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 Sábado (18)
Jogos de Futebol das Copas Populares
 Domingo (19)
Jogos de Futebol das Copas Populares
9h 
10º Passeio Ciclístico de Inverno
Avenida 9 de Julho, 141 (em frente
a Doceira Marinella)
9h30
Copa São José de Xadrez
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
 Quinta-feira (23) 
20h
Cerimônia em Memória dos Pioneiros
de São José dos Campos
Seicho-No-Ie do Brasil
Rua Engenheiro Prudente M. de Moraes, 501 – 
Vila Adyana
 Sábado (25)
9h30 
14ª Prova de Pesca Interestadual de
Lançamento Limitado
Hípica da UNIVAP Urbanova
Avenida Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
11h 
Show Rádio Aguapé “São Jose dos Campos - 
248 anos Jovem” - FCCR
Praça Afonso Pena
19h
Memórias de Sant’Anna - FCCR
Espaço de Ensino Voluntário
(Rua dos Astecas, 460, Chácara Boa Vista)
19h
Sarau Poético - FCCR
Centro Cultural Clemente Gomes
(Avenida Olivo Gomes, 100 –Parque
da Cidade, Santana)

A programação do 
aniversário de São José 
dos Campos prossegue 
nesta semana e se encerra 
dia 31. Vários pontos da 
cidade são contemplados 
com a programação, que 
conta com atividades 
esportivas, recreativas, 
espetáculos de dança, 
ópera, teatro, exposições, 
feira de artesanato, etc. 
Os destaques fi cam por 
conta de dois grandes 

 Domingo (26)
8h - Corrida de Aniversário da Cidade 
Paço Municipal 
(Avenida Teotônio Vilela - Centro)
9h30 
14ª Prova de Pesca Interestadual de Lançamento Limitado
Hípica da UNIVAP 
Avenida Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
9h às 14h 
Exposição de Carros Antigos 
Pavilhão Gaivotas – Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
9h às 18h 
Feira de Artesanato 
Pavilhão Gaivotas – Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
9h 
Apresentação de HIP-HOP 
Parque Vicentina Aranha 
Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302 – 
Vila Adyana
15h 
Teatro Domingo no Parque com “Quem
Quiser Que Conte Outra” - FCCR

Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
16h 
Show com a Banda TITÃS
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
18h 
Dança Gala de Encerramento do Vale Dança 
Espetáculo “Fragmentos” - FCCR
Parque Vicentina Aranha
Rua Engenheiro Prudente Meireles de
Morais, 302 – Vila Adyana
 Segunda-feira (27)
6h30 
Culto em Ação de Graças pelo Aniversário da Cidade 
Igreja Cristã Evangélica Central 
Rua Cel. José Monteiro, 167 – Centro
8h 
Hasteamento de Bandeiras com participação 
da Banda de Santana
Orla do Banhado 
Avenida São José – Centro
9h 
Missa Solene em Ação de Graças pelo 
Aniversário da Cidade
Igreja Matriz São José 
Praça Padre João Guimarães – Centro
9h
Torneio Michiharu Sogabe de Judô
Ginásio do Sesi 
Avenida Cidade Jardim, 4389 - Bosque dos Eucaliptos
9h às 18h 
Feira de Artesanato 
Pavilhão Gaivotas
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
16h 
Show com a Dupla Sertaneja Marcos e Belutti 
Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
 Segunda a sexta-feira (27 a 31)
18ª FEISSECRE – Feira de Tecnologia Industrial 
de São José dos Campos
Expo Vale Sul 
14h às 21h 
Avenida Andrômeda, 227 – Jardim Satélite
 Terça-feira (28)
8h15 às 16h50
Exposição do músico Robert Allen Zimmerman, o Bob 
Dylan - FCCR
Biblioteca Hélio Pinto Ferreira 
Rua Professor Henrique Jorge Guedes, 57 – 
Jardim das Indústrias
 Quinta e sexta-feira (30 e 31)
20h30
Ópera Carmem - FCCR
Cine Santana 
Avenida Rui Barbosa, 2005 – Santana

