
4. 22  a  28
de  março

Com a determinação da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), as empresas deverão melhorar o 
atendimento ao consumidor oferecendo
mais serviços em suas páginas na internet
e também via telefone.

Por exemplo, deverá ser disponibilizado no 
site da empresa, o máximo de informações 
de interesse do cliente como detalhamento 
da conta e comparativo de promoções, 
garantindo maior transparência na prestação 
de serviços.  Ou seja, um agrupamento de 
medidas úteis e efi cientes que facilitem 
a escolha da operadora pelo consumidor, 
além de relatório completo das cobranças e 
serviços prestados  nos últimos seis meses.

São José contra a dengue! Faça sua parte eliminando criadouros do mosquito.

PROCON ORIENTA
Para o Procon, as novas 
regras devem facilitar a vida 
do consumidor, desde que 
cumpridas pelas operadoras.
Caso contrário, o consumi-
dor deve cobrar o cumpri-
mento das novas regras e 
denunciar se não for aten-
dido. Afinal, as empresas 
de telefonia lideram o 
ranking de reclamações de 
consumidores ao Procon 
Municipal de São José 
dos Campos, como em 
todo o País.

NOVAS REGRAS PARA 
TELECOMUNICAÇÕES
Já estão valendo desde o 
dia 10, as novas regras 
da Anatel para empresas 
de telefonia fi xa e móvel, 
internet e TVs por assinatura

As empresas de telefonia e de
serviços móvel celular divulgaram

nota dizendo que vão se adaptar
às novas regras da Anatel.

DEVE CONSTAR NO SITE DA EMPRESA
Detalhamento da conta 
Relatório dos números chamados 
Volume diário de dados trafegados e os 
limites de franquias
Valor da chamada, da conexão de dados
ou da mensagem enviada
Comparação de planos e ofertas oferecidas
Identifi cação de multas, juros e tributos
Gravação das ligações entre operadora e o consumidor
Consumidor pode solicitar cópia da gravação e
recebe-la em até 10 dias

NOVAS NORMAS
Garantia do cancelamento do serviço por telefone 

ou internet, sem precisar falar com atendente
Retorno da ligação pela operadora em caso de 

descontinuidade do atendimento
Validade mínima de 30 dias para créditos de celu-

lares pré-pagos
Oferta de promoções iguais tanto para novos 

clientes quanto para os antigos
www.anatel.gov.br
www.proconsp.gov.br

Cada hora
some um pouco
do meu crédito
no celular.
Já cansei!
Tereza Souza Pinto  
aposentada
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Vagas de emprego (PAT)

Qualifi cação profi ssional

Carteira de trabalho

Seguro desemprego

Apoio à mão de obra
autônoma

Praça
Afonso Pena, 175

Centro

3923-5770
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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. 22  a  28 22  a  28 
de  marçode  março .322  a  28

de  março

A Prefeitura abriu novas inscri-
ções para palestras gratuitas do 
programa Qualifi ca São José. 
São 300 vagas e os interessados 
podem se inscrever até o dia 
27/03, exclusivamente pela inter-
net, na página do programa, no 
site da Prefeitura. 
As palestras visam a qualifi cação 

profi ssional e uma melhor prepa-
ração do candidato na busca de 
um emprego. Todas as palestras 
são ministradas por profi ssionais 
do Senac.
O candidato convocado deverá 
comparecer ao 3º andar da Casa 
do Trabalhador com o compro-
vante de inscrição.

As exportações de São 
José dos Campos deram um 
salto de 87,93% entre janeiro e feve-
reiro deste ano, passando de US$ 
184.302.066 para US$ 346.354.348, 
segundo dados divulgados pelo 
Ministério do Desenvolvimento da 
Indústria e do Comércio Exterior, na 
última semana.

Com quase 51% do valor total, os 
Estados Unidos continuam sendo o 
principal destino das exportações 
joseenses. O segundo é a China, 
com 5,39%.

O levantamento, feito pela Secre-

taria de Comércio Exterior, indica 
ainda um crescimento das exporta-
ções da ordem de 62,09% na com-
paração entre os meses de feve-
reiro deste ano e de 2014, quando 
foram exportados US$ 213.672.397.

Com as importações atingindo US$ 
255.308.582, o saldo da balança co-
mercial de fevereiro fi cou em US$ 
91.045.766, muito superior ao re-
sultado negativo de US$ 24.652.418 
registrado no mesmo mês do ano 
anterior.

