
4. 14 a 20 de 
setembro

www.inmetro.gov.br/consumidor/acidente_consumo.asp

Em busca de emprego? Consulte o site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

COMO RELATAR UM
ACIDENTE DE CONSUMO?
Qualquer pessoa vítima ou não de um acidente 
de consumo pode fazer o registro pelo site do 
Sinmac. 

O QUE O INMETRO
FAZ COM ESSES RELATOS?
Esses registros auxiliam o Inmetro a 
aperfeiçoar a identifi cação de produtos e 
serviços que ofereçam risco à saúde e à 
segurança do consumidor. A partir daí, são 
criadas regulamentações técnicas, programas 
de avaliação e campanhas educativas.

COMO O REGISTRO É
PROCESSADO PELO SINMAC?
Todo caso registrado pelo consumidor é 
validado pelo Inmetro antes de alimentar o 
sistema. Aqueles considerados mais graves 
são investigados para que sejam determinadas 
as causas e ações corretivas necessárias. O 
Sinmac não é um sistema para reclamações de 
fornecedores e de produtos. Para estes casos, 
o consumidor deve procurar o Procon.

DE CONSUMO: ocorrem quando um pro-
duto ou serviço prestado provoca danos 
ao consumidor, apresentando falha ou 
defeito e não atende ao nível de segu-
rança adequado, mesmo que manusea-
do de acordo com as instruções de uso 
do fornecedor. 

DOMÉSTICOS: quando uma pessoa se 
acidenta dentro de casa em função de 
um ato inseguro, que pode se dar por 
imprudência, imperícia ou negligência 
de quem o comete. Os acidentes domés-

ticos podem ou não estar associados a 
um produto.

POR MAU USO do produto ou do serviço 
pelo consumidor: quando uma pessoa 
sofre algum tipo de lesão utilizando um 
produto ou serviço em desacordo com o 
que prevê as instruções do fornecedor;

INCIDENTES: ocorrem quando o evento 
implica na falha do produto ou no mau 
uso do produto pelo consumidor, porém, 
por qualquer motivo, o acidente não che-
ga a ocorrer e, portanto, não há lesão.

Monitorados pelo Inmetro, por meio do Sistema Inmetro de 
Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), os acidentes ocorrem 

quando o produto ou serviço coloca em risco a saúde ou a segurança do consu-
midor, ainda que se utilizado de forma adequada ou seguindo as orientações indi-
cadas pelo fornecedor ou fabricante. Outros tipos de acidentes são passíveis de 
serem registrados pelos consumidores no Sinmac, como aqueles provocados por 
mau uso do produto pelo consumidor e os acidentes domésticos. Nestes casos, 
estes eventos são chamados de incidentes.

Sistema Inmetro de 
inmac), os acidentes ocorrem

Cortes na mão ao abrir latas de conservas, choques ao ligar 

eletrodomésticos na tomada, quedas de escadas de alumínio, arranhões 

provocados por objetos pontiagudos. Quase nunca relatados, estes são 

alguns dos exemplos mais comuns de acidentes de consumo.
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Chega a
São José



Negocie dívidas de
IPTU,
ISS,
ITBI,

taxas, multas 
e outros débitos 

inscritos em dívida 
ativa, com cobrança 

judicial ou não.

Até
30 de outubro. 

Informações:

www.sjc.sp.gov.br

Aprenda 
onlinegocie dívidas de

IPTU,
ISS,
ITBI,

axas, multas 
outros débitos
critos em dívida
a, com cobrança

dicial ou não.

Até
de outubro.

Informações:

ww.sjc.sp.gov.br
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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. 14 a 20 de 14 a 20 de 
setembrosetembro .314 a 20 de 

setembro
acesse: www.idec.org.br/arquivos/idec-orcamento-domestico.xls
Use a planilha de orçamento doméstico do Idec.

Organize suas despesas com o

CURSOS
Encadernação
Do dia 10/9 A 25/9, quartas e quintas, 
14h, Sesc. A ofi cina apresenta algumas 
técnicas de encadernação considerada 
livres ou artísticas e de fácil execução, 
que podem ser empregadas em diversas 
peças como cadernos, cadernetas e ál-
buns de fotografi a. Inscrições 3904-2000.

