dia-a-dia e ter um mo-
mento para relaxar e 
apreciar a natureza? Uma 
boa opção é visitar o Parque 
Vicentina Aranha, que este mês 
lança o projeto Jardim Sensorial.
Projetado em parceria com a 
Univap, o Jardim é um espaço 
adequado para que os defi cien-
tes possam contemplar e intera-
gir com o meio ambiente.

Conhecer a beleza da natureza 
pode ir muito além de enxergar 
suas cores e formas. 

AGENDA
Teatro Colinas
Av. São João, 2200 
Jardim Colinas. 3204- 5235

Faap I Av. Dr. Jorge Zarur, 650, 
Serimbura. 3925-6400

Pq. Vicentina Aranha
Rua Prudente Meireles, 302,
Vila Adyana. 3911-7090

Sesc | Av. Adhemar de Barros, 
999, Jd. São Dimas.
3904-2000
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Os sentidos no Vicentina Aranha
CINCO SENTIDOS 
• Tato nas texturas
das plantas

• Audição com o som
da água, dos animais e
do vento

• Visão pelas cores
das folhas, fl ores e frutos

• Olfato com os aromas
das espécies

• Paladar com
degustação de frutas,
chás, sucos e sementes

www.pqvicentinaaranha.org.br

3911-7090

Então, abra bem os olhos, olhe para 
todos os lados, respire fundo, toque, 
coma e beba, pois o Jardim Sensorial 
vai ajudar você a explorar os cinco 
sentidos.

Além disso, o Jardim cria alternativas 
para a aprendizagem sobre cores, 
plantas e outros elementos da natu-
reza. O projeto acontece às quartas, 
sextas e domingos, das 9h às 15h.

Inscrições para ofi cinas nas Casas 
de Cultura, de 14/07 a 18/07.

Rancho do Tropeiro | 3905-1855
Artesanato, Violão, Teatro, Viola, 
Cerâmica, Literatura e Acordeon

Eugênia da Silva | 3907-0912
Violão, Viola, Cultura Digital, 
Dança, Artes Plásticas, Cultura 
da Infância e Literatura

Chico Triste | 3929-7559
Viola, Violão, Cerâmica, Teatro, 
Mamulengo, Artesanato, Tecela-
gem e Literatura

Tim Lopes | 3942-1227
Vídeo, Violão, Viola, Literatura, 
Cultura Digital e Acordeon

Johann Gütlich | 3934-5866
Vídeo, Artes Visuais, Artesana-
to, Violão, Dança, Capoeira e 
Sapateado.

Flávio Craveiro | 3966-1136
Literatura, Violão, Percussão, 
Teatro, Cultura da Infância, Dança 
de Rua e Educomunicação.

Cine Santana | 3942-1227
Literatura, Violão, Viola e Teclado.

Espaço Mário | Covas 3921-
7587
Gestão Cultural e Dança.

Clemente Gomes | 3924-7332
Gestão Cultural, Dança, Teatro, 
Teatro de Rua e Dança de Rua.
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