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Já em maio de 2012
o Jornal do Consumidor 
alertava sobre os 
chamados riscos de 
acidentes de consumo. 
Ou seja, tudo o que 
possa ser provocado 
em consequência dos 
defeitos de um produto ou 
por um serviço prestado de 
forma insatisfatória. Assim, mesmo 
que utilizado corretamente, o produto é 
defeituoso por não oferecer segurança 
ao usuário.

Agora, o Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia) divulga os resultados da 
primeira pesquisa nacional do perfil 
dos acidentes de consumo no Brasil, 
realizada de 28 de dezembro de 2014 
a 28 de janeiro de 2015.

A pesquisa teve como objetivo iden-
tifi car, junto à população, os produtos 
e serviços que oferecem mais risco à 
saúde e à segurança dos consumidores. 

A dengue mata.  A prevenção salva! Acabe com recipientes criadouros do mosquito.

Inmetro

www.inmetro.gov.br

Procon Municipal

3909-1440

RESULTADOS
As embalagens de lata lideram as reclamações 
registradas (14,6%), superando os relatos com 
fogões (11,5%) e escadas domésticas (3,8%). 
Porém, quando classifi cados por Grupos de Produ-
tos, os eletrodomésticos, com 23,8%, despontam 
como os que apresentam maior risco à saúde e à 
segurança do consumidor. Embalagem em segun-
do (19,2%) e em seguida Utensílio doméstico, com 
13,1%. Segundo a pesquisa, do total de acidentes 
registrados, 27,7% levaram as vítimas a procurar 
atendimento médico e 16,2% dos consumidores 
tiveram de se ausentar no trabalho. Das lesões 
relatadas, as principais foram cortes (33,5%) e 
queimaduras (19,6%).

PROCON ORIENTA
O consumidor deve sempre informar 
ao fabricante dos produtos os danos 
ocorridos. Isto, para que novos produ-
tos da mesma empresa não ofereçam 
os mesmos riscos. Se for necessário, o 
consumidor deve também ingressar com 
reclamação no Procon ou por via judicial.

Acidentes com 
embalagens de lata 

lideram as estatísticas,

com  14,6%.

Consumidores ainda são 
vitimados por acidentes 
com embalagens e 
eletrodomésticos, 
mesmo quando usados 
corretamente.
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Pesquisa revela
perfi l dos acidentes
de consumo

Mexa-se!



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 
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Com objetivo de auxiliar 
as demandas de 
consumidores em audiências 
conciliatórias, funcionários do 
Procon Municipal começaram a 
participar de cursos de qualifi ca-
ção sobre métodos consensuais 
de conciliação e mediação de 
confl itos.

O treinamento é ministrado por 
instrutores nomeados pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). O 
primeiro treinamento ocorreu no 
dia 11, na Prefeitura.

A proposta é aprimorar o 
trabalho realizado no Procon 
Municipal por meio de audiên-
cias de conciliação e buscar 
índices maiores de resolução 
do confl ito judicial tanto para 
consumidores como para os 
fornecedores.

Outros setores da Prefeitura, 
como as secretarias de Saúde 
e de Assuntos Jurídicos, Guar-
da Civil Municipal e Assessoria 
Técnico Legislativa também 
participarão da capacitação.

CONCILIAR
Para a coordenação do Procon 
Municipal, a conciliação é uma 
alternativa efi caz, rápida e satis-
fatória para solucionar problemas 
de consumo, e uma boa mediação 
favorece o diálogo entre as par-
tes, para que elas mesmas cons-
truam, com autonomia, a melhor 
solução para o problema.

CONCURSOS
Urbam
Concurso público de auxiliar 
de serviços gerais. 05 vagas. 
Inscrições até 24/04 somente 
pelo site: www.urbam.com.
br. O salário é de R$ 900. Sem 
acesso a internet? Utilize o 
Espaço Ponto Com, locais pelo 
telefone 156.

Conselho Federal de Admi-
nistração
Inscrições até 22/4 para cargos 
diversos de nível fundamental, 
médio e superior. www.quadrix.
org.br 

Colégio Naval
Inscrições do dia 27/04 até 

25/06 para 230 vagas. Can-
didatos entre 15 e 18 anos, e 
terem concluído o 9º ano do 
ensino fundamental. www.
ensino.mar.mil.br. 

CURSOS
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP)
Inscrições para o processo 
seletivo do 2° Semestre/2015 
para cursos técnicos de nível 
médio. São 290 vagas para 
vários cursos gratuitos. www.
ifsp.edu.br ou (11) 3146-2777.

ESTÁGIOS
Caixa Econômica Federal 
Inscrições até 22/04, para es-

tudantes de nível médio ou 
técnico, através do site do Ciee 
(www.ciie.org.br). 