Programação

aniversário de São José 
dos Campos prossegue 
nesta semana e se encerra 
dia 31. Vários pontos da 
cidade são contemplados 
com a programação, que 

esportivas, recreativas, 
espetáculos de dança, 
ópera, teatro, exposições, 
feira de artesanato, etc. 
Os destaques fi cam por 

shows gratuitos, no 
Parque da Cidade. 
No domingo, às 16 
h, é a vez da Banda 
Titãs. O espetáculo é 
uma parceria entre a 
Prefeitura e o Sesc. 
E, na segunda-feira, 
dia do aniversário da 
cidade, às 16 h, a festa 
acontece com a presença 
da dupla sertaneja 
Marcos e Belutti. Toda a 
programação é gratuita.
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Confi ra a programação. 

São José 
248 anos

“Solidariedade que aquece”. Colabore com a Campanha do Agasalho. Ligue 156. 

PLANOS DE SAÚDE 
LIDERAM RECLAMAÇÕES
Levantamento do Idec revela que,
em 2014, os planos de saúde individuais
e familiares foram os mais
reclamados pelos consumidores

Pelo terceiro ano consecutivo, os planos de 
saúde mantêm a liderança nos atendimentos 
feitos pelos associados do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor), seguido 
pelo segmento de serviços fi nanceiros e 
pelo setor de telecomunicações, na terceira 
posição. É o que aponta o balanço anual de 
2014 feito pelo Instituto. 
Os números indicam que as queixas sobre 
planos de saúde seguem campeãs de 
insatisfação, apesar da porcentagem ter 
caído em relação a 2013, de 26,66% para 
19,83%. Os planos de saúde individuais ou 
familiares foram reajustados recentemente 
em 13,55%, conforme autorização da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). O índice de reajuste pode atingir 9,9 
milhões de usuários desses planos. 
O Idec solicitou à ANS uma imediata 
revisão dos índices de aumento, bem como 
uma ampla discussão dos problemas do 
setor de saúde suplementar. Para o Idec, 
o teto do reajuste dos planos individuais, 
familiares e coletivos deve ser indexado à 
infl ação que, entre maio de 2014 e abril de 
2015, foi de 8,17%.  
A justifi cativa da ANS para o aumento 
considerado abusivo pelo Idec se baseia nos 
custos do setor, como o investimento em 
novas tecnologias, e na média dos reajustes 
dos planos coletivos, que são livremente 
estipulados pelas operadoras. 

PRINCIPAIS QUEIXAS 

 reajustes abusivos
 negativa de cobertura

reclamados pelos consumidores pelo segmento de serviços fi nanceiros e 
pelo setor de telecomunicações, na terceira 
posição. É o que aponta o balanço anual de 
2014 feito pelo Instituto. 
Os números indicam que as queixas sobre 
planos de saúde seguem campeãs de 
insatisfação, apesar da porcentagem ter 
caído em relação a 2013, de 26,66% para 
19,83%. Os planos de saúde individuais ou 
familiares foram reajustados recentemente 

Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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Mais informações
Idec: www.idec.org.br 
ANS: www.ans.gov.br
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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

• 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 Sexta-feira Sábado

2. 19  a  25
de julho .319  a  25

de julho
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O MEC (Ministério da Educação) 
divulgou dia 10, a entidade 
selecionada para instalar uma 
Faculdade de Medicina em São 
José dos Campos. A primeira 
colocada na concorrência foi a 
Universidade Anhembi Morumbi.
A previsão é de que o curso 
particular tenha 100 vagas, com 
10% delas reservadas ao Prouni 
(Programa Universidade Para 
Todos). O resultado foi apresentado 
em Brasília pelos ministros da 
Educação, Renato Janine Ribeiro, e 
da Saúde, Arthur Chioro.
Segundo o MEC, a seleção levou 
em conta a qualidade e pertinência 
das propostas apresentadas 
pelas concorrentes. O trabalho 
foi conduzido por uma comissão 
de especialistas designada pelo 
Ministério.

