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“Solidariedade que Aquece”. Colabore com a Campanha do Agasalho. Ligue 156.do Agasalho Ligudo Agasalho Ligu

FAIXA ETÁRIA
PARA BRINQUEDOSPARA BRINQUEDOS

Decisão do Comitê Brasileiro 
de Brinquedos aumenta faixa 
etária de 8 para 12 anos para 
brinquedos que tenham ele-
mentos do universo adulto.

A partir julho, jogos sociais para 
crianças que tenham a inclusão 
de merchandising (técnicas de su-
gestão ao consumo)  vão ganhar 
nova classifi cação etária. Com a 
mudança, passa ser de 12 anos 
a idade mínima para inserção de 
imagens de produtos e logomar-
cas de empresas.

A nova norma, instituída pela 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que trata sobre 
segurança de brinquedos, foi ela-

borada pelo Comitê Brasileiro de 
Brinquedos, que fornece diretrizes 
para a determinação do início da 
faixa etária para os brinquedos. 

A medida tem como objetivo 
assegurar que as crianças não 
sejam impactadas por publicidade 
antes de ter a compreensão que 
se trata de merchandising e não 
meramente uma brincadeira.

Entre os itens aprovados, se 
destaca a alteração de “+8 anos 
para +12 anos” para jogos sociais 
de estratégia que possuam mer-
chandising de marcas do universo 
adulto tais como: bancos, cartões 
de crédito, cosméticos, empresas 
aéreas, automóveis etc.

PROCON
O Procon-SP, que participa do 
Comitê Brasileiro de Brinquedos 
desde sua formação, teve atuação 
fundamental para a criação e apro-
vação da norma, que é de vital im-
portância diante da falta de legis-
lação específi ca sobre o assunto. 
Esta alteração, que passa a in-
dicar somente para maiores de 
12 anos jogos que contenham 
publicidade com conteúdo adul-
to, é baseada em estudos que 
apontam que até esta idade a 
criança não possui ferramentas 
necessárias para distinguir o real 
do lúdico, podendo facilmente ser 
induzida ao consumo.

INMETRO
O Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro) também alerta 
sobre a aquisição de brinquedos 
mais adequados por faixa etária. 
Antes da aquisição, os pais devem 
procuram na embalagem o selo 
de inspeção do Inmetro e identifi -
car a faixa etária correta de cada 
brinquedo de acordo com a idade 
da criança, desde os bebês até os 
adolescentes.

www.procon.sp.gov.br

www.inmetro.gov.br
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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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Praça do Sapo passa
por revitalização e fonte
volta a funcionar

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
Instituto Adolfo Lutz
Até 30/06. Duas vagas para o cargo de 
médico veterinário. www.ial.sp.gov.br/

Concurso de Ingresso
na Magistratura
Até 17/07. 217 vagas para o cargo de juiz 
substituto. www.vunesp.com.br 

CRO/SP
Até 24/07. O Conselho Regional de 
Odontologia de SP. 39 vagas em diversos 
cargos. www.vunesp.com.br

EsSa (Exército)
Até 06/07. 1400 vagas para a Escola de 
Sargentos das Armas do Exército. www.
esa.ensino.eb.br/

EsPCEx (Exército)
Até 10/07. 500 vagas  no curso de Forma-
ção e Graduação da Escola Preparatória 

de Cadetes do Exército. http://www.
espcex.ensino.eb.br/

MPOG
06/07.O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 556 vagas. www.
cespe.unb.br

Saeg – Guaratinguetá
Até 31/07. A Companhia de Serviço de 
Água, Esgoto e Resíduos oferece 29 
vagas. www.vunesp.com.br/

TCM-SP
Até 05/07. Tribunal de Contas do Municí-
pio de São Paulo. Ao todo são 40 vagas. 
www.fgvprojetos.fgv.br

Tribunal de contas de SP
Até 5/07. 40 vagas em cargos de agente 
de fi scalização.  www.fgv.br/fgvprojetos/
concursos/tcm-sp .