O som do que se vê
De 9/9 a 2/10, terças e quintas, 19h, 
Sesc. Curso de sonorização voltado a 
jovens interessados nas técnicas de 
captação, tratamento e edição de áudio.

SESI - Cursos livres | 3919-2000.

Artesanato & Artes Plásticas
Scrap Decor | Caixa Decorada | Dia 

17, das 13h às 17h
Culinária & Nutrição

Doces para festa | Docinhos fi nos 
| Dias 16, 17, 23 e 24, das 4h30 às 
17h
Receitas de panela de Pressão | Dias 
16, 17, 23 e 24, das 18h às 20h30
Sabor na medida certa | Obesidade | 
Dias 19 e 26, das 14hàs 19h

Costura & Moda
Patchwork | Peça Jogo Americano | 
Dias 17e 24, das 14h às 16h
Moda feminina | Vestido | Dias 18 e 
25, das 7h15 às 11h15

Voluntariado CVV
Formação de voluntários do CVV (Centro 
de Valorização da Vida), gratuito, inscri-

ções até 19/09, somente maiores de 18 
anos, Rua Prof. Alfredo Cesar, 134 - Vila 
Cardoso, próximo Rodoviária Nova, tel. 
392-4111 ou 141.

ESTÁGIO
Editora Globo
Inscrições até 31/9 para universitários 
em diversas áreas. Necessário ter 
inglês avançado, bom texto, ter atua-
ção ativa em plataformas multimídia 
e redes sociais. editoraglobo.globo.
com/estagio

OFICINAS
Ilha de Edição 
Inscrições até 9/9, para 20 vagas, Ofi cina 
Altino Bondesan. Participante terá orien-
tações técnicas sobre edição de vídeo.

Fala Pascom
Dias 20 e 21/09, na Univap, para co-
municadores e agentes de pastorais: 
Fotografi a, produção de vídeo, jornal 
e assessoria de imprensa, web rádio, 
produção de eventos, design gráfi co, 
rede de comunicação. 98812-2869 ou 
98871-9636 |  http://ow.ly/BisTi

PALESTRA
Desafi os na formação
de crianças e jovens
Dia 20/9, 10h30, Sesc. A palestra abor-
dará a importância na parceria entre 
família e escola na educação e formação 
de jovens e crianças.

OPORTUNIDADES

Ainda dá tempo de participar da programa-
ção de cursos para os meses de setembro e outubro. 
Entre as cerca de 400 vagas para oito cursos que se-
rão realizados nesse período, dois deles estão com 
inscrições abertas: os de Autocad e Cuidadores de 
Idosos.

Os demais cursos com inscrições encerradas, de bo-
los confeitados, pizzas e salgados, técnicas básicas 
de gastronomia e mecânico de injeção eletrônica 
diesel, já estão com a lista de convocados para matrí-
cula no site da Prefeitura de São José dos Campos. O 
site também recebe as inscrições para os cursos de 
Autocad e Cuidadores de Idosos.

Para participar, é necessário ser morador de São 
José, ter o ensino fundamental completo e idade mí-
nima de 18 anos. Para o curso de Autocad, também é 
preciso ter conhecimentos básicos de informática e 

fazer uma prova. O de Cuidadores de Idosos não exi-
ge experiência anterior.

A seleção dos candidatos vai priorizar pessoas de-
sempregadas e com maior grau de necessidade eco-
nômica, apurada com base nas informações forneci-
das pelos candidatos no ato da inscrição. Será aceita 
apenas uma inscrição por candidato.

Com duração de 20, 40, 80 e 132 horas, os cursos são 
coordenados pela Secretaria de Relações do Traba-
lho e oferecidos em parceria com a Secretaria de 
Meio Ambiente, com o Senac (serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) e o Senai (Serviço nacio-
nal de Aprendizagem Industrial), que serão respon-
sáveis pelas aulas e pela certifi cação.