A Prefeitura está implantando um corredor exclusivo 
para ônibus na Avenida dos Astronautas, região sudeste 
da cidade. A faixa, que terá cerca de 3,5 quilômetros de 
extensão em cada sentido da via, chega até a Avenida 
Brigadeiro Faria Lima e funcionará apenas nos horários de 
pico, de segunda à sexta-feira das 5h às 9h e das 15h às 19h, 
permitindo a circulação do transporte público e também 
dos ônibus fretados. A previsão é que o corredor passe a 
operar a partir do dia 27 de julho. A via recebe um fl uxo de 
40 mil veículos diariamente e grande parte desta demanda 
é formada pelo transporte coletivo, que atende a mais de 
35 mil trabalhadores nas empresas e instituições instaladas 
na região, como Embraer, Aeroporto e o Inpe. A faixa de 
ônibus terá início na Rua Ceci, ainda no Jardim Paulista, 
atravessando a Via Dutra pelo Viaduto dos Bandeirantes.

MEC escolhe Anhembi Morumbi 
para instalar Medicina em SJC

Avenida dos Astronautas ganha corredor exclusivo de ônibus

Para São José receber a faculdade, 
a Prefeitura precisou comprovar que 
o município oferece a infraestrutura 
de apoio necessária ao curso: 
mais de cinco leitos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) por aluno; 

até três alunos por UBS (Unidade 
de Atenção Básica) e hospital 
de ensino ou unidade hospitalar 
com potencial para desenvolver 
atividades ligadas ao ensino.
O município tem o Hospital 
Municipal que mantém um centro de 
Residência Médica com experiência 
já reconhecida pelo MEC. São 
José tem 963 leitos hospitalares do 
SUS na rede pública e instituições 
conveniadas. A criação de novos 
cursos particulares de medicina faz 
parte do programa Mais Médicos, 
lançado pelo governo federal. O 
objetivo é proporcionar um amplo 
pacto de melhoria do atendimento 
aos usuários do SUS, acelerar os 
investimentos em infraestrutura nos 
hospitais e unidades de saúde e 
ampliar o número de médicos para 
atendimento à população.

Sala de aula da faculdade de Medicina,
da Anhembi Morumbi, em São Paulo. 

Micro empreendedores recebem orientações na Sala do Empreendedor, na Prefeitura

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender? Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440

SOPA DE INVERNO

200 g de carne cortada em cubinhos, 1 
½ litro de água, 2 dentes de alho, 1 ce-
noura cortada em cubinhos, 1 tomate, 
sem pele e sem sementes cortado em 
cubinhos, 1 cebola, 2 cravos-da-índia, 
200g de ravióli de ricota 
1 colher (café) de sal, 2 xícaras (chá) de 
couve cortada em tiras finas. 

Coloque a carne em uma panela com água e 
leve para ferver. Retire a espuma que se formou 
e junte os alhos, a cenoura, o tomate e a cebola 
espetada com os cravos. Deixe cozinhar em 
fogo baixo por 40 minutos. Adicione por mais 
8 minutos. Acrescente o sal. Junte a couve, 
desligue o fogo e deixe a panela tampada por 5 
minutos. Sirva a seguir.

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

MODO DE PREPAROINGREDIENTES

A Prefeitura está realizando uma série de palestras 
gratuitas sobre o estatuto de Microempreendedor 
Individual (MEI), ministradas por técnicos 
do Sebrae-SP com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 
Tecnologia (SDECT).
As palestras serão das 15h às 17h, no auditório do 
térreo do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 
123 - Vila Santa Luzia (Centro). A entrada é gratuita 
e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 
08005700800.

