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A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!

http://ow.ly/O1eZ9

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo negou, no dia 19/05, 
o recurso das operadoras de telefonia e 
manteve na íntegra o conteúdo da liminar 
anterior obtida pelo Procon-SP, sobre 
corte de acesso à internet de telefones 
celulares pré-pagos.

A decisão vale para o Estado de
São Paulo e deverá ser
aplicada às principais
operadoras do país: Oi, Vivo,
TIM e Claro.  A decisão vale
para planos ilimitados
contratados até
11 de maio.

Bloqueio de internet móvel
Liminar da Justiça de 
São Paulo determina 
que operadoras de 
telefonia móvel não 
podem mais cortar 
acesso à internet
de celulares
pré-pagos

Canal do Procon para reclamações específi cas

promocional, podendo 
ser modifi cado durante a 
execução do contrato, como 
aconteceu.

As operadoras ainda não se 
manifestaram ofi cialmente 
sobre a decisão judicial.

Desde o início do ano, 
as operadoras passaram a cortar o 
acesso à internet móvel dos clientes 
que atingiam o fi m da franquia 
de dados, em vez de apenas 
reduzir a velocidade como faziam 
anteriormente.

Em seu despacho, o desembargador 
Gomes Varjão avaliou que 
a interrupção do serviço de 
navegação na internet, depois de 

esgotada a franquia estabelecida 
contratualmente, surpreendeu 
milhões de consumidores.

Segundo ele, não fi cou claro
que, no momento da
celebração dos contratos, o 
consumidor tenha
sido informado que o acesso
à internet seria provisório e de 
caráter
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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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A Prefeitura de São 
José dos Campos e o 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), 
vinculado ao Estado de São 
Paulo, formalizaram uma 
parceria para apoiar as micro, 
pequenas e médias empresas 
do município.

“Quase 90% dos nossos 
custos são suportados pelos 
governos federal e estadual, 
o que nos permite colocar 
à disposição das empresas 
serviços especializados em 
diversas modalidades por um 
preço irrisório, corresponden-
te a 10% ou 15% do valor de 
mercado”, enfatizou Carlos 

Padovezi, diretor de opera-
ções e negócios do IPT.

De acordo com a diretora do 
núcleo de atendimento às 
micro e pequenas empresas 
do IPT, Mari Tomita Katayama, 
serão disponibilizadas cinco 
modalidades de atendimento 
para os empresários. 

MODALIDADES DISPONÍVEIS
PRUMO - (Projeto Unidades Móveis), 

leva às empresas veículos equipados com 
aparelhos laboratoriais operados por es-
pecialistas para diagnosticar e resolver 
problemas tecnológicos. 

PROGEX - oferece apoio para adequa-
ção técnica de produtos para exportação

QUALIMINT -  visa o fortalecimento das 
empresas para competir no mercado inter
no com os produtos importados

GESPRO - oferece assistência na me-
lhora do processo produtivo por meios de 
técnicas de gestão

PROLIMP - propõe ações para que se-
jam adotadas tecnologias mais limpas e 
racionalização do consumo de matérias-
-primas, água e energia.

Prefeitura e IPT prestarão 
apoio tecnológico

para empresas

CONCURSOS
Colégio Naval
Até 25/06, inscrições para o concurso 
público.www.ensino.mar.mil.br

EsSa (Exército)
Até dia 06/07. Mais de 1400 vagas para a 
Escola de Sargentos das Armas do Exér-
cito.Data da prova ainda não divulgada. 
www.esa.ensino.eb.br

Petrobras
Até 18/06. Serão oferecidas 158 vagas 
para advogados/júnior. www.cesgranrio.
org.br

Policial Militar/SP
Até 24/06. Ao todo são 240 vagas, para 
o cargo de aluno ofi cial. www.vunesp.
com.br 

CURSOS
Música
Violino, contra baixo, viola erudita e 
violoncelo. Professor William, 3944-3980

SESI - 3919-2000
Arte em superfície

18/06.O curso apresenta a técnica 
de Cartonagem em caixinha de 
costura.

CIPA
22 e 23/06. O curso prepara o aluno 
para segurança no trabalho através 
da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes.

EPI
18/06.Curso a respeito da utilização 
dos equipamentos de proteção in-
dividual.

OFICINAS
Nutrição
Às sextas-feiras, às 9h, workshops que 
visam incentivar práticas alimentares 
saudáveis. Gratuito, Univap, 3947-1000

Técnicas da fotografi a
19 a 21/06. Ministrada pelo o fotógrafo 
Ricardo Martins, a ofi cina oferece técni-
cas para fotografar a Natureza. http://
www.cameraeluz.com.br/

Sebrae - 3922-2977
Recrutamento

22/06, 17h30.Este seminário 
apresenta as principais ferramentas 
do processo de recrutamento de 
pessoas.