CURSOS
Curso de Música
Aula de Violino, Contra Baixo, Viola 
Erudita e Violoncelo. Professor William, 
3944-3980

Expressão Verbal
Início dia 13/07. Aprimorar a performance 
em apresentações para pequenos ou 
grandes grupos.SENAC, 2134-9000 .

Restrições Alimentares:
fundamentos e gastronomia
Início: 08/08. Opções de restrições 
alimentares, por técnicas dietéticas 
e gastronômicas. SENAC Campos de 
Jordão, 3668-3001

cursos24horas.com.br
cursos online pagos

Access 2007
Gerenciamento de dados  e organiza-

ção de dados em tabelas. 
Informática Básica

Conhecimento básico de informática é 
um requisito mínimo em informática.

Word e Excel
Passo-a-passo desses dois progra-
mas.

OFICINAS
Ofi cinas de Nutrição
Toda a sexta-feiras, às 9h. São workshops 
que visam incentivar práticas alimentares 
saudáveis. Gratuito. Univap. 3947-1000

PALESTRAS
EMPRETEC
29/06, 19h.Palestra de apresentação do 
seminário EMPRETEC, uma metodologia 
desenvolvida pela ONU. Sebrae-SP, 
3922-2977.

OPORTUNIDADE

Inscrições para o Vestibulinho do 
Cephas seguem até 5 de julho

3934-1995

www.fundhas.org.br

www.cephas.org.br

O Centro de Educa-
ção Profi ssional Hélio 
Augusto de Souza 
(Cephas) abriu inscri-
ções para o “Vestibulinho” 
dos cinco cursos técnicos 
gratuitos da Instituição para 

o 2º semestre de 2015. 

Os interessados podem 
se inscrever até o dia 
5 de julho nos sites da 

Fundhas ou do Cephas.

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) abriu processo 
seletivo para os cursos de graduação em Engenharia de 
Computação, Engenharia de Produção e Licenciatura em 
Ciências Naturais e Matemática. Inscrições até dia 30 no 
site da Univesp (http://www.univesp.br/processos-seleti-
vos/vagas-remanescentes). Os cursos, na modalidade a 
distância, são oferecidos gratuitamente no Polo de Apoio 

Presencial da UAB em São José dos Campos, por meio de 
uma parceria entre a Prefeitura e a Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo).

UAB abre processo seletivo para três cursos de graduação

Centro de Formação do Educador (CEFE)

3939-5010Avenida Olivo Gomes 250, Santana

São 360 vagas para os cursos de ad-
ministração, enfermagem, edifi cações, 
eletrônica e mecânica. No edital, dis-
ponível na internet, estão os critérios 
específi cos para cada curso.

A prova será realizada em 12 de julho 
de 2015, às 14h, na Universidade Pau-
lista (Unip).

INSCRIÇÃO NA SEDE DO CEPHAS
Rua Tsunessaburo Makiguti 399, 
Jardim Satélite. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h.

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?



Utilize
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Confi ra os locais
www.sjc.sp.gov.br/pev
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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 fonte da Praça Doutor 
João Mendes, conhecida como 
Jardim do Sapo, na região central 
de São José dos Campos, voltou 
a funcionar. Depois de 30 anos, a 
revitalização completa da Praça 
devolveu a antiga função dos sa-
pinhos da fonte: jorrar água. Com 
isso, os joseenses mais jovens po-
dem ver como a fonte foi projetada 
e os mais antigos relembrar os ve-
lhos tempos.

 A fonte recebeu 16 mil litros de 
água não potável. O sistema pos-
sui um fi ltro que ajuda no reuso 
constante dessa água, além do 
tratamento químico diário. A fonte 
funciona das 8h30 às 20h20. Para 
muitos moradores da cidade, ver 

a Praça totalmente reformada é 
uma volta ao passado.