O objetivo é fornecer às pessoas interessadas 
em abrir o próprio negócio todas as informações 
necessárias para que possam decidir se é vantajoso 
optar pelo MEI. Até agora já foram realizadas três 
palestras. 
Durante as palestras, os técnicos do Sebrae-SP 
explicam as condições para se tornar um MEI, como 
fazer a inscrição, as atividades admitidas como MEI 
e também a tributação e as vantagens específi cas 
do estatuto. Depois das palestras,  os participantes 
podem tirar suas dúvidas em um bate-papo informal.

CURSOS
Aula de Violino, Contra Baixo, 
Viola Erudita e Violoncelo. Professor 
William, 3944-3980
In Company 
Mais de 25 temas diferentes voltado 
para necessidades das organizações 
e profi ssionais de secretariado, assis-
tentes e administrativos. Os cursos 
são realizados nas próprias empresas. 
Develop: www.develop.org.br
CURSOS – ON - LINE
Corel Draw
Por meio de vídeo-aulas interativas, 
com narração, você aprenderá passo a 
passo a passo a criar cartões de visi-
tas, embalagens, entre outros. www.

cursos24horas.com.br
Adobe Illustrator
No Curso de Illustrator, você aprende-
rá por meio de vídeo-aulas interativas 
a utilizar as principais ferramentas 
e recursos deste software. www.
cursos24horas.com.br
Informática Básica
Ter conhecimento básico de informáti-
ca é um requisito mínimo em informá-
tica. www.cursos24horas.com.br
CONCURSOS
CONSAB – SP
Até, 26/07. Consórcio Intermunicipal 
de Saneamento Ambiental abre mais 
de 250 vagas em cidades do Estado de 
São Paulo. www.orhion.listaeditais.

com.br
CRO/SP
Até 24/07. O Conselho Regional de 
Odontologia de SP lançou edital para 
concurso.Ao todo serão 39 vagas em 
diversos cargos. www.vunesp.com.br
EVENTO
Recrutamento, seleção e contra-
tação de pessoas
20/07, 17h30. Este evento apresenta 
as principais ferramentas do processo 
de recrutamento e seleção de pesso-
as. SEBRAE-SP,3922-2977.
OFICINAS
Ofi cinas de Nutrição
Às sextas-feiras, às 9h. São 
workshops que visam incentivar prá-

ticas alimentares saudáveis. Gratuito. 
Univap. 3947-1000 
VESTIBULAR
Vagas remanescentes
Até 31/07 a Univap recebe inscrições 
para quem tem diploma em curso 
superior para vagas remanescentes do 
vestibular 2015 e também para trans-
ferências. As vagas são para mais 
de 20 cursos nas áreas de humanas, 
exatas, biológicas e saúde. www.
univap.br/seletivo
Vitrinismo
23/07, 9h. O participante adquire 
conhecimentos básicos de exposição 
de produtos nas vitrines. Sebrae, 
3922-2977.

OPORTUNIDADE

Palestras orientam 
empreendedor sobre MEI

12/8/2015
das 15h às 17h

16/9/2015
das 15h às 17h

14/10/2015
das 15h às 17h

11/11/2015
das 15h às 17h

9/12/2015
das 15h às 17h

Próximas 
palestras
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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

• 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 Sexta-feira Sábado

2. 19  a  25
de julho .319  a  25
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O MEC (Ministério da Educação) 
divulgou dia 10, a entidade 
selecionada para instalar uma 
Faculdade de Medicina em São 
José dos Campos. A primeira 
colocada na concorrência foi a 
Universidade Anhembi Morumbi.
A previsão é de que o curso 
particular tenha 100 vagas, com 
10% delas reservadas ao Prouni 
(Programa Universidade Para 
Todos). O resultado foi apresentado 
em Brasília pelos ministros da 
Educação, Renato Janine Ribeiro, e 
da Saúde, Arthur Chioro.
Segundo o MEC, a seleção levou 
em conta a qualidade e pertinência 
das propostas apresentadas 
pelas concorrentes. O trabalho 
foi conduzido por uma comissão 
de especialistas designada pelo 
Ministério.