CONCURSOS
EBSERH
A Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares recebe inscrições para 3  hospi-
tais: Pelotas, São Carlos e Juiz de Fora. 
O prazo de inscrição será conforme a 
localidade. www.institutoaocp.org.br

Marinha
Inscrições até 30/3 para a admissão ao 
Curso de Formação de Soldados Fuzilei-
ros Navais. Necessário ter no mínimo 
18 anos e no máximo 21 anos até 1º de 
janeiro de 2016. www.mar.mil.br/cgcfn

Prefeitura de SJCampos
Inscrições até 7/4 para 60 vagas em 
diversas funções. www.vunesp.com.br

Prefeitura de Santa Branca
Inscrições até 5/4 para 177 vagas de 
níveis fundamental, médio e superior. 
www.consesp.com.br

Prefeitura São Bento do Sapucaí
Inscrições até 31/3 para 24 vagas e ca-
dastro de reserva. www.consesp.com.br

CURSOS
EaD Sesi
Cursos de educação a distância gratui-

tos: Administrando seu dinheiro; Ética 
Profi ssional nas redes sociais da internet; 
Introdução à comunicação empresarial. 
www.sesisp.org.br

PALESTRAS
Por dentro dos custos
Dia 26, às 18h30, no Sebrae. O objetivo 
é orientar os empresários para o desen-
volvimento e competências gerenciais 
fi nanceiras. 3922-2977.

Como lidar com a inadimplência
Dia 23, às 18h30, no Sebrae. Orientação 
sobre os cuidados na concessão de 
créditos e os procedimentos de cobrança 

em relação ao Código de Defesa do 
Consumidor. 3922-2977.

Você S/A – Turbinando sua carreira
Dia 24, às 18h30, na Faap. Discussão de 
tendências, conceitos e ações para “tur-
binar” a carreira. Ingresso solidário: 2 kg 
de alimentos não perecíveis. 3925-6400.

A internet das coisas 
Dia 25, às 18h30, na Faap. Abordagem 
sobre a integração total de pessoas, 
empresas e aplicativos e as estratégias 
de marketing e soluções futuras. Ingresso 
solidário: 2 kg de alimentos não perecí-
veis. 3925-6400.

OPORTUNIDADE

Exportações de São José aumentam
quase 88% entre janeiro e fevereiro

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

NO ACUMULADO DO ANO

O valor dos produtos 
exportados por

São José dos Campos 
essencialmente aviões

da Embraer e
equipamentos aeronáuticos 

chega a
US$ 530.656.414,

o que representa um 
aumento de

25,65%
em relação aos dois 

primeiros meses de 2014.

Prefeitura abre inscrições para palestras de capacitação

www.mdic.gov.br

Casa do Trabalhador 

Praça Afonso Pena 175, 

Centro

3923-5770

O jato executivo Legacy 600,
destaque nas exportações da Embraer

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?



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
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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. 22  a  28 
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A Prefeitura  já iniciou 
a campanha de vaci-
nação contra o HPV no 
município. O objetivo da ação 
é a imunização e prevenção 
contra o câncer de colo de 
útero.

O público-alvo da vacinação 
são adolescentes do sexo 
feminino, de 9 a 11 anos, mas 
também poderão ser vaci-
nadas as jovens de até 13 
anos, 11 meses e 29 dias, que 
ainda não tenham recebido a 
primeira dose. 

SOPA FRIA DE ABACATE E AIPO Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Vacina contra HPV está disponível 
em 41 UBSs de São José

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa) suspendeu a distribuição, comér-
cio e uso do lote AR 877 do medicamento 
anticonvulsivo Carbamazepina 200 MG 
comprimido da empresa Sanval Comércio 
e Indústria Ltda e dos lotes nº 320399 e nº 
325252 do medicamento anticoncepcio-
nal Algestona Acetofenida + Enantato de 
Estradiol solução injetável da Eurofarma 
Laboratórios S.A. O lote de Carbamazepina 
foi suspenso por apresentar resultado insa-
tisfatório no ensaio de dissolução. O laudo 
foi emitido pela Fundação Ezequiel Dias. O 
laboratório fará o recolhimento do produ-
to. Já o anticoncepcional foi suspenso por 
apresentar corpo estranho na ampola. A 
empresa já iniciou o recolhimento voluntá-
rio dos lotes.

MODO DE PREPARO
Prepare a sopa, colocando o 
abacate em um processador de 
alimentos com o suco de limão, 
caldo de legumes frio, aipo e 
azeite de oliva. Misture até que 
você tenha, uma sopa cremosa 
e macia. Tempere a gosto e 
adicione um pouco de água 
se quiser uma textura mais 
fina. Transfira para uma tigela. 
Enfeite a sopa com os brotos de 
ervilha e sirva gelada.

INGREDIENTES
4 abacates médios, descas-
cadas e cortados em cubos, 
1litro de caldo de legumes frio, 
1 colher de sopa de suco de 
limão, 150g de aipo, descasca-
dos e cortados em cubos, Óleo 
de oliva 2 colheres de sopa, sal, 
pimenta, brotos de ervilha, para 
enfeitar, ½ pimentão vermelho, 
picado finamente.

ENTENDA O HPV

A vacinação será 
realizada nas 41 UBSs 

espalhadas pela cidade 
ou nas Unidades de 
Saúde da Família, 
durante o horário

de funcionamento.