Fundap | Governo SP 
Inscrições  até 22/04 para o Pro-
grama de Estágios do Governo 
do Estado de São Paulo. 11.065 
vagas para estágio em diversos 
órgãos e entidades em todo o 
estado. estagio.sp.gov.br ou  
www.fundap.sp.gov.br.

OFICINAS
Ofi cina de Cartões
Biblioteca Cassiano Ricardo. 
3921-6330.

Sebrae | SJC | 922-2977
Invista no Planejamento

30/04, das 18h30 às 21h30, 

objetivo: sensibilização para 
identifi car oportunidades de 
negócios. Gratuito.

Fluxo de caixa 
23/04, das 18h30 às 21h30. 
Aspectos sobre: gestão fi nan-
ceira, como contas a pagar 
e receber, fluxo de caixa e 
capital de giro. Gratuito.

Ofi cina de Permacultura
26/04, 9h. Sustentabilidade, 
cuidados com: a terra, as pes-
soas, partilhas e distribuição da 
produção. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Elaboração de Portfolio
27/04, às 19h. Conceitos bási-
cos, elementos e objetivos do 

portfolio e do currículo dos ar-
tistas. No Vicentina Aranha, na 
Sala de Leitura Reginaldo Poeta.

PALESTRA
Como se tornar
empreendedor individual
29/04, das 18h30 às 20h30.Gra-
tuita.Sebrae-SJC. 3922-2977.

VESTIBULAR
Unesp
Inscrições até 30/4 para o ves-
tibular Meio de Ano 2015. 
ww.vunesp.com.br

Vestibulhinho ETEC
Inscrições para o Vestibulinho 
válido para o 2° Semestre. A 
prova será realizada dia 14/06. 
www.vestibulinhoetec.com.br 

OPORTUNIDADE

Funcionários do Procon têm 
treinamento para audiências

Procon Municipal

3909-1440

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?
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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
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Para eliminar possíveis 
criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, a 
Prefeitura de São José dos Cam-
pos está reforçando as vistorias 
em postes de sinalização viária.

A Prefeitura orienta que os mo-
radores não façam furos nestes 
postes, porque isso pode abalar 
a estrutura do material. Quando 
houver suspeita de que há acúmu-
lo de água nestes locais, basta en-
trar em contato pelo telefone 156.

BOLO INTEGRAL DE MAÇÃ E BANANA SEM LACTOSE

Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

MODO DE PREPARO
Descasque grosseiramente as ma-
çãs e coloque as cascas no liquidifi-
cador, reserve a maçã picada, Corte 
as bananas em rodelas e coloque 
no liquidificador, Acrescente no li-
quidificador os ovos e o óleo, bata 
bem, Em um recipiente, coloque os 
ingredientes secos e acrescente a 
mistura liquidificada, Depois acres-
cente a maçã, mexa e leve ao forno 
em uma forma de buraco no meio 
untada com margarina sem lactose 
e enfarinhada.

Na guerra contra a dengue,
Prefeitura intensifi ca vistoria em postes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) publicou dia 13, no Diário Ofi cial, novas regras 
a serem aplicadas em embalagens de produtos 
derivados do tabaco.  Com as mudanças, além 
da foto na parte de trás, que já vem com uma 
mensagem sobre os efeitos nocivos do cigarro, 
a parte da frente apresentará uma advertência 
ocupando 30% do espaço total. A resolução 
determina que o novo texto de advertência seja 
"Este produto causa câncer. Pare de fumar. Dis-
que-Saúde: 136". As embalagens antigas devem 
ser recolhidas até o dia 30 de junho de 2016.

Anvisa determina novo alerta 
nos maços de cigarros

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de óleo, 
2 ovos, 1 xícara (chá) 
e meia de açúcar, 3 
maçãs, 2 bananas, 1/2 
xícara (chá) de passas, 
1 xícara e meia (chá) 
de farinha de trigo, 1 
xícara (chá) de farinha 
integral, 1 xícara (chá) 
de aveia grossa, canela 
em pó (a gosto) [opcio-
nal], 1 colher (sopa) de 
fermento

ARRASTÃO
A Prefeitura realizou dias 
14 e 15, um arrastão de 
visitas na região leste do 
município. No total, quase 10 
mil imóveis foram visitados 
pelas equipes do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
da Secretaria de Saúde.

A DENGUE PODE MATAR
A única maneira de vencer 
a guerra contra a dengue 
é a prevenção, acabando 
com locais que possam ser 
criadouros do mosquito. 
Confi ra o site exclusivo da 
Prefeitura com todas as 
informações sobre a dengue. 

VISTORIAS
O objetivo é identificar se 
todos estão com a tampa que 
evita a entrada de água e a 
consequente proliferação da 
larva do mosquito da denque.

