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VÍCIO OCULTO
DE FABRICAÇÃO

Dúvidas sobre horários e rotas de ônibus? Consulte www.sjc.sp.gov.br

Saiba como agir ao descobrir
que um produto possui defeito
de fabricação, mesmo depois
da garantia 

Grande parte das reclamações
relacionadas a produtos - especialmente 
aqueles considerados duráveis 
- tanto nos órgãos de defesa 
do consumidor, quanto 
no Poder Judiciário, são 
atribuídas a situações 
envolvendo vícios de 
fabricação. 

De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), quando o produto não 
atinge o fi m a que se destina, se encontra 
com vícios - mais conhecidos como defei-
tos e avarias decorrentes de sua fabrica-
ção - e não do mal uso ou desgaste natural 
que geralmente ocorrem depois da garan-
tia normal dos produtos. 

O QUE É?

DEFEITOS PODEM SER: 

Segundo o artigo 26 do CDC, 
quando estamos diante de 
um defeito aparente, o prazo 
para reclamação é de 30 dias 
para produtos não duráveis 
(alimentos, produtos de higie-
ne, dentre outros) e 90 dias 
para os produtos duráveis 
(móveis, eletrodomésticos,
automóveis etc). 
Já no caso dos vícios ocultos 
(após o término da garantia 
normal), os prazos para re-
clamação serão os mesmos 
acima, porém, a grande dife-

rença se dará no momento 
em que estes prazos come-
çam a contar.

Diferentemente dos defeitos 
aparentes, nos vícios ocultos 
a própria Lei estipula que os 
prazos são contados a partir 
do momento em que o defeito 
é detectado pelo consumidor.

MAS QUE GARANTIA SERIA ESSA?

www.idec.org.br
www.proconsp.ogov.br

APARENTES: aqueles que 
o consumidor consegue 
identifi car assim que come-
ça a utilizar o produto. No 
caso dos vícios aparentes, 
os fabricantes costumam 
informar com mais clareza 
as condições de troca ou 
assistência dos produtos. 
Exemplo: uma TV ou outro 
produto eletro/eletrônico 
que venha com defeito 
percebido logo após a com-
pra ou dentro da garantia 
normal.

OCULTOS: os que só se ma-
nifestam após certo tempo 
de uso, sendo difícil sua 
constatação pelo consumi-
dor. Neste caso, fabricantes, 
vendedores e comerciantes 
tendem a dizer que as pro-
vidências em relação aos 
defeitos ocultos só poderão 
ser tomadas durante o perí-
odo de vigência da garantia.
Exemplo: um telefone 
celular que após a garantia 
normal, começa a esquentar 
oferecendo risco ao usuário. 

2 3 4 5 6 7 8

D S T Q Q S S

NOV | ANO 22 | Nº 948 | 2014NOV | ANO 22 | Nº 948 | 2014

página 4

Copa LibertadoresCopa Libertadores
de de Futebol FemininoFutebol Feminino



Vagas de emprego (PAT)
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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. 2 a 8 de 2 a 8 de 
novembronovembro .32 a 8  de 

novembro
3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?

O Centro Profi ssional 
Hélio Augusto de Souza 
(Cephas) está com inscrições 
abertas até 20/11 para o 
“Vestibulinho” para ingresso 
nos cursos técnicos gratuitos 
da instituição para o 1º semestre 
de 2015. São 280 vagas para 
administração, edifi cações, 
eletrônica, comércio exterior, 
mecânica e química.

A prova será
realizada no dia
7/12.

A inscrição deve ser feita 
exclusivamente pela internet nos 
sites da Fundhas ou Cephas.

A taxa é de R$ 18, sendo 
necessário imprimir o boleto e 
efetuar o pagamento para que a 
inscrição seja efetivada.

Além dos critérios específi cos 
para cada curso (ver edital 
completo no site), é necessário 
que o candidato seja morador de 

São José dos Campos há pelo 
menos dois anos, não esteja 
cursando e nem tenha terminado 
curso de nível superior. 