Cursos da Prefeitura dão 
oportunidade de capacitação

CURSOS, LOCAIS E HORÁRIOS DAS AULAS 

AUTOCAD | Terça, quarta e quinta, das 18h às 22h
Local: Cefe | Rua Olivo Gomes, 250 - Santana

CUIDADORES DE IDOSOS | Terça e quinta, das 18h 
às 22h | Local: Emef Professor Flávio Berling | Rua 
Paraná, 111 – Vila Maria

www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca

Autocad e Cuidadores de 
idosos têm inscrições abertas de 
22 a 26 de setembro, matrícula 
de 6 a 10 de outubro e início das 
aulas em 20 de outubro

A carreta do Programa Escola Interativa, da Prefeitura, 
vai percorrer bairros da cidade para promover ofi cinas 
de inclusão digital. A carreta reproduz o ambiente de 
uma sala da Escola Interativa. O programa da Prefeitura 
une educação e tecnologia com ajuda de equipamen-
tos, como tablets e projetores interativos. Na carreta 
serão oferecidas ofi cinas de inclusão digital gratuitas 
para a comunidade. Os usuários também poderão con-
tar com atividades de formação cidadã e profi ssional, 
além de atividades culturais, de recreação e lazer.

Inclusão digital
nos bairros



Utilize
gratuitamente

os PEVs
Pontos de Entrega 

Voluntária
Confi ra os locais

www.sjc.sp.gov.br/pev

Ligue
3945-9515

Mande
o entulho

 para o
lugar certo

UtilizeUtilize
gratuitamengratuitamen

os PEVsos PEVs
Pontos de EntPontos de Ent

VoluntáriaVoluntária
Confi ra os locConfi ra os loc
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MandeMande
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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. 14 a 20 de 
setembro .3.314 a 20 de 14 a 20 de 

setembrosetembro
Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

Os bairros Santa Maria e Santa 
Hermínia, na zona leste da cidade, terão todas 
as ruas asfaltadas pela Prefeitura de São José 
dos Campos. Ambos estão fase de regularização 
e já haviam recebidos alguns benefícios, como a 
pavimentação dos corredores de ônibus.

Além do pavimento, as áreas receberão obras de dre-
nagem e rede de esgoto. O anúncio dessas medidas 
foi feito no sábado (6) e as obras já estão começando.

As vias que formam o corredor de ônibus nos bair-
ros já receberam asfalto. No Santa Maria a obra de 
R$ 1,86 milhão foi entregue no sábado (6). No Santa 

Hermínia os trabalhos foram concluídos em novem-
bro do ano passado e tiveram investimentos de R$ 1,8 
milhão.

Santa Maria e Santa Hermínia
terão todas as suas ruas asfaltadas

Eu ando muito a pé para levar meus filhos à 
escola e já aconteceu de ter que voltar para 
casa para trocar de roupa deles suja de barro. 
Asfaltar todas as ruas vai ser uma benção e 
com certeza vai fazer toda a diferença na vida 
da gente
Rosilene Bezerra Gomes da Silva| dona-de-casa 

2 e ½ de (chá) de leite, 
4 ovos (claras e gemas 
separadas), 1 lata de leite 
condensado, 2 cravos-da-
-índia, 1 canela em pau 
(para decorar)

INGREDIENTES

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe o leite, o leite condensado, o 
cravo e a canela até ferver. Na batedeira, bata as claras em neve. Acres-
cente as gemas, uma a uma, e bata até ficar fofo. Junte à mistura de 
leite fervente e cozinhe, em fogo baixo, mexendo, até engrossar. Espere 
esfriar, transfira para uma travessa, decore com canela em pau e sirva. 
Rendimento: 6 porções

MODO DE PREPARO

AMBROSIA DE LEITE CONDENSADO 

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

O Ministério da Educação anun-
ciou na quinta-feira (4), a escolha 
de São José dos Campos como 
um dos municípios que vão rece-
ber cursos de medicina. Três ins-
tituições manifestaram interesse 

em criar o curso:  Universidade 
do Vale do Paraíba (Univap), as 
Faculdades Anhanguera e a Fa-
culdade de Ciências Médicas de 
São José dos Campos. A seleção 
será feita pelo MEC e o resultado 

divulgado até o início de 2015. A 
previsão é de que o edital com as 
instituições selecionadas seja pu-
blicado no prazo de 30 dias e que 
o resultado fi nal seja divulgado no 
início de 2015.