A Prefeitura está implantando um corredor exclusivo 
para ônibus na Avenida dos Astronautas, região sudeste 
da cidade. A faixa, que terá cerca de 3,5 quilômetros de 
extensão em cada sentido da via, chega até a Avenida 
Brigadeiro Faria Lima e funcionará apenas nos horários de 
pico, de segunda à sexta-feira das 5h às 9h e das 15h às 19h, 
permitindo a circulação do transporte público e também 
dos ônibus fretados. A previsão é que o corredor passe a 
operar a partir do dia 27 de julho. A via recebe um fl uxo de 
40 mil veículos diariamente e grande parte desta demanda 
é formada pelo transporte coletivo, que atende a mais de 
35 mil trabalhadores nas empresas e instituições instaladas 
na região, como Embraer, Aeroporto e o Inpe. A faixa de 
ônibus terá início na Rua Ceci, ainda no Jardim Paulista, 
atravessando a Via Dutra pelo Viaduto dos Bandeirantes.

MEC escolhe Anhembi Morumbi 
para instalar Medicina em SJC

Avenida dos Astronautas ganha corredor exclusivo de ônibus

Para São José receber a faculdade, 
a Prefeitura precisou comprovar que 
o município oferece a infraestrutura 
de apoio necessária ao curso: 
mais de cinco leitos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) por aluno; 

até três alunos por UBS (Unidade 
de Atenção Básica) e hospital 
de ensino ou unidade hospitalar 
com potencial para desenvolver 
atividades ligadas ao ensino.
O município tem o Hospital 
Municipal que mantém um centro de 
Residência Médica com experiência 
já reconhecida pelo MEC. São 
José tem 963 leitos hospitalares do 
SUS na rede pública e instituições 
conveniadas. A criação de novos 
cursos particulares de medicina faz 
parte do programa Mais Médicos, 
lançado pelo governo federal. O 
objetivo é proporcionar um amplo 
pacto de melhoria do atendimento 
aos usuários do SUS, acelerar os 
investimentos em infraestrutura nos 
hospitais e unidades de saúde e 
ampliar o número de médicos para 
atendimento à população.

Sala de aula da faculdade de Medicina,
da Anhembi Morumbi, em São Paulo. 

Micro empreendedores recebem orientações na Sala do Empreendedor, na Prefeitura

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender? Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor

Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440

SOPA DE INVERNO

200 g de carne cortada em cubinhos, 1 
½ litro de água, 2 dentes de alho, 1 ce-
noura cortada em cubinhos, 1 tomate, 
sem pele e sem sementes cortado em 
cubinhos, 1 cebola, 2 cravos-da-índia, 
200g de ravióli de ricota 
1 colher (café) de sal, 2 xícaras (chá) de 
couve cortada em tiras finas. 

Coloque a carne em uma panela com água e 
leve para ferver. Retire a espuma que se formou 
e junte os alhos, a cenoura, o tomate e a cebola 
espetada com os cravos. Deixe cozinhar em 
fogo baixo por 40 minutos. Adicione por mais 
8 minutos. Acrescente o sal. Junte a couve, 
desligue o fogo e deixe a panela tampada por 5 
minutos. Sirva a seguir.

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

MODO DE PREPAROINGREDIENTES

A Prefeitura está realizando uma série de palestras 
gratuitas sobre o estatuto de Microempreendedor 
Individual (MEI), ministradas por técnicos 
do Sebrae-SP com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 
Tecnologia (SDECT).
As palestras serão das 15h às 17h, no auditório do 
térreo do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 
123 - Vila Santa Luzia (Centro). A entrada é gratuita 
e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 
08005700800.

O objetivo é fornecer às pessoas interessadas 
em abrir o próprio negócio todas as informações 
necessárias para que possam decidir se é vantajoso 
optar pelo MEI. Até agora já foram realizadas três 
palestras. 
Durante as palestras, os técnicos do Sebrae-SP 
explicam as condições para se tornar um MEI, como 
fazer a inscrição, as atividades admitidas como MEI 
e também a tributação e as vantagens específi cas 
do estatuto. Depois das palestras,  os participantes 
podem tirar suas dúvidas em um bate-papo informal.

