
4. 1 a 15
de maio

INTERNET FIXA

Ao contrário do que havia anuncia-
do ofi cialmente no dia 18 de abril, a 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) proibiu, por tempo indetermina-
do, que as operadoras de telefonia redu-
zam a velocidade da internet banda larga 
fi xa de seus clientes, quando os pacotes 
contratados forem ultrapassados pelo 
usuário. A decisão, tomada pelo conselho 
da agência, foi divulgada dia 22 de abril.

Segundo o conselho da Anatel, até a con-
clusão desse processo, as prestadoras 
continuarão proibidas de reduzir a veloci-
dade, suspender o serviço ou cobrar pelo 
tráfego excedente nos casos em que os 
consumidores utilizarem toda a franquia 
contratada. Ainda que tais ações estejam 
previstas em contrato de adesão ou plano 
de serviço.

No anúncio anterior, agora cancelado, a 
Anatel permitiria, após 90 dias, que as 
empresas operadoras de internet fi xa de 
banda larga cobrassem dos consumido-
res o que excedesse a franquia contrata-
da da transmissão do sinal.

Anatel recua e garante que pacotes de internet fi xa
banda larga não terão cobrança extra das operadoras
quando a franquia de dados for ultrapassada pelo consumidor

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

MEDIDA ABUSIVA
Para o Procon-SP, o anúncio anterior iria 
se tornar uma prática abusiva por parte 
das operadoras de telefonia por infringir 
o disposto no artigo 39, incisos V e X do 
Código de Proteção e Defesa do Con-

sumidor (CDC) por exigir do consumidor 
elevação dos preços sem justa causa.

A proibição,
que antes tinha prazo
de 90 dias, gerou muitas 
reclamações por parte 
de consumidores e de 
órgãos de 
defesa do
consumidor.

Anatel

1331                         www.anatel.gov.br
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Sede da Banda
de Santana é
revitalizadaMexa-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. 1 a 151 a 15
de maiode maio .31 a 15

de maio

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou o período de 
inscrições para o Enem 2016 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio). O período de inscri-
ções será das 10h do dia 9 de 
maio até as 23h59 do dia 20 de 
maio. As inscrições,  exclusiva-
mente, no site do Enem.

O Enem é quesito obrigatório 
para o acesso em muitas uni-
versidades públicas. O desem-
penho no exame também é 
usado de seleção para progra-
mas como o Prouni (Programa 
Universidade para Todos) e o 
Fies (Fundo de Financiamento 
Estudantil).

A taxa de inscrição é de R$ 68. 
O boleto poderá ser pago até 
as 21h59 do dia 25 de maio. 
Desta vez, os candidatos po-
derão efetuar o pagamento 
também em casas lotéricas e 
agência dos Correios. O parti-
cipante que obteve isenção da 
taxa de inscrição em 2015, mas 
não compareceu à prova, não 
terá direito a uma nova isen-
ção na edição 2016.

As provas serão realizadas nos 
dias 5 e 6 de novembro. Os por-
tões serão abertos às 12h (ho-
rário de Brasília), com fecha-
mento às 13h. A prova começa 
às 13h30 em todo o país.

Os cartões de confi rmação, 
com os locais de prova, não 
serão enviados pelo correio, os 
estudantes deverão acessá-lo 
pela internet.

O MEC estima que a edição 
deste ano do Enem tenha 8 mi-
lhões de inscritos e 6 milhões 
de participantes (já que nem to-
dos confi rmam a inscrição com 
o pagamento do boleto).

Neste ano, os candidatos 
também terão acesso a um 
aplicativo para celular com o 
cronograma, informações e 
dicas sobre o exame. Ele será 
também uma ferramenta de 
comunicação dos candidatos 
com o MEC.

OPORTUNIDADE
CONCURSOS

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

Câmara de Araraquara
Até 15/05. Vagas para nível médio e 
superior. www.ibfc.org.br

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

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

Ministério Público de SP
Até 19/05. 40 vagas de Analista Técnico 
Científi co de nível superior.  www.vunesp.

com.br

Prefeitura de Areiópolis
Até 06/05. 62 vagas de nível fundamental 
ao superior. www.bigadvice.com.br

Prefeitura de Virgínia – MG
Até 06/05. 51 vagas de nível fundamental 
ao superior. www.bigadvice.com.br

CURSOS
SENAC – 2134-9000

Técnico em Publicidade
Habilita o aluno a desenvolver cam-
panhas publicitárias, e técnicas para 
incentivo de vendas.