Serão investidos quase R$ 8 
milhões para pavimentar as 
20 ruas no Santa Hermínia e 
as 14 ruas no Santa Maria

Antes pegar ônibus no bairro era muito 
sofrido, havia muita dificuldade. Com o 
asfalto melhorou bastante, agora com todo o 
bairro asfaltado vai ficar ótimo. O progresso 
precisava chegar aqui também
Mauriza Aparecido da Silva| aposentada 

São José terá curso de medicina



 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

ervo com cerca
de 800 livros.

bados, domingos
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Enviei sua foto até 3/10.
Vencedor ganha uma câmera fotográfi ca.
projetoriovivo.blogspot.com.br

REALIZAÇÃO

ATIVIDADES
Família Spacial
Dias 13 e 14/9, 20 e 21/9, 16h, Teatro 
Colinas. O espetáculo infantil une teatro 
e circo.

Brincadeiras e inventos para dançar
Dia 14/9, 15h, Sesc. Espetáculo é 
uma brincadeira de inventar movi-
mentos e palavras, ligar pontos e 
emaranhar fi os.

Retalhos Populares
Dia 13/9, 15 e 14/9, 16h30, Sesc. Peripé-
cias de uma palhaça atrapalhada. 

O planeta Lilás
Do dia 16/9 a 18/9, terças, quartas e 
quintas,14h30. A viagem do Bichinho 
que vive no Planeta Lilás.

Maromas - Cronopia Contorsiones
Dias 20/9, 15h e 21/9, 16h30, Sesc. 
Espetáculo baseado em contorcionismo 
e humor feito para toda família. 

MÚSICA
Rádio Janela 
Dia 19/9, 17h30, Casa de Cultura Julio 
Neme. Jovens que ocupam a Praça 
Cônego Manzi poderão pedir música 
antes de ir a escola.

Música da Terra 
Dia 20/9, 17h30, Casa de Cultura Júlio 
Neme. Sarau com poesias e ‘causos’, 
roda de viola com clássicos da música 
caipira e um café com broa.

Roda de Acordeon
Dia 19/9, 19h, Casa de Cultura Rancho 
Tropeiro. Encontro com acordeonis-
tas com o mestre sanfoneiro Kardec 
Gonzaga.

A música é na rua
Dia 21/9, 17h, Casa de Cultura Júlio 
Neme. Todo penúltimo domingo do mês, 
som e palco aberto para os músicos em 
frente a Casa de Cultura. 

Estação Hip Hop
Dia 21/9, 13h às 17h, Praça Hildete da 
Silva Boaventura, Jardim Morumbi.

Amplitude Valvulada 
Dia 14/9, 19h, Parque Vicentina Aranha. 
Banda Paulista se dedica ao blues e 
rockabilly. 

Derico
Dia 19/9, 19h30, Sesc. Multi-instru-
mentista já atuou com Dominguinhos 
e diversos outros músicos, além de ser 
integrante do sexteto do programa Jô 
Soares como saxofonista.

OFICINA 
Ofi cina de origami
Dia 18/9 e 26/9, 8h30 às 11h30 e 13h30 
às 16h3o, Biblioteca Cassiano Ricardo. 
O participante aprenderá a fazer fl ores 
em origami.

Café com a fi gureira
Dia 17/9, 10h, Casa de Cultura Chico 
Triste. Oficina de modelagem, café e 

instalação da placa que premiou Dona 
Lili Figueira como ‘Mestre da Cultura 
Popular’.

Sabor na medida certa (hipertensão)
Dias 9 e 10/9, 14h às 19h, Sesi. Aluno 
aprenderá fazer receitas de quibebe 
de forno, frango com curry e salada de 
grão de bico.

A invenção do cinema
Dias 20 e 21/9, 10h30, Sesc. Ofi cina mos-
tra fi lmes realizados no início da história 
do cinema pelos irmãos Lumiére e as 
primeiras comédias, fi cções e o cinema 
fantástico de George Méliès. 

