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ESCADAS DOMÉSTICAS

É importante que o
consumidor compre

apenas escadas domésticas
que estejam certifi cadas,

e que relate possíveis acidentes
de consumo ao sistema de 

monitoramento de acidentes,
o Sinmac, para aperfeiçoamento

dos produtos.

As escadas metálicas de uso do-
méstico, a partir de agora, só podem 
ser comercializadas com o selo de certi-
fi cação do Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), de acordo com as 
portarias nº 615 e nº 616, do 
Inmetro.

O selo deve estar obrigato-
riamente no produto, assim 
como no manual de instru-
ção, atestando que estão em 
conformidade com as exi-
gências de segurança, como a especifi ca-
ção dos degraus, inclinação para a lateral, 
o braço de reforço, além da estrutura e es-
tabilidade da escada, entre outros itens.

Durante 2015, o Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) realizou um total de 880 ações 
de fi scalização em escadas metálicas 

de uso doméstico. 
Dos 6.824 produ-
tos fi scalizados, 
157 foram repro-
vados, o que re-
presenta 2,3% de 
irregularidade.

A regulamentação 
do produto abran-

ge todo o território nacional e a certifi -
cação é restrita apenas aos produtos de 
uso doméstico, não se estende aos de uso 
profi ssional.

O comerciante que fornecer o produto não 
certifi cado está sujeito a multa.

PROCON
ORIENTA

 Com os relatos de acidentes de consu-
mo e as pesquisas junto à população, 
decidimos avaliar questões ligadas 

à segurança. Fabricantes, importadores e 
comerciantes já tiveram o tempo para se 
adequarem à nova regulamentação.

Alfredo Lobo | Diretor do Inmetro

Já está em vigor
a norma para estes úteis 

produtos domésticos, 
que só poderão ser 

comercializados com selo 
de certifi cação do Inmetro

Inmetro/Sinmac

www.inmetro.gov.br

4%
do total de registros de acidentes

de consumo no Brasil  corresponde
às escadas domésticas segundo

o Sistema de Monitoramento
de Acidentes (Sinmac).

0800 285 1818

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

São José São José realizarealiza
a  a  15ª Festa do Mineiro15ª Festa do Mineiro
São José realiza
a  15ª Festa do Mineiro
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Mexa-se!
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• Vila Maria • São Dimas • 31 de Março • 
Satélite (Rua Polar) • Parque Industrial (Rua 
Turiaçu) • Jardim Castanheira • 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 

2.2. 17 de  abril 17 de  abril 
a  1º de maioa  1º de maio .317 de  abril 

a  1º de maio

Quem busca por uma 
colocação no mercado 
ou por novas oportunidades 
profi ssionais precisa estar 
atento na hora de redigir o 
currículo. 

Porta de entrada do 
candidato para o mercado 
de trabalho, ele deve ser 
objetivo, conter informações 
sobre as experiências do 
profi ssional e estar de 
acordo com o cargo a que 
se destina.

Além disso, deve ter 
estrutura limpa, bem 
organizada.

Saiba mais sobre currículos
e cursos profi ssionalizantes
na Casa do Trabalhador.

OPORTUNIDADE
CONCURSOS

Prefeitura São José dos Campos
Até 02/05. 35 vagas para profi ssionais da 
saúde. www.globalconcursos.com

Prefeitura Campinas
Até 25/04. 147 vagas para todas as es-
colaridades. www.concursosfcc.com.br

Prefeitura Itapevi
Até 04/05. 81 vagas para todas as esco-
laridades. www.shdias.com.br

CAPEP Saúde de Santos
Até 28/04. 26 vagas para todas as esco-

laridades. http://migre.me/tqGc0

Prefeitura Jaboticabal
Até 08/05. 45 vagas para todas as es-
colaridades. www.institutoindec.com.br

Prefeitura de Mauá
Até 26/04. Vagas para procurador, con-
tador e médico. www.ibamsp-concursos.
org.br 

Codesan - Santa Cruz do Rio Pardo
Até 19/04. 121 vagas para níveis 
Fundamental e Médio.
www.omconsultoria.com.br

