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DENGUE PODE MATAR! O QUE VOCÊ JÁ FEZ HOJE PARA ELIMINAR FOCOS DO MOSQUITO?

A TRAJETÓRIA
Criado em 1993, o Jornal do Consumidor sempre contou com as sugestões 
dos leitores e a participação fundamental de parceiros importantes como o 
Procon estadual, municipal, instituições particulares ou públicas tais como 
o Instituto de Defesa do Consumidor, Fundação Pró Teste, Anvisa, Anatel, 
Anac, Inmetro entre outras.

Edição1.000Edição1.000

A CORES APÓS 21 ANOS DE EXISTÊNCIA
Foi em fevereiro de 2014 que o jornal passou a 
ser colorido, e com um projeto gráfico mais vi-
brante e objetivo, privilegiando a informação de 
interesse direto para o leitor.

 Capa da edição 915, a primeira impressa a cores. 

A TIRAGEM
São 45 mil exemplares, entregues em feiras livres, domicílios e órgãos públi-
cos. Juntamente com a versão eletrônica, via internet, o jornal é acessado por 
cerca de 80 mil leitores. A edição 1.000 ocorre também no mesmo mês em que 
se comemora do Dia Mundial do Consumidor (15/03). 
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“É extremamente importante esse 
tipo de jornal, pois constantemente 
a população vê seus direitos sendo 
violados.” 

Emerson Souza
Comissão de Direito do Consumidor OAB/SJC

É fundamental jornais como este 
ajudando na conscientização do cidadão. 
O Código de Defesa do Consumidor 
precisa ser cada vez mais difundido e a 
imprensa ajuda neste processo.” 

Maria Inês Dolci
Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor

“Acho fundamental o papel da imprensa 
na promoção da educação para o 
consumo. Este é o grande caminho. O 
jornal leva o conhecimento sobre os 
direitos e os deveres do consumidor.” 

Elici Checchin Bueno 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec

O Jornal do Consumidor chega à edição 
número 1.000 e completa 23 anos. O jornal 
é produzido pela Prefeitura de São José dos Campos 
com o objetivo de garantir ao leitor acesso a notícias 
e orientações relevantes nas relações de consumo, 
além de prestação de serviço, geração de renda, uti-
lidade pública e dicas de cultura e lazer.
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Espaço 4 Patas
recebe plantio
de árvoresMexa-se!
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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

Quinta-feira 
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O mercado oferece vá-
rias opções de cursos 
livres, seja para concursos 
públicos, línguas, informáti-
ca, música, ginástica, entre 
outros. Embora não exista 
uma legislação específi ca 
que regulamente esses cur-
sos, o Procon de São José 
dos Campos orienta que eles 
obedeçam às regras previs-
tas no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

Em 2015, foram registrados no 
Procon Municipal 445 atendi-
mentos a consumidores com 
alguma reclamação a este 
tipo de serviço.  Este ano, até 
meados de março, foram 156 
queixas. A maior parte se re-
fere a cobrança indevida e di-
fi culdades quanto à rescisão 
do contrato assinado.

A coordenadoria do Pro-
con Municipal destaca que 
o consumidor precisa fazer 
checagens antes mesmo de 
fechar negócio. O 
alerta é para que 
o consumidor fi -
que atento a todas 

cláusulas do contrato e suas 
implicações, deve ainda to-
mar cuidado com promessas 
muito vantajosas como, por 
exemplo, as que garantem 
colocação no mercado de 
trabalho.

Uma outra dica importante, é 
pedir cópia do contrato para 
análise. Se houver negati-
va na entrega o consumidor 
deve fi car alerta e não ceder 
à pressão do vendedor. Afi -
nal, quem contrata ou com-
pra por impulso, quase sem-
pre tem problemas.

Ao enfrentar qualquer difi cul-
dade com os cursos livres, o 
primeiro passo é tentar uma 
solução amigável com a pró-
pria instituição.

Se o problema não for re-
solvido, o consumidor pode 
procurar o Procon Municipal, 
munido do contrato e docu-
mentos pessoais, para regis-
trar uma reclamação.