Avental de Histórias
Dia 20/9, 14h, Sesc. Ofi cina para con-
fecção de avental de histórias como 
ferramenta de apoio pedagógico em 
sala de aula.

CINEMA E VÍDEO
Retratos Benedito Barbosa
Dia 15/9, 14h, Cine Santana. Conta 
a história de Barbosa, um dos mais 
conhecidos personagens e São Luiz do 
Paraitinga. 

Retratos Hans Staden
Dia 15/9, 19h, Cine Santana. História 
de um viajante alemão que naufragou, 
foi capturado e levado para uma aldeia 
de Ubatuba.

Prospectiva Joel Pizzini
Dia 20/9, 20h, Sesc. Cinco curtas na-

cionais que abordam a perspectiva do 
cineasta e documentarista brasileiro Joel 
Pizzini (1960).

Lunchbox
Dia 14/9, 18h, Sesc. Saajan, solitário 
viúvo conhece Ila, uma dona de casa 
infeliz no casamento, que começam 
se corresponder nas embalagens de 
comida.

100 anos de Cortázar
Dia 18/9, 20h, Sesc. Sete curtas do Brasil, 
França, Peru, Argentina, Coréia do Sul, 
Chile e Rússia abordam a obra do escritor 
argentino Julio Cortázar (1914-1984).

Mostra Latino-Americana
Dia 19/9, 21h, Sesc. Cinco curtas da 
Argentina, Costa Rica, Cuba, Colômbia 
e Argentina.

ATIVIDADES
Café com Lobato 
Dia 20/9, 8h30 às 11h30, Biblioteca 
Cassiano Ricardo. Palestra de Ricardo Re-
zende sobre a obra de Monteiro Lobato.

Encontro de Origamistas 
Dia 20/9, 9h, Biblioteca Cassiano Ricardo. 
Encontro do grupo Dobras do Vale para 
troca de experiências.

Homenagem à Semana da Cultura 
de Paz
Dia 20/9, Centro Cultural Clemente Go-
mes. Participação dos alunos das ofi cinas 
de yoga e uma série de rituais práticos.

Festival de Ginástica Rítmica
Dia 20/9, 14h às 18h30, Sesc. Festival re-
úne crianças e jovens dos centros espor-
tivos da Prefeitura e escolas convidadas.

A 25ª edição do Festival Interna-
cional de curtas-metragens é uma 
realização da Associação Kinofo-
rum em parceria com o Museu da 
Imagem e Som de SP, Sesc, Pre-
feitura de São José e Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo.

A programação é gratuita e estará 
em cartaz em São José dos Cam-
pos no Sesc, Cine Santana, Casa 
de Cultura Flavio Carneiro, Centro 

Cultural Clemente Gomes, Casa 
Eugênia da Silva e no Centro da 
Juventude.

AGENDA

www.fccr.org.br

Essa verdadeira maratona 
de cinema será realizada de 18 
a 21 de setembro, nos espaços 
culturais da cidade. O objetivo é 
promover o intercâmbio entre a 
produção latino-americana e a 
internacional. 
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3921-7682

Casa de Cultura
Rancho Tropeiro
3905-1855

Casa de Cultura Chico Triste
3929-7559

Sesi 
3919-200

Casa de Cultura Júlio Neme
3926-1123

Centro Cultural Clemente 
Gomes
3924-7332

Parque Vicentina Aranha
3911-7090

Teatro Colinas
3204- 5235

Cine Santana
3942-1227  

Sesc
3904-2000

Ofi cina Cultural
Altino Bondesan
3923-4860

Encontro Regional dos Figureiros
Para comemorar o dia Municipal do Figureiro, 
20/9, a Casa de Cultura Eugênia da Silva vai pro-
mover várias atividades durante o mês. Haverá 
interação da 3ª idade com Zé da Viola e alunos, 
aprendendo a trabalhar com o barro em sala de 

aula, a importância da arte de fazer fi guras e 
muito mais. Gratuito.

www.fccr.org.br
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São José recebe
78 curtas-
metragens
de diversos países
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