O Cephas é uma escola 
técnica da Fundhas, mantida 
pela Prefeitura de São José 
dos Campos, que incentiva 
a inclusão social por meio 

da educação profi ssional, 
oferecendo cursos técnicos 
gratuitos. 

CONCURSOS
Professores
A Prefeitura de SJC vai realizar seleção para a contrata-
ção de professores substitutos e eventuais. As inscrições 
vão até 7/11, em 22 escolas sede. Informações pelo tel. 
156 ou no link: http://ow.ly/DvKQh

CURSOS
Cosméticos
Dia 8/11, às 9h30, sabonete básico, mosaico, cremes, 
shampoos, aromatizante etc. Dia 22/11, às – 9h30, 
sabonetes básico e esfoliante, líquido, sais de banho 
etc. Informações com Vânia, 3913-6848/3206-7741.

Cursos Sesi – 3919-2000
Peças utilitárias e decorativas para o Natal – dias 5, 

12 e 19 de novembro, das 13h às 15h40
Bolos decorados (de andar) – dias 11, 18 e 25 de 

novembro, das 14h às 17h20
Especial de Natal panetones (mód. 1) – dia 13/11, 

das 14h30 às 19h30
Ceia de Natal – Dias 10, 17 e 24 de novembro, das 13h 

às 16h20 e dias 20, 21 e 27, das 8h às 11h20.
Embalagem (caixas para presente) – dia 13/11, das 

13h às 17h

VESTIBULAR
Faculdade Católica
Inscrições para curso de graduação em Teologia. Até 
22/11 pelo site www.faculdadecatolicasjc.edu.br ou 
pelo telefone 4009-8383.

Vestibulinho Etec
Para 16 cursos gratuitos para candidatos que já con-
cluíram o Ensino Fundamental e estejam cursando no 
mínimo o 2º ano do Ensino Médio. Inscrições até dia 7/11 
pelo site www.vestibulinhoetec.com.br

ESPM
Inscrições: até 13/11/2014.
Site: www.espm.br/vestibular-sp

FAAP
Inscrições: até 12/11/2014. Site: www.vestibular.faap.br

FEI
Inscrições: Até 28/11/2014. Site: www.fei.edu.br

CÁSPER LÍBERO
Inscrições: Até 28/11/2014.
Site: www.casperlibero.edu.br

MACKENZIE
Inscrições: Até 20/11/2014. Site: www.mackenzie.br 

BELAS ARTES
Inscrições: Até 24/11/2014. Site: www.belasartes.br

PUC-SP
Inscrições: Até 18/11/2014.
Site: www.vestibular.pucsp.br 

INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA 
Inscrições: Até 10/11/2014. Site: www.maua.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC 
Inscrições: Até 23/11/2014. Site: www.sp.senac.br

SANTA CASA DE SÃO PAULO 
Inscrições: Até 11/12/2014. Site: www.fcmscsp.edu.br

FATEC
Inscrições: Até 10/11/2014.
Site: www.vestibularfatec.com.br

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) 
Inscrições: Até 28/11/2014. Site: www.ibirapuera.br

OPORTUNIDADES

Vestibulinho do Cephas tem 
inscrições até 20 de novembro

www.fundhas.org.br
www.cephas.org.br

3934-1995



Utilize
gratuitamente

os PEVs
Pontos de Entrega 

Voluntária

Confi ra os locais
www.sjc.sp.gov.br/pev
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3945-9515
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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. 2 a 8 de 
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Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

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

O programa Facilita São 
José, que concede descontos 
aos contribuintes em débito com 
a Prefeitura, foi prorrogado até o 
dia 30 de dezembro. O programa 
concede descontos nos juros 
e multa de mora referentes ao 
não pagamento de tributos como 
IPTU (Imposto Predial, Territorial 
e Urbano) ISS (Imposto Sobre 
Serviços), ITBI (Imposto sobre a 

Transação de Bens Imobiliários), 
taxas, multas e outros débitos ins-
critos em dívida ativa (até dezem-
bro de 2013). 