OPORTUNIDADE
CONCURSOS

Serviço Funerário de SP
Até 4/04, 200 cargos de assistente de 
gestão de políticas públicas.
www.cetroconcursos.org.br 

Câmara de Louveira - SP
Até 7/04, auxiliar administrativo, auxiliar 
de plenário, recepcionista, entre outros.
www.mouramelo.com.br

Prefeitura de Araçatuba - SP
Até 10/04, 65 vagas para agente funerá-
rio, motorista, assistente administrativo, 
entre outros. www.concursosfaperp.
com.br

Prefeitura de Araras - SP
Até 4/04, 45 vagas para profi ssionais de 
níveis fundamental, médio e superior.
www.concursosfaperp.com.br

Prefeitura de Barueri - SP
Até 8/04, vagas para fi scais técnicos e 
arquitetos. www.rboconcursos.com.br

Prefeitura de Cajamar
Até 11/04, 37 vagas para agente comuni-
tário de saúde. www.mouramelo.com.br

CURSOS
Qualifi ca São José 
Até 17/04. Cursos para soldador mag, 
eletricista de automóveis, casamento: 

planejamento e celebração, design de 
sobrancelhas e administração de salão 
de beleza. www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca 
e 156.

SENAC – 2134-9000.
Técnico em

Segurança do Trabalho
Técnica na prevenção de acidentes e 
doenças ocupacionais em empresas.

Hambúrguer Gourmet
Desenvolvimento de conhecimentos 
e habilidades para preparação de 
hambúrgueres.

Bambuterapia
Realize massagens com a fi nalidade 

de promover a desintoxicação do 
organismo e a modelagem corporal.

Autocad básico
Utilize o software AutoCAD 2016 
para a visualização, criação, edição e 
impressão de objetos em 2D.

FAAP – 3925-6400
Gestão do varejo, Comunicação empresa-
rial, Planejamento Estratégico Municipal, 
História da Artes e suas Relações com a 
Moda, Jornalismo de Beleza, Gestão de 
Crises e Reputação em Redes Sociais, 
Publicidade Digital e Mídias Sociais e 
Capacitação, Treinamento e Aperfeiço-
amento de Mediadores e Conciliadores.

Procon orienta consumidor
sobre a adesão a cursos livres

Procon Municipal

www.sjc.sp.gov.br/procon

3909-1440

Rua Paulo Setúbal, 220
Jardim São Dimas

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?
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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
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A Prefeitura de São José 
dos Campos vai expandir 
para todas as empresas presta-
doras de serviços do município 
as facilidades da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica, conhecida 
como Nota Joseense.

A expansão começa em 1º de 
abril. O contribuinte também 
ganha com isto, pois, ao pedir 
a Nota Joseense, pode concor-
rer a prêmios. 

“O objetivo dessa medida é 
padronizar a emissão da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica. 
Hoje temos muitas empresas, 
principalmente MEIs (Micro-
empreendedores Individuais) 
e sociedades de profi ssionais 

liberais, que ainda utilizam no-
tas fi scais impressas. 

Assim que a medida entrar 
em vigor, todas passarão a 
emitir a nota fi scal eletrôni-
ca”, explicou Analberto Jor-
ge Santos Silva, supervisor 
de Planejamento Mobiliário 
do Departamento da Receita.

Atualmente, mais de 11 mil 
empresas emitem a Nota 
Joseense e a partir de abril 
outras 13 mil prestadoras 
de serviços na cidade pas-
sarão a emitir o documento, 
com exceção dos bancos, 
cartórios, empresas de 
transporte coletivo urbano, 
lotéricas, concessionárias 

de rodovias e profissionais 
autônomos.

A Nota Joseense é um 
documento eletrônico 
que substitui a nota fi scal 
impressa e pode ser 
emitido pelo prestador
de serviço diretamente
no site da Prefeitura.

Em uma panela antiaderente despeje o leite condensado, o café, uma 
colher de cacau. Mexa até engrossar ao ponto de brigadeiro. Deixe 
esfriar bastante. Enrole os brigadeiros. Passe no cacau em pó e leve a 
geladeira para firmar.

MODO DE PREPARO:

BRIGADEIRO DE CAFÉ DIET Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

150ml de leite condensado diet,
100ml de café coado,
1 colher de sopa de cacau 
em pó.