CURSOS
Aula de Violino, Contra Baixo, 
Viola Erudita e Violoncelo. Professor 
William, 3944-3980
In Company 
Mais de 25 temas diferentes voltado 
para necessidades das organizações 
e profi ssionais de secretariado, assis-
tentes e administrativos. Os cursos 
são realizados nas próprias empresas. 
Develop: www.develop.org.br
CURSOS – ON - LINE
Corel Draw
Por meio de vídeo-aulas interativas, 
com narração, você aprenderá passo a 
passo a passo a criar cartões de visi-
tas, embalagens, entre outros. www.

cursos24horas.com.br
Adobe Illustrator
No Curso de Illustrator, você aprende-
rá por meio de vídeo-aulas interativas 
a utilizar as principais ferramentas 
e recursos deste software. www.
cursos24horas.com.br
Informática Básica
Ter conhecimento básico de informáti-
ca é um requisito mínimo em informá-
tica. www.cursos24horas.com.br
CONCURSOS
CONSAB – SP
Até, 26/07. Consórcio Intermunicipal 
de Saneamento Ambiental abre mais 
de 250 vagas em cidades do Estado de 
São Paulo. www.orhion.listaeditais.

com.br
CRO/SP
Até 24/07. O Conselho Regional de 
Odontologia de SP lançou edital para 
concurso.Ao todo serão 39 vagas em 
diversos cargos. www.vunesp.com.br
EVENTO
Recrutamento, seleção e contra-
tação de pessoas
20/07, 17h30. Este evento apresenta 
as principais ferramentas do processo 
de recrutamento e seleção de pesso-
as. SEBRAE-SP,3922-2977.
OFICINAS
Ofi cinas de Nutrição
Às sextas-feiras, às 9h. São 
workshops que visam incentivar prá-

ticas alimentares saudáveis. Gratuito. 
Univap. 3947-1000 
VESTIBULAR
Vagas remanescentes
Até 31/07 a Univap recebe inscrições 
para quem tem diploma em curso 
superior para vagas remanescentes do 
vestibular 2015 e também para trans-
ferências. As vagas são para mais 
de 20 cursos nas áreas de humanas, 
exatas, biológicas e saúde. www.
univap.br/seletivo
Vitrinismo
23/07, 9h. O participante adquire 
conhecimentos básicos de exposição 
de produtos nas vitrines. Sebrae, 
3922-2977.

OPORTUNIDADE

Palestras orientam 
empreendedor sobre MEI

12/8/2015
das 15h às 17h

16/9/2015
das 15h às 17h

14/10/2015
das 15h às 17h

11/11/2015
das 15h às 17h

9/12/2015
das 15h às 17h

Próximas 
palestras
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 Sábado (18)
Jogos de Futebol das Copas Populares
 Domingo (19)
Jogos de Futebol das Copas Populares
9h 
10º Passeio Ciclístico de Inverno
Avenida 9 de Julho, 141 (em frente
a Doceira Marinella)
9h30
Copa São José de Xadrez
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
 Quinta-feira (23) 
20h
Cerimônia em Memória dos Pioneiros
de São José dos Campos
Seicho-No-Ie do Brasil
Rua Engenheiro Prudente M. de Moraes, 501 – 
Vila Adyana
 Sábado (25)
9h30 
14ª Prova de Pesca Interestadual de
Lançamento Limitado
Hípica da UNIVAP Urbanova
Avenida Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
11h 
Show Rádio Aguapé “São Jose dos Campos - 
248 anos Jovem” - FCCR
Praça Afonso Pena
19h
Memórias de Sant’Anna - FCCR
Espaço de Ensino Voluntário
(Rua dos Astecas, 460, Chácara Boa Vista)
19h
Sarau Poético - FCCR
Centro Cultural Clemente Gomes
(Avenida Olivo Gomes, 100 –Parque
da Cidade, Santana)