 Caso do aposentado João Vas-
concelos, de 68 anos, que passava 
muito tempo no espaço. “Cheguei 
a namorar nesta praça, lembro 
da época em que encontrávamos 
bicho preguiça, acredito que era 
na década de 70, as crianças an-
davam de velocípede, ver a fonte 
funcionar é reviver o passado.”

O secretário de Serviços Munici-
pais disse que é muito importante 
ter empresas adotantes, como o 
Shopping Centro que cuida com 
tanto respeito de um bem público 
da cidade. “Sendo o local um pa-
trimônio do município, é interes-

sante para a juventude ver como 
era antes e assim resgatar uma 
parte da região central, ainda mais 
uma praça como esta que já foi 
muito utilizada pelos joseenses.”

RECEITAS JUNINAS  -  PÉ-DE-MOLEQUE JUNINO Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

Praça Praça dodo Sapo  Sapo passapassa
porpor revitalização  revitalização ee fonte fonte
volta a volta a funcionarfuncionar

Colocar na panela o amendoim, o açúcar e a margarina. Levar ao fogo, 
mexendo sempre. Quando começar a formar uma calda, coloque o 
leite condensado. Mexa bem, até soltar do fundo da panela, como 
brigadeiro. Coloque no tabuleiro untado com margarina. Deixe esfriar 
e corte em pedaços.

Atenção: deixe o tabuleiro untado e a lata de leite condensado 
aberta, pois é muito rápido e pode passar do ponto.

MODO DE PREPARO

½ kg de amendoim torrado e descascado,
½ kg de açucar, 1 lata de leite condensado, 3 colheres de margarina.

INGREDIENTES

NOSSA PRAÇA
Para ingressar no Programa 
Nossa Praça não há custo. O 
contrato pode ser cancelado 
a qualquer momento por am-
bas as partes. Atualmente, 
São José dos Campos tem 80 
áreas verdes e públicas ado-
tadas. Os interessados em 
participar devem entrar em 
contato pelo telefone

3945–9515

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440
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CURSO
Livre de Teatro
Até 14/07. O Sesi oferece aulas 
de teatro, visando a comédia, 
drama entre outros estilos de 
teatro.

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.

CINEMA
Cine Faro Retro
Até 30/06. Duas sessões diárias 
gratuitas com grandes sucessos 
do cinema. Shopping Faro, 
3941-5003.

As maravilhas
28/06, 18h. A história de uma 
garota italiana que vive com 
seus pais na região da Toscana. 
SESC, 3904-2000.

EXCURSÃO
Sesc, 3904-2000.
(requer inscrição prévia)

Arte, Artensanato e 
história
Dia 18/07, saída ás 7h. 
Excursão para Embu das 
Artes-SP, conhecida como 
cidade das artes. 

Cenário da 
Mantiqueira
Dia 01/08, saída ás 7h. 

Visita às cidades de Cruzeiro 
e Lavrinhas-SP, para 
conhecer a biodiversidade e 
os cenários da Mantiqueira.

Caminhos da 
imigração
Dia 10/07, saída às 7h. 
Visita à Blumenau-SC, para 
conhecer as culturas e a in-
fl uência Germânica presente 
na região

EXPOSIÇÃO

Alegria
Até 10/07. A exposição 
de pinturas do publicitário 
e artista plástico Rodrigo 
Casagrande. Shopping 
Faro, 3941-5003 .

Cartaze-se!
Até 09/07. A exposição reúne 
ilustrações de cartazes feitos 
manualmente pela a artista 
Magô Pool. Casa de Cultura 
Chico Triste, 3929-7559.

Entre Fios
Até 10/07. A exposição resgata 
a história de uma das maiores 
indútrias do Brasil, a Tecelagem 

Parahyba. Casa de Cultura 
Flávio Craveiro, 3966-1136. 