INGREDIENTES:

Nota Fiscal Joseense
expande atendimento

www.sjc.sp.gov.br/notajoseense

0800 200 8010

atendimento@ginfes.com.br



Pa
lm

ei
ra

s 
| P

ar
qu

e 
da

 C
id

ad
e

PaPaPaa
lmmlmmlm

eieieieie
araraaaarrr
s s s s

|||P
aPaPaPaPaPP
rqrqqrqqrq

ueueueeueuee
dddddaaaaaa

CiCiCiCiC
dadadad

deeeededededee
La

ze
r &

 C
ul

tu
ra

4.4. 3  a  173  a  17
de  abrilde  abril

EXPOSIÇÃO
Cansei
Até 01/05. Aborda o orgulho da mulher 
negra e de sua afi rmação na socieda-
de brasileira. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Linhas, Trançados e Cores
no Reino de Gilvan Samico
Ate 30/04, Ressalta o poder poético do 
romanceiro popular nordestino. Sesc, 
3904-2000.

LITERAURA
Leitura no Bosque
Dias 03, 09 e 10/04, 10h. Projeto de 
leitura da Fundação  Cultural Cassiano 

Ricardo, Parque da Cidade, 3924-7317.

MÚSICA
Sesc – 3904-2000 

Carol Andrade
08/04, 19h30. Show de lançamento 
do álbum Sorria, o terceiro da cantora. 

Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz
09/04, 20h. A dupla apresenta o 
projeto Dia a Dia, Lado a Lado que 
também é o título da única canção 
em parceria entre os dois cantores. 

Philip Long
15.04, 19h30. O cantor e compositor 
paulista apresenta o recente álbum 
de inéditas, Zeitgeist, com repertório 
infl uenciado pelo gênero folk.

Tarântulas e Tarantinos
16/04, 18h. Show em homenagem 
ao cineasta Quentin Tarantino. 

TEATRO
Sesc – 3904-2000

Patinho Feio – O Voo de An-
dersen
03/04, 15h. Infantil. Por meio de 
atores, bonecos e silhuetas, o es-
petáculo conta a história da vida 
do escritor Hans Cristian Andersen.

Agência Marinelli
03/04, 16h30. Afundado em dívidas 
e sem perspectiva de levantar 
dinheiro,Sr. Marinelli resolve abrir 
uma agência de talentos para sele-

cionar novos astros para o cinema. 
Se fosse fácil, não teria graça

08/04, 21h. O espetáculo narra a 
trajetória do intérprete, que conta 
como aprendeu a conviver com as 
limitações de uma doença dege-
nerativa. 

Um Certo Chapéu Vermelho
10/04, 15h. Aventura em que a 
garotinha do capucho vermelho, 
diante da missão de levar uma cesta 
de guloseimas a sua vovozinha, des-
cobre que pode existir mais em seu 
caminho além de um temido lobo mal. 

Portamundos
10/04, 16h30. Diferentes momentos 

de descontração e refl exão sobre a 
forma como vivemos a vida, entre 
acrobacias, humor e os passos para 
chegar ao céu. 

Fausto
10/04, 15h. Adaptação livre da tra-
gédia homônima escrita por Johann 
Wolfgang Goethe, romance clássico 
da literatura alemã e que relata a 
tragédia do Dr. Fausto. 

Em três atos
03/04, 18h. Intelectual de 80 anos 
que é confrontada com questões 
da velhice e da morte, e se vê 30 
anos antes enfrentando a morte 
de sua mãe. 

AGENDA

O Espaço 4 Patas, que 
passa por manutenção toda 
semana, recebeu recentemen-
te o plantio de 12 árvores.

O objetivo é garantir mais 
sombras e oferecer mais 

conforto para os frequenta-
dores. Entre as árvores foram 
plantadas Ipês amarelo, 
branco e rosa, Aroeira mansa 
e Sibipiruna.

O Espaço 4 Patas, parque 
canino criado pela Prefei-
tura em novembro passado, 
completou quatro meses de 
funcionamento. Em média, 
o local recebe cerca de 50 
animais por dia.

Acesso gratuito
Animais serão cadastrados 
Necessária apresentação da 

carteirinha de vacinação 
Animais devem estar saudáveis 

e livres de parasitas
Os cães devem estar o tempo 

todo sob os cuidados de seus 
proprietários

Ao entrar e sair do parque, os 
cães devem usar coleira e guia. 

Espaço 4 Patas
recebe plantio de árvores

REGULAMENTO

TERÇA-FEIRA A DOMINGO
das 8h às 19h.

SEGUNDAS-FEIRAS fechado 
para atividades de manutenção. 

FUNCIONAMENTO

Parque da Cidade

Avenida Olivo Gomes, 100, Santana

156

Edição1.000

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

Academias ao ar livre 
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