Técnico em Enfermagem
Habilitar técnicos de enfermagem 
que possam atuar, sob a supervisão 
do enfermeiro, nos diferentes níveis 

de atenção à saúde.
Jardinagem

Capacita pessoas para formar, manter 
e reformar pequenos jardins e vasos. 

Cardápio de Inverno
Possibilita ao aluno o desenvolvimento 
de conhecimentos, valores e habili-
dades para execução de cardápios 
de inverno.

FAAP – 3925-6400
Planejamento Estratégico Municipal, 
Jornalismo de Beleza, Publicidade Digital 
e Mídias Sociais, Gestão de Crises e 
Reputação em Redes Sociais, Capacita-
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento de 
Mediadores e Conciliadores.

Formação para gestantes

Inscrições abertas, na Obra Social São 
Dimas. Informações 3322-0543.

VESTIBULARES
ETEC
Até 11/05. Vagas 21 cursos. http://www.
vestibulinhoetec.com.br/home/

Mackenzie
Até 23/05. http://vestibular.mackenzie.
br/inscreva-se/

PUC – Minas
Até 24/05. http://migre.me/ty5AN

PUC – Campinas
Até 22/05. http://migre.me/ty5D3

UNITAU
Até 08/07. http://migre.me/tyGlk

Inscrições para o Enem têm início dia 9

http://enem.inep.gov.br

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

2. 1 a 15
de maio .3.31 a 151 a 15

de maiode maio

A Prefeitura iniciou dia 
19 de abril a pavimen-
tação na Avenida João 
Batista Ortiz Monteiro, 
no Jardim Aquarius, 
região oeste de São José 
dos Campos. O local já 
passou por obras de dre-
nagem e terraplanagem.

Com o asfaltamento, os 
cerca de 30 mil morado-
res da região passarão 
a contar com uma nova 

rota entre a Via Oeste e a 
Avenida Cassiano Ricardo. 
A obra também interligará 
a Via Oeste ao Anel Viário, 
a partir da nova saída do 
Aquarius pela Rua Arman-
do de Oliveira Cobra, desa-
fogando o trânsito na área 
nos horários de pico. 

A Prefeitura
está investindo
cerca de R$ 1,8 
milhão na obra.

Corte os tomates em 1 cm e em uma tigela 
misture com as azeitonas, pepino, a cebola 
e o orégano. Tempere com sal e pimenta e 
em seguida adicione o azeite e o vinagre. 
Misture tudo com a sua mão, coloque o 
queijo feta por cima e deixe descansar por 5 
minutos e já está pronta para servir. 

MODO DE PREPARO:

SALADA GREGA TRADICIONAL Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

3 tomates maduros,1 mão de azeitonas 
pretas sem caroço,1 pepino cortado em 
fatias,1 cebola roxa pequena fatiada,1 cl de 
orégano seco,1 colher de sopa vinagre de 
vinho tinto,3 colheres de sopa de azeite extra 
virgem, sal e pimenta do reino,1 cl de sopa de 
vinagre de vinho branco, 200g de queijo feta.

INGREDIENTES:

Prefeitura asfalta 
ligação da Cassiano 
Ricardo à Via Oeste

MELHORIAS

Desde 2013, a Prefeitura tem 
trabalhado em alternativas 
para o trânsito.

Na zona oeste da cidade, 
duplicou a Rua Armando 
de Oliveira Cobra. A via foi 
prolongada até a Avenida 
Florestan Fernandes, pista 
sul do Anel Viário, oferecen-
do uma nova opção de saída 
do Jardim Aquarius, que 
até então só contava com a 
Avenida Cassiano Ricardo.

Na região do Colinas, a 
pista entre a Avenida São 
João e a Rua Ana Maria 
Nardo ganhou terceira faixa 
nos dois sentidos. A Avenida 
Lineu de Moura, no Urba-
nova, também passou por 
obras para ampliação. 

Foram realizados ainda 
investimentos em sinaliza-
ção de trânsito, com insta-
lação de semáforos e novas 
faixas de travessia, além da 
implantação de novas faixas 
de ciclovias e ciclofaixas, 
permitindo a passagem das 
bicicletas da Via Oeste para 
a região central.

Inscrições para o Enem têm início dia 9
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4.4. 1 a 151 a 15
de maiode maio

BAZAR
Benefi cente 
11/05, 09h. Em prol da Obra Social e Assist. S.Dimas, 
Catedral São Dimas, 3322-0543.