SAIBA MAIS
sobre a dengue.

Confi ra as
informações no site
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www.sjc.sp.gov.br/dengue

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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CINEMA
“Nem que tudo Termine
como Antes” e “Falsa Loura”
27/04 às 14h e 19h.O Cine Santana traz 
dois fi lmes. Em “Nem que tudo Termine 
como Antes”, um casal agenda o término 
de seu namoro. Já em “Falsa Loura” a 
protagonista se envolve com um vocalista 
de uma banda. 3942-1227.

CULINÁRIA
Festival Gastronômico 
Até 6/5. O 8º Festival Gastronômico 
de bares e restaurantes em 33 estabe-
lecimentos e promete surpreender os 
mais variados gostos culinários. www.
festivalgastronomicosjc.com.br

CURSO

Como contar histórias 
22 e 29/04, 8h30 às 11h30 ou 13h30 
às 16h30. Voltado para literatura e 
técnicas de como contar histórias.Bi-
blioteca Cassiano Ricardo. 3921-6330.

EXPOSIÇÃO
A Descoberta
Até dia 24. Mostra de desenhos produ-
zidos no início dos anos 90 por Adriana 
Mageloti. Gratuito. Casa de Cultura 
Eugênia da Silva, 3907-8024.

Diversitas
Até 30/04 ,8h às 21h.Exposição 
“Diversitas”, a religião como uma 
das marcas mais expressivas da 
pluralidade cultural brasileira. Centro 
da Juventude, 3932-8631. 

Mestres da Arte Espontânea
Até 31/5, de terça a domingo, das 8h 
às 20h. A mostra com dez pinturas e 
oito esculturas da coleção de Roberto 
Rugiero. Sesi. Gratuito. 3936-2611.

Fachadas de Eugênio de Melo
Até 31/8, Casa de Cultura Rancho 
do Tropeiro, das 8h às 22h. Fotos de 
casas antigas de Eugenio de Melo 
tiradas há mais ou menos duas 
décadas, 3905-1855.

MÚSICA

Pré- Lançamento  do CD
Na Poeira dos Tempos
Dia 24/04, às 20 h, pré-lançamento do CD 
Na Poeira dos Tempos, samba e mpb, de 
Sergio de Paula e Claudio Capucho. Gra-
tuito, com retirada de convites. Assem 
(Associação dos Servidores Municipais), 
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 190, 
Vila Santa Luzia. 3924-7424.

Negra Li – Pérola Negra  
25 /04 , às 20h.Negra Li é uma das 
principais vozes do RAP Brasileiro e 
traz novamente aos palcos os suces-
sos de Jovelina Pérola Negra,um dos 
grandes nomes do Samba e da MPB 
no Brasil.SESI, 3919-2000. www.
sesisp.org.br/cultura

Coletivo Estoril
Show “Nosso Canto”
29/04 às 12h. A Banda traz um mix de 
ritmos e trata da infl uência africana em 
nossa cultura. Praça do Sapo, 3924-7300 
www.fccr.org.br. 

Pedro Palma
Show  “Pérolas da MPB”
27/04 às 20h. O cantor Pedro Palma traz 
um repertório com o melhor da MPB, no 
Centro da Juventude, 3932-8600

TEATRO
Vamos Brincar?
24/04, às14h. Cagério e a Banda Ciran-
dolé cantam e brincam com o público.
Casa de Cultura Tim Lopes, 3917-1612.

AGENDA

O Parque da Cidade vai 
estar movimentado dia 26 
(domingo), com mais uma Festa do 
Mineiro.  Essa será a 14ª edição 
do evento que tem como objetivo 
valorizar a cultura do Estado 

de Minas Gerais e prestar uma 
homenagem a todos os migrantes 
mineiros, que se instalaram em 
São José dos Campos (em sua 
maioria na Zona Norte da cidade).

A FESTA
Contará com barracas de comi-
das tradicionais do estado de 
Minas Gerais, feira de artesanato 
com 100 participantes, músicas 
da cultura popular mineira, missa 
sertaneja entre outras atrações.

9h - Abertura da porteira 
com a Banda de Santana

10h - Missa

11h - Distribuição de café 
com leite e biscoito

12h - Apresentações de 
violeiros e duplas locais

15h - Grupo Viola Divina

16h - Grupo Cordas
da Mantiqueira

17h - Orquestra de Viola 
Caipira, FCCR

19h - Pereira da Viola e Trio

O tradicional evento é realizado por meio uma parceria
entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação 

Cassiano Ricardo. Todas atrações são gratuitas.

3924-7300

Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

Av. Olivo Gomes ,100
Parque da Cidade, Santana
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Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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