Elemento Latente
Até, 19/07. Imagens de 
dez autores do Brasil, 
México e Venezuela. SESC, 
3904-2000

Fachadas de
Eugênio de Melo
Até 31/08. Exposição de fotos 
das fachadas de casas antigas 
de Eugênio de Melo feitas há 
quase duas décadas. Rancho do 
Tropeiro,  3905-1855 .

ESPORTES
SESC, 3904-2000

Clube do Basquete
Terças e quintas, às 19h. 
Fundamentos básicos e 
valorização do esporte 
e incentivo à melhoria 
de vida.

Yoga para Iniciantes
Quartas e sextas, às 18h30. 
Para interessados na prática 
de um conjunto de técnicas 
do yoga.

Slackline 
Quinta-feira, 19h às 20h. Prática 
livre do esporte que tem atraído 
cada dia mais os jovens e 
adultos. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Dança do Ventre
Terças e Quintas, 21h. Ofi cina 
de dança do ventre. Necessita 
inscrição.  Centro da Juventude, 
3932-8600.

EVENTO

3, 4 e 5/07.  Evento de jogos 
eletrônicos que tem como 
objetivo mostrar as novidades 
do mundos dos games. Expo 

Vale Sul, 97405-9869

FESTAS JULINAS
Paróquia São Benedito
Alto da Ponte
4 e 5/07 , 19h. 3923-5543

Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário - Vila Tesouro
11 a 19 /07 (sábado e domingo), 
18h30. 3912-8812

Vicentinos do Jd. Paulista
4 a 12/07 (sábados e 
domingos).18h30. 3921-6255.

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 .

Sala de Leitura
Terça, quinta, sexta e fi nais 
de semana, das 10h às 12h e 
das 13h às 17h. A sala conta 
com um acervo de 800 livros. 
Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

MÚSICAS

Festival Drum Friends
04/07, 14h. Fomentar 
a cena da música 
instrumental no Vale do 
Paraíba. SESC, 3904-2000.

Guitarra, adoro guitarra
30/06, 19h. Série de cinco 
concertos com a execução de 
obras inéditas no município de 
São José. SESC, 3904-2000.

Tainá Bertran
29/06, 20h. A joseense 
segue o ramo do sertanejo 
e se destaca pelas suas 
composições. Centro da 
Juventude, 3932-8600.

TEATRO

Trair e Coçar
é Só Começar
03/07 a 26/07, Sextas e 
Sábados às 21h e Domingos 
às 19h. comédia de Marcos 
Caruso, comemora 29 
anos de apresentações 
ininterruptas. Teatro Colinas 
3204-5236

A cultura tradicional 
paulista chega a São José 
dos Campos, com a 14ª edição 
do Festival da Cultura Tradicio-
nal - Revelando São Paulo - Vale 
do Paraíba, no Parque da Cidade, 
de 8 a 12/07, das 10h às 21h. A 
entrada é gratuita.

A tradição no

AGENDA

O festival é também uma viagem 
aos aromas e sabores da rica e 
deliciosa culinária paulista.

Durante os cinco dias do evento, o público terá contato com a tradição paulista por meio do 
artesanato, a culinária, a música, o folclore e as danças tradicionais de várias regiões. 

O evento é idealizado pela Aba-
çai Cultura e Arte e realizado 
pela Prefeitura de São José dos 
Campos, por meio da Funda-
ção Cultural Cassiano Ricardo 
(FCCR) e Governo de São Paulo.

Parque da Cidade "Roberto Burle Marx"

Avenida Olivo Gomes 100, Santana

O Festival tem como 
objetivo reunir artesãos, 
culinaristas e grupos de 
cultura tradicional de 
cerca de 100 municípios de 
diversas regiões do Estado, 
contemplando o universo 
de caipiras, caiçaras, 
piraquaras, tropeiros, 
quilombolas e indígenas do 
Estado.

PARA BRINQUEDOS
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