Anvisa suspende 
anticonvulsivo e 

anticoncepcional

O papilomavírus humano (HPV) 
é a causa mais comum de do-
ença sexualmente transmissível 
(DST). Esse vírus é responsável 
por 99% dos canceres de colo 
de útero, e destes, 70% são de-
vidos aos tipos 16 e 18. Mesmo 
assim, a maioria das infecções 

pelo HPV é transitória, sendo 
que 90% regridem em até 2 
anos. Dez por cento das pesso-
as infectadas vão apresentar 
alguma manifestação clínica. O 
HPV é muito contagioso, sendo 
possível adquiri-lo com uma 
única exposição. 

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       151



Escreva sua experiência

sobre este tradicional bairro

http://ow.ly/JSTg8

3924-7300

eva sua experiência

este tradicional bairro

http://ow.ly/JSTg8

3924-7300
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Acontece no próximo sá-
bado (28), a tradicional 
Festa de São Benedito, no 
largo São Bendito, junto à 
Praça Afonso Pena. A festa 
ocorre em homenagem ao 
padroeiro da igreja com ce-
lebração de missa, café da 
manhã para comunidade, 
entrega dos prêmios para 

os grupos de culturas po-
pulares e mestres da cul-
tura viva. Ao todo, foram 
contemplados 10 mestres 
e oito grupos de cultura po-
pular. A programação tem 
início às 7h.

www.fccr.org.br

CINEMA E VÍDEO
A Vizinhança do Tigre
Dia 24, às 19h. Cinco jovens moradores 
da periferia de Contagem (MG) preci-
sam encontrar meios para superar as 
difi culdades diárias e domar o tigre que 
carregam dentro das veias. No Cine 
Santana. 3942-1227.

Mommy
Dia 29, às 18h. Diane é uma mulher viúva 
que se vê sobrecarregada com a guarda 
de Steve, seu fi lho de 15 anos, que sofre 
de défi cit de atenção. Sesc. 3904-2000.

CIRCO
Precisa-se de um mané

Dia 28, às 14h, 16h e 18h. O palhaço 
Mané circula pelo espaço interagindo 
com o público. Sesc. 3904-2000.

CULTURA ALTERNATIVA
Café Filosófi co
Dia 26/03 - das 20h às 21h30. Felicida-
de: Princípio ou fi m? Os diálogos são 
ministrados por um professor da Nova 
Acrópole. Av. Mário Galvão, 420, Jd. Bela 
Vista. 3942-6089.

Varal de Poesias
Dia 29/03, das 9h30 às 11h30, no Pque. 
Santos Dumont. A atividade consiste em 
girar a roleta, sorteando uma entre 16 
virtudes e a consequente discussão dos 

temas. Gratuito. 3942-6089.

EXPOSIÇÃO
Ciência do Som
Abertura: Dia 27, às 19h30. Palestras, 
experimentos e ofi cinas que promovem 
interação entre os visitantes e as vivên-
cias científi cas por trás das propriedades 
do som. Vicentina Aranha. 3911-7090.

Ponto de vista: Arte e Artesanato
Até dia 30. Eliandra Maurício compõe 
sua exposição com vários objetos arte-
sanais e de decoração feitos a partir de 
materiais reciclados. Gratuito. Na Casa 
de Cultura Flávio Craveiro. 3966-1136.

OFICINAS
Origami – Páscoa
Dia 27, às 8h30 ou às 13h30. Vagas limi-
tadas. Gratuito. Na Biblioteca Cassiano 
Ricardo. 3921-6330. 

MÚSICA
Banda Oaska
Dia 22, às 10h30. A banda tem um estilo 
próprio dentro da chamada Moderna 
MPB, onde navega por diversas infl u-
ências: da cultura popular ao samba, 
do baião ao rock. Gratuito. No Parque 
Vicentina Aranha. 3911-7090.

Guilherme Arantes
Dia 28, às 20h. O cantor e compositor 

apresenta seu novo disco, Condição 
Humana, entre outros sucessos de seus 
25 anos de carreira.  Sesi. 3936-2611.

Jazz Festival 
No Sesc. Informações: 3904-2000.
Dia 26, às 20h. Com Chris Dave e Tricky.
Dia 27, às 20h. Com Brian Jackson, 
Zulumbi e Hiatus Kaiyote.
Dia 28, às 20h. Ilhan Ersahin’s Istanbul 
Session, Erik Trufazz e James Farm. 

Elvis Presley Show
Dia 27, às 21h. A produção conta com 
a participação da Banda Memphis e do 
Quarteto Vocal Vida Nova. No Teatro 
Colinas. 3204-5235.

AGENDA

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) promove entre 
24 e 29 de março a “Semana de Teatro”, em homenagem ao Dia Mundial do Teatro, 
comemorado em 27 de março. Neste período, serão apresentados dez espetáculos 
teatrais e uma mesa redonda.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Todas as atividades são 
gratuitas e acontecem em 

espaços públicos em todas as 
regiões de São José.

Festa de São Benedito

www.fccr.org.br
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