Prefeitura Peruíbe
Até 18/04. 159 vagas para todos os 
níveis de escolaridade. www.moura-
melo.com.br

CURSOS
Sinhores
Cursos gratuitos: Garçom e Garçonete, 
Doenças Transmitidas por alimentos x le-
gislação sanitária. www.sinhores.com.br

Faculdade Católica de SJC
18/04: Novas regras da aposentadoria. 
19/04: Os desafi os do 1º emprego. 20/04: 
O exercício da eco cidadania: www.

faculdadecatolicasjc.edu.br

Formação para Gestantes 
A partir de 29/04, 14h. Paróquia Sagrada 
Família. 3921-9460.

Coro Sinfônico Jovem
Até 26/04. Inscrições na sede da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 
3924-7300.

PALESTRA
Cultura e História da Moda
26/04, 19h. Formatação do conceito de 
moda; a alta-costura. FAAP, 3925-6400.

Currículo bom é
objetivo e com conteúdo

DADOS PESSOAIS  Nome completo, idade e estado civil devem aparecer 
logo no início do documento.  É fundamental incluir também telefone e e-mail 
para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

OBJETIVO  Seu objetivo profi ssional deve ser descrito em apenas uma linha, 
abordando  somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma 
área em um mesmo currículo.

FORMAÇÃO ACADÊMICA  Coloque o nome da instituição de ensino, curso 
e datas de início e término dos cursos que frequentou, apresentando-os por or-
dem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem 
ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir 
curso de graduação.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  Mencione nome da empresa, cargo, perí-
odo de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a 
descrição das atividades desenvolvidas, pois é por meio deste item que o sele-
cionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens 
para facilitar a avaliação.

IDIOMAS  Cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se 
você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for 
necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

INFORMÁTICA  Coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferra-
mentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam 
de algum programa específi co, testes podem ser aplicados.

CURSOS  Cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o 
tema e o nome das instituições onde foram realizados.

LEMBRE-SE!  O currículo deve ter, no máximo, duas páginas com as infor-
mações necessárias para o cargo. Coloque foto somente se for exigência para a 
vaga desejada. Neste caso, ela deve ser 3×4, ter boa qualidade e priorizar uma 
postura profi ssional. Para quem busca o primeiro emprego, vale ressaltar no 
currículo as experiências na faculdade, estágios, cursos, trabalhos voluntários, 
habilidades e aptidões.

Fonte: Catho

3923-5770

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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Os trabalhos para 
modernizar a região 
central da cidade es-
tão avançando para dois 
novos trechos. As obras na 
Rua Rui Dória e na Avenida 
Madre Teresa serão exe-
cutadas até a Rua Rubião 
Júnior.

A Avenida Madre Tereza, 
como a Avenida São José, 
terá novos passeios, com 
implantação bancos, decks 
de contemplação, ilumi-
nação com barras de LED, 
quiosques e ciclovia.

A intenção é incentivar 
o uso do local também 
no período noturno e aos 
finais de semana.

Já a Rua Rui Dória vai 
ganhar um boulevard e um 
chafariz de piso.

As intervenções, previstas 
no projeto Novo Centro, 
buscam promover um am-
biente mais seguro e aco-
lhedor nas principais vias 
da região, com a criação de 
espaços de lazer e de con-
vivência para a população.

Cortar os pimentões e a manga em pedaços bem 
pequenos. Colocar todos os ingredientes numa panela 
larga levar ao fogo. Deixe cozinhar até engrossar 
bem o caldo, mexendo de vez em quando. Colocar 
uma colher pequena de canela em pó. Deixe esfriar. 
Guardar o molho em um recipiente de vidro e usar na 
medida em que precisar.

MODO DE PREPARO:

MOLHO CHUTNEY DE MANGA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

1 manga palmer, 1 pimentão 
vermelho, 1 pimentão 
amarelo, cravo e canela a 
gosto, 1 colher de café de 
canela em pó, 2 xícaras de 
açúcar, 2 xícaras de vinagre 
de maçã.