Invista no Planejamento

22/06, 18h30. Ofi cina visa identifi car 
e analisar as oportunidades de 
negócio e iniciar uma empresa.

Transforme sua ideia
De 16 a 18/06, 17h. Ofi cina que utiliza 
o modelo de negócios Canvas.

PALESTRAS
Planejamento para começar seu 
negócio
16/06, 18h30.Palestra que visa apre-
sentar aos participantes a importância 
e os conceitos da constituição de uma 
empresa. Sebrae , 3922-2977

VESTIBULARES
ETEC
Até 14/06, Vestibulinho ETEC para o 2° 
Semestre. www.vestibulinhoetec.com.br 

OPORTUNIDADE

Carlos Padovezi, diretor de operações e negócios do IPT.

IPT

www.ipt.br

ntmpe@ipt.br 

(11) 3767-4204

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 • 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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A Campanha do Agasalho 
2015 do Fundo Social de 
Solidariedade de São José 
dos Campos foi lançada dia 
27/05. Com o tema “Solidarie-
dade Aquece”, a campanha 
espera arrecadar até agosto 
mais de 500 mil peças de 
agasalho, cobertores, sapatos 
e meias. A novidade deste ano 
é que as meias serão enca-
minhadas para reciclagem 
e serão transformadas em 
cobertores.

POSTOS
As caixas com a marca da 
campanha já estão distribuídas 
em vários locais da cidade. 
Além da sede do Fundo Social 
de Solidariedade (Av. Olivo 
Gomes, 100. Parque Roberto 
Burle Marx, em Santana), é 
possível fazer a sua doação no 
Paço Municipal (Rua José de 
Alencar, 123, Vila Santa Luzia), 
na Casa do Trabalhador (Praça 
Afonso Pena,175) e no super-
mercado Coop Santana (Av. 
Rui Barbosa, 837). 

VOLUNTARIADO
Quem quiser montar um posto 
de arrecadação em seu con-
domínio, trabalho ou estabele-
cimento pode entrar em con-

tato com o Fundo Social pelo 
telefone 3911-8060 e 3924-7369. 
A expectativa da organização 
é chegar a mais de 300 postos 
de arrecadação.

As doações serão repassadas 
para as entidades assistenciais 
cadastradas, no Fundo Social 
de Solidariedade, na Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
para a população necessitada 
do município.

RECEITAS JUNINAS – BOLINHO CAIPIRA DE CAÇAPAVA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

“Solidariedade Aquece”

Para fazer a massa do bolinho, basta juntar tudo. É preciso 
misturar bem, com a mão mesmo. Colocando água até não 
sobrar farinha seca no fundo da bacia. A massa deve ser bem 
amassada até dar liga, para que possa ser enrolada. O bolinho 
é enrolado sempre pequeno, para fritar bem por dentro. O óleo 
deve estar quente, não fervendo. Também não pode encher 
muito a panela. Basta esperar que eles fiquem bem dourados.

MODO DE PREPARO

2 quilos de farinha de mandioca, 1 quilo e meio de carne moí-
da, cheiro verde, tempero de alho, sal e cebola.

INGREDIENTES

Confi ra mais postos de arrecadação 

http://ow.ly/NQeo3

Todos os donativos
devem estar limpos, em 
condições de uso e bom 
estado de conservação.

3911-8060/ 3924-7369

Cuidado! A Dengue pode até matar! 
Não deixe água parada. Dúvidas: Ligue 156
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Os grandes títulos da equipe 
joseense de futebol femini-
no estão na exposição “Es-
trelas do Futebol”, que pode ser 
visitada no Museu de Esportes.

O visitante pode conferir matérias, 
fotos, troféus e camisetas do time 
que conquistou o Mundial, a Liber-
tadores, Copa do Brasil e o Campeo-
nato Paulista.

Além da modalidade, o Museu de Es-
portes ainda tem outras exposições. 
Duas são permanentes: “Memorial 
São José E.C.”, que relembra a traje-
tória da Águia, e “São José de Todos 
os Esportes”, que retrata a história es-
portiva da cidade.

O paradesporto e a capoeira tam-
bém são destaques, respectivamen-
te, nas mostras temporárias “Espor-
tes sem Limite” e “Das pernadas 
aos Jogos Abertos’’.

ARTESANATO
Feira de Artesanato
Domingos, das 9h às 13h30. Mostra e 
venda de produtos feitos por artesãos 
da região do Vale do Paraíba. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

CINEMA
Bem perto de Buenos Aires
14/06, 18h.O fi lme retrata o medo 
entre os habitantes de um condomínio 
fechado em Buenos Aires. SESC, 
3904-2000.

CIRCO
Lavagem de São João no Rio Tietê
14/06, 16h30. A história se passa 
em uma fazenda em Salesópolis, 
local onde nasce o rio Tietê. SESC, 
3904-2000.