Os descontos concedidos em ou-
tubro continuarão a valer nos me-
ses de novembro e dezembro: 85% 
para quem pagar à vista, 80% para 
quem parcelar em até seis vezes, 
70% para quem optar por pagar 

em 7 a 24 vezes e 60% para os que 
parcelarem em mais de 24 vezes.
 

prorroga prazo
para 30 de dezembro

Recheio de cenoura: 2 cenouras médias, cebo-
la e alho à gosto, azeite à gosto, sal. Recheio 
de tomate: 3 tomates maduros, 1/2 xícara de 
molho de tomate, cebola e alho à gosto, azeite 
à gosto e sal. Recheio de azeitonas: 1 vidro de 
azeitonas sem caroço, cebola e alho à gosto, 
azeite à gosto. Cobertura: 4 batatas cozidas e 
1 vidro de maionese.  bolo: 2 pacotes de pão de 
forma, 1 vidro de maionese, 200ml de leite (para 
regar as fatias de pão), 1 pacote de batata palha 
e azeitonas e folhinhas de salsa para decorar.

INGREDIENTES
Para o recheio de cenoura, cozinhe as cenouras e bata-as no liquidifica-
dor com os demais ingredientes, depois coloque a mistura numa panela e 
mexa até que dê uma engrossada. Reserve. Faça o mesmo para preparar 
os recheios de tomate, azeitona e espinafre. Para a cobertura, cozinhe 
as 4 batatas, amasse-as, peneire-as e misture com 1 vidro de maionese. 
Corte a casca das fatias do pão e inicie a montagem. Numa assadeira, 
refratário ou recipiente que desejar, coloque uma camada de pão, regue 
com leite, passe maionese, e coloque uma camada do recheio de ce-
noura. Repita esse procedimento com todos os recheios, até que eles 
acabem. Cubra o bolo todo com a cobertura de batatas, a batata palha e 
enfeite como desejar. Deixe gelar por aproximadamente 2 horas.

MODO DE PREPARO

BOLO SALGADO VEGETARIANO Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

http://ow.ly/Dic6U

Colgate-Palmolive faz recall de enxaguante bucal
A Colgate-Palmolive convocou 
recall do antissépico bucal 
Colgate PerioGard sem álcool 
solução bucal - 250ml, fabricado 
entre 21 e 26 de fevereiro de 
2014, com numeração de lotes 
de 4053BR122C a 4057BR122C. 

A identifi cação dos lotes está 
disponível no verso do frasco e 
não em sua embalagem externa. 
No comunicado, a empresa in-
forma ter constatado que alguns 
lotes desse produto podem estar 
em desacordo com os limites 

bacterianos permitidos. 

0800-703 9366

www.colgate.com.br

Estão excluídas do
Facilita São José :

Multas de trânsito, ISS retido 
pelo tomador de serviços e as 
contribuições de melhorias.



Expo
Mundi
Feira nacional
e internacional
de artesanato

Até 26/10

Expo Vale
Sul  

Segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, e

sábado, das 9h às 14h.
Entrada gratuita.

Praça Afonso Pena 29, 
Centro.

3921-4112

Exposição
Esporte

sem Limites:
Você Quer,
Você Pode

nda a sexta-feira,
as 9h às 17h, e
do, das 9h às 14h.
ntrada gratuita.

a Afonso Pena 29,
Centro.

3921-4112

Exposição
Esporte

em Limites:
Você Quer,
Você Pode
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Ligue e agende testes gratuitos: 3941-6813 (região norte) ou 3932-8650 (sul)

CURSOS
Roteiro de cinema
Trata do roteiro narrativo ou o primeiro tratamento. Nele será 
introduzida a linguagem audiovisual, divisão em sequências 
e cenas, marcação das ações e elaboração de trilha sonora. 
Início 10/11, das 19h às 21h30, na Sala de Leitura do Vicentina 
Aranha. 3911-7090.