INGREDIENTES:

Obras do Novo Centro
já foram iniciadas

O PROJETO PREVÊ

A requalifi cação de 
outros pontos da região 
central, como a Praça Pa-
dre João (Igreja Matriz), 
Travessa Cândido Porti-
nari e avenida Nove de 
Julho. O investimento da 
Prefeitura no projeto do 
Novo Centro é de R$ 8,6 
milhões. As obras de mo-
dernização e requalifi ca-
ção previstas no projeto 
Novo Centro começaram 
no dia 14 de março pela 
Avenida São José. 

Colaboração: Cláudio José da Silva
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Com comidas típicas e 
artesanato, a Festa do 
Mineiro chega à sua 15ª 
edição. Música caipira, arte-
sanato e culinária estão entre 
as atrações desta festa que já 
se tornou tradicional na cidade. 
O evento, que faz homenagem 
aos migrantes vindos da vizinha 
Mingas Gerais, acontece no 
feriado de 21 de abril, a partir 
das 9h, no Parque da Cidade. 

ABERTURA OFICIAL

Começará com missa 
seguida da tradicional 
distribuição de café
com biscoito.
Haverá também 
apresentação da 
Orquestra Cordas da 
Mantiqueira e a Orquestra 
de Viola Caipira da 
Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (FCCR).

O evento é realizado pela Pre-
feitura, por meio da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo. Todas 
atrações são gratuitas.

CENTRO DA JUVENTUDE-3932-8600
Conversa Afiada

18/04, 20h. Promovendo o gêne-
ro musical choro, Grupo Conversa 
Afiada homenageia em seu 
repertório grandes compositores. 

Seresteiros do Vale
25/04, 20h. Quarteto que apre-
senta poemas e canções auto-
rais, inspirados no cancioneiro e 
nas cantigas populares. 

O Urso
30/04, 16h. Cia Divergente de 
Teatro apresenta o espetáculo 

“O Urso”, retrato cômico e crí-
tico da sociedade do século XIX. 

FUNDAÇÃO CULTURAL 
Museu Vivo

17/04, 14h. Representantes da 
cultura são convidados para 
mostrar ao público seus saberes 
em manifestações populares. 
Museu do Folclore, 3924-7300.

Origem
Até 31/04. Exposição com peças 
em cerâmica, que retrata a 
diversidade cultural indígena. 

Casa de Cultura Chico Triste, 
3929-7559.

Sarau “Guerreiro da Paz”
23/04, 19h. O sarau apresenta 
“Toque dos Orixás”.  Centro 
Cultural Clemente Gomes, 3924-
7300.

Sessão Curumim
19/04, 15h. Cinco curta-me-
tragens em comemoração ao 
Dia do Índio. Casa de Cultura 
Júlio Neme,
3926-1123.

Especial Dia do Livro

Exposição de livros durante todo 
o mês de abril. Casa de Cultura 
Rancho do Tropeiro, 3905-1855.

Orquestra Sinfônica
28/04, 20h. Apresentação em par-
ceria com o tenor Jean William. 
Teatro Colinas, 3204-2536.

SESC – 3904-2000
O Testamento de Maria

23/04, 18h. Conta como Maria, 
perseguida e no exílio, procura 
desvendar os mistérios que 
cercaram a crucif icação do 

seu filho. 
Vitrola Sintética

23/04, 18h. A banda apresenta 
as músicas do terceiro disco, 
Sintético. 

FESTIVAL GASTRONÔMICO
Até 14/05, reunindo 25 restauran-
tes, bares, pizzarias e hamburgue-
rias da cidade. O evento tem apoio 
da Prefeitura. Informações: www.
festivalgastronomicosjc.com.br 
facebook.com/fgastronomicosjc

AGENDA

O lado mineiro de São José

Parque da Cidade

Avenida Olivo Gomes, 100,
Santana

Programação

ww.fccr.sp.gov.br

Emicida se apresenta no Sesc
O rapper apresenta seu novo disco - Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos 
e Lições de Casa, que é resultado de pesquisa realizada na África, no iní-
cio de 2015. O repertório também é composto por novas interpretações 
para canções do disco "O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui" 
(2013), e canções do início de sua carreira. 

São José realiza
a  15ª Festa do MineiroMexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7

                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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