CINEMA

Você, os vivos
04/05, 19h30. Filme sobre o ser humano, 
suas conquistas e misérias, sua alegria e seu 
sofrimento, sua autoconfiança e ansiedade. 
Sesc, 3904-2000.

Um pombo pousou...
11/05, 20h. Nos mostra a beleza de alguns momen-
tos, a mesquinhez de outros, o humor e a tragédia 
que faz parte de nós. Sesc, 3904-2000.

DANÇA

Nowhereland
05/05, 20h. Coreografi a de dança inspirada nos fi lmes 
de Tim Burton. Sesc, 3904-2000.

EXPOSIÇÃO
Os Dez Mandamentos
Exposição com tema da novela e filme, com 
atrações como a sala das Amas, e figurinos 
dos principais personagens. Vale Sul Shop-
ping, 3321-0900.

Linhas, Trançados e
Cores no Reino de Gilvan Samico
A exposição ressalta o poder poético de criação 
da obra de Samico, cuja produção artística é 

marcada pela recuperação do romanceiro popular 
nordestino. Sesc, 3904-2000.

Museu Egípcio
Até 30/05. Museu com mais de 400 peças do Antigo 
Egito. Center Vale Shopping, 3924-3026.

ESPORTE
Duathlon do Vale
22/05, 09h. Circuito de 5 km de corrida + 20 km de 
ciclismo + 2,5 km de corrida. http://ow.ly/4mR3q4

Super 5k 2016
22/05, 07h30. Provas de corrida 5,3km e caminhada 
4km. http://ow.ly/4mR3UO

Track&Field Run Series
08/05, 08h. Provas de corrida e caminhada de 5 e 
10km. http://ow.ly/4mR8pd

FESTA JUNINA
Arraiá do Frederico
Todos os sábados e domingos até 22/05. Rua 
Sebastião Humel, 278, Centro.

GASTRONOMIA
Festival Gastronômico
Até 14/05. 25 restaurantes oferecem culinária a 
preços promocionais em seus respectivos endereços. 
www.festivalgastronomicosjc.com.br

MÚSICA
Arlindo Cruz
07/05, 20h. O sambista carioca 
apresenta o show do seu mais 
recente CD intitulado Herança 
Popular. Sesi, 3936-2611.

TEATRO

Contrações
11, 11 e 12/05, 20h. Peça sobre refl exões sobre 
relações profi ssionais e amorosas, abuso de poder 
e manipulação. Sesi, 3936-2611.

Muita música e anima-
ção marcaram a reinauguração 
pela Prefeitura da sede da 
Corporação Musical Santana 
do Paraíba (Rua Alziro Lebrão, 
66 - Alto da Ponte). A entrega do 
prédio, totalmente revitalizado, 
aconteceu dia 16 de abril.

Com o trabalho realizado pela 
Secretaria de Serviços Munici-
pais (SSM), a sede foi comple-
tamente revitalizada, com troca 
de piso, construção de banhei-
ros, ajustes na parte elétrica, 
alvenaria refeita e rebocada, 

construção de varanda, pintura, 
adequação da parte hidráulica, 
construção de sala de estudo e 
para equipamentos.

Para o regente da banda, Onofre 
Rita dos Santos, a entrega da 
reforma foi fundamental para 
manter o grupo em atividade.
Ele disse que, após a revitaliza-
ção, o grupo já está se preparan-
do para uma nova etapa, com a 
montagem de uma escola para 
formar novos músicos. A banda 
recebeu o prédio como doação 
do município em 1989.

AGENDA

Sede da Banda de 
Santana é revitalizada

PATRIMÔNIO
CULTURAL

Com 65 anos de história, 
a Banda de Santana é 
considerada patrimônio 
imaterial de São José dos 
Campos.

O grupo ganhou Medalha 
de Prata em 2003, como 
reconhecimento pelos 
serviços prestados à 
comunidade de São José 
dos Campos. 

A banda foi fundada pelo 
maestro João Pistão para 
atender um pároco da igreja 
Matriz de Santana, que 
pediu um grupo de músicos 
para animar os festejos 
da Semana Santa. Desde 
então, a banda é presença 
garantida em desfi les 
cívicos militares, eventos 
diversos da cidade, como o 
Revelando São Paulo e mais 
recentemente a Festa do 
Mineiro, no dia 21 de abril.

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

Academias ao ar livre 
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