EXPOSIÇÃO
Planeta faminto
retratos da alimentação familiar
Estudo fotográfi co de famílias ao redor do mundo para revelar o que 
comem e gastam em uma semana, com 25 imagens de vários paí-
ses. Até 9/11, Convivência e Hall do Auditório, no Sesi. 3904-2000.

CENTRO DA JUVENTUDE  3932-8600
Vem Brincar 

Todo domingo, às 9h, espaço dedicado às crianças, pais e fami-
liares com brinquedos, jogos e animação. Centro da Juventude.

Piquenique da leitura
Todo domingo, das 10h às 10h30, contação de histórias e ativi-

dades lúdicas (atividade infantil aberta). Centro da Juventude.

VICENTINA ARANHA  3911-7090
Programa vem brincar

Todo domingo, das 9h às 13h, ao lado
do pavilhão Marina Crespi.

Música no Parque
Aos domingos, das 11h às 12h.

CASA DO IDOSO
As unidades da Casa do Idoso oferecem atividades recreativas, 
sociais e físicas gratuitas para a turma acima de 60 anos.  Basta 
chegar a uma das unidades e se inscrever. Centro 3909-8600, 
Sul 3916-4378, Leste 3921-5666, Norte 3966-2360.

RECREAÇÃO
Olimpíada recreativa
Dia 4/11, às 13h30, no Sesc (Av.Adhemar de Barros 999, São 
Dimas). Evento esportivo para as pessoas com deficiência física, 
intelectual, visual e social. A organização é da Prefeitura, com 
apoio do Sesc. www.sjc.sp.gov.br/olimpiadarecreativa

De 5 a 16 de novembro, 
São José dos Campos recebe 
a Copa Libertadores de Futebol 
Feminino. Estarão em campo as 
principais estrelas da modalidade 
da América do Sul. Todos os jogos 
têm entrada gratuita.
As partidas do São José, das se-
mifi nais e da fi nal serão realiza-
das no Estádio Martins Pereira. 
Haverá competições também na 
AD Parahyba (Rua Paulo Lebrão, 
Santana) e ADC GM (Avenida Ge-
neral Motors, Motorama).

A disputa será em três fases e tur-
no único: classifi catória (com três 
grupos de quatro times), semifi nal 
e fi nal. Na etapa preliminar, avan-
çam o campeão de cada chave 
mais o segundo colocado que ti-
ver o melhor índice técnico.

A Copa Libertadores Feminina de 
2014 é organizada pela Confede-
ração Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol), com apoio da Prefei-
tura de São José dos Campos e 
Governo Federal.

São José sedia Copa 
Libertadores Feminina

Brasil: São José, Centro 

Olímpico (de São Paulo), 

Vitória (de Santo Antão,

em Pernambuco)

Chile: Colo Colo

Colômbia: Formas Íntimas

Equador: Rocafuerte

Paraguai: Cerro Porteño

Peru: Real Maracaná

Uruguai: Colón

Venezuela: Caracas

Argentina: Boca Juniors

Bolívia: Mundo Futuro

TIMES

AGENDA

www.sjc.sp.gov.br/libertadores

Vôlei feminino e masculino disputam Superliga
Paralelamente à Libertadores de Futebol 
Feminino, São José dos Campos começa 
uma jornada inédita no vôlei. Pela primeira 
vez, as duas equipes (feminina e masculina) 
disputam a Superliga, a elite da modalidade 
no país.
As garotas estreiam no dia 10 (segunda-
feira), às 21h30, contra o Sesi. O jogo será no 
Tênis Clube (Av. 9 de Julho, Vila Ady-Anna), 

com entrada gratuita. Já a equipe masculina 
joga diante da torcida joseense, também no 
Tênis Clube, nos dias 1º (contra o Minas) 
e 8 (diante do Canoas), sempre às 19h. Os 
ingressos serão vendidos. Informações sobre 
venda de ingressos: 

www.saojosevolei.com.br
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