CULINÁRIA
Cardápio Junino
Até 30/07. Nos meses de junho e 
julho, Sesc oferece um cardápio 
especial período junino como, quentão, 
milho cozido, bolinho caipira. SESC, 
3904-2000.

DANÇA
O poder da música e

a serpente encantada
14/06, 15h. Dança e literatura de 
cordéis com instrumentos brasileiros. 
SESC, 3904-2000.

EXPOSIÇÃO
Arte ao Vento
Até 19/06. Varais de pinturas e poesias 
feitas em tecidos. Casa de Cultura Tim 
Lopes, 3917-1612.
Elemento Latente: Dez Fotógrafos 
da América Latina
Até 19/07, 11h. A exposição traz 
imagens de diferentes temáticas. SESC, 
3904-2000.

Monumentos Históricos
Até 27/06.Uma série de pinturas de 
monumentos e prédios históricos de 
nossa cidade.Galeria de artes Helena 
Calil, 3921-7206

Paisagens Humanas ao Olhar
Até 28/06. A exposição concentra em 
registrar a fi gura do ser humano.SESI, 
3919-2000.

FESTAS JUNINAS
Casa de Cultura
Eugênia da Silva/FCCR
Dia 20/06), 9h. 3907-8024.

Igreja Nossa Senhora das Graças 
(Vila Maria) 
Dias: 20 a 28/06 (sábados e domingos), 
a partir das 19h

Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Pq. Interlagos)
Dias 14, 20, 21 ,27 e 28/06.Horário: a 
partir 20h

Paróquia Santa Teresa do Menino 
Jesus (Vila das Acácias)
Até 21 de junho (sábados e domingos), 
a partir das 19h

Paróquia Sagrada Família (Vila 
Ema)
Até 21/06 (sextas, sábados e 
domingos), a partir 19h30

Paróquia Espírito Santo (Jd. 
Satélite)
De: 20 a 28/06 (sábados e domingos), a 
partir das 18h

Paróquia Coração Eucarístico de 
Jesus (Novo Horizonte)
Dias 13 e 14/06, a partir das 18h

Paróquia Santa Luzia (Putim) 
Até 28/06 (sábados e domingos), a 
partir 19h30

Vicentinos (SSVP) do Jd. Paulista

De 13 a 28/06 e 4 a 12/07 (sábados e 
domingos), a partir 18h30

LITERATURA
Poeta da Casa
Até 30/06.A exposição traz imagens 
de poesias escritas por Erik Fernandes.
Casa de Cultura Eugênia da Silva, 
3907-0912 .

MÚSICAS
André Marques Sexteto
12/06, 19h30. O pianista, compositor e 
arranjador tem como objetivo difundir 
as raízes da música brasileira.SESC, 
3904-2000

Fotografi as
13/06, 20h.Max gonzaga, cantor e 
compositor transforma suas melodias 
em crônicas.Casa de Cultura Julio 
Neme, 3926-1123

Homens de Melo
13/06,20h.A banda Joseense, traz 
músicas autorais inspiradas em 
grandes artistas brasileiros.Cine 
Santana, 3942-1227.

Xangai
13/06, 20h. Com 40 anos de carreira, o 
cantor traz um 14 obras no repertório de 

seu novo disco. SESC, 3904-2000

OFICINAS
Memórias de São José
Todas as quintas-feiras, 14h às 16h. 
Tem como objetivo trocar vivencias 
e memórias sobre lugares da cidade. 
Casa do Idoso Norte, 3966-2360.

TEATRO
Mauricio Meirelles 
Até 27/06, aos sábados, 23h59. 
O comediante traz o quadro “ 
facebullying”, sucesso da internet .

Não é você, sou eu
15/06, 14h e 19h.Descontentes com 
a vida na Argentina, um casal resolve 
se mudar para Miami.Casa de Cultura 
Cine Santana, 3942-1227

Quem Quiser que Conte Outra
19/06, 20h.O espetáculo apresenta 
as lendas da cultura popular, com a 
linguagem simples e direta.Casa de 
Cultura Tim Lopes, 3917-1612.

A lenda do Guapuruvu
21/06, 15h.Através da cantigas, danças 
e ritmos, o espetáculo conta a lenda da 
árvore Guapuvuru.Pq. da Cidade.

AGENDA

Estrelas do futebol,
a nova exposição do Museu de Esportes

O Museu de Esportes, que completou 
15 anos em 2014, continua em busca 
de material. Quem tiver alguma foto de 
atleta, equipe ou evento esportivo his-
tórico de São José pode encaminhar 
para o Museu, que fi ca subsolo do 
antigo prédio da Câmara Municipal, na 
Praça Afonso Pena. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h e aos sábados das 9h às 14h.

A dengue pode até matar. Não facilite. Elimine locais com água parada!
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