A programação do 
aniversário de São José 
dos Campos prossegue 
nesta semana e se encerra 
dia 31. Vários pontos da 
cidade são contemplados 
com a programação, que 
conta com atividades 
esportivas, recreativas, 
espetáculos de dança, 
ópera, teatro, exposições, 
feira de artesanato, etc. 
Os destaques fi cam por 
conta de dois grandes 

 Domingo (26)
8h - Corrida de Aniversário da Cidade 
Paço Municipal 
(Avenida Teotônio Vilela - Centro)
9h30 
14ª Prova de Pesca Interestadual de Lançamento Limitado
Hípica da UNIVAP 
Avenida Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
9h às 14h 
Exposição de Carros Antigos 
Pavilhão Gaivotas – Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
9h às 18h 
Feira de Artesanato 
Pavilhão Gaivotas – Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
9h 
Apresentação de HIP-HOP 
Parque Vicentina Aranha 
Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302 – 
Vila Adyana
15h 
Teatro Domingo no Parque com “Quem
Quiser Que Conte Outra” - FCCR

Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
16h 
Show com a Banda TITÃS
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
18h 
Dança Gala de Encerramento do Vale Dança 
Espetáculo “Fragmentos” - FCCR
Parque Vicentina Aranha
Rua Engenheiro Prudente Meireles de
Morais, 302 – Vila Adyana
 Segunda-feira (27)
6h30 
Culto em Ação de Graças pelo Aniversário da Cidade 
Igreja Cristã Evangélica Central 
Rua Cel. José Monteiro, 167 – Centro
8h 
Hasteamento de Bandeiras com participação 
da Banda de Santana
Orla do Banhado 
Avenida São José – Centro
9h 
Missa Solene em Ação de Graças pelo 
Aniversário da Cidade
Igreja Matriz São José 
Praça Padre João Guimarães – Centro
9h
Torneio Michiharu Sogabe de Judô
Ginásio do Sesi 
Avenida Cidade Jardim, 4389 - Bosque dos Eucaliptos
9h às 18h 
Feira de Artesanato 
Pavilhão Gaivotas
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
16h 
Show com a Dupla Sertaneja Marcos e Belutti 
Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, s/nº– Santana
 Segunda a sexta-feira (27 a 31)
18ª FEISSECRE – Feira de Tecnologia Industrial 
de São José dos Campos
Expo Vale Sul 
14h às 21h 
Avenida Andrômeda, 227 – Jardim Satélite
 Terça-feira (28)
8h15 às 16h50
Exposição do músico Robert Allen Zimmerman, o Bob 
Dylan - FCCR
Biblioteca Hélio Pinto Ferreira 
Rua Professor Henrique Jorge Guedes, 57 – 
Jardim das Indústrias
 Quinta e sexta-feira (30 e 31)
20h30
Ópera Carmem - FCCR
Cine Santana 
Avenida Rui Barbosa, 2005 – Santana

Programação

aniversário de São José 
dos Campos prossegue 
nesta semana e se encerra 
dia 31. Vários pontos da 
cidade são contemplados 
com a programação, que 

esportivas, recreativas, 
espetáculos de dança, 
ópera, teatro, exposições, 
feira de artesanato, etc. 
Os destaques fi cam por 

shows gratuitos, no 
Parque da Cidade. 
No domingo, às 16 
h, é a vez da Banda 
Titãs. O espetáculo é 
uma parceria entre a 
Prefeitura e o Sesc. 
E, na segunda-feira, 
dia do aniversário da 
cidade, às 16 h, a festa 
acontece com a presença 
da dupla sertaneja 
Marcos e Belutti. Toda a 
programação é gratuita.
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Confi ra a programação. 

São José 
248 anos

“Solidariedade que aquece”. Colabore com a Campanha do Agasalho. Ligue 156. 

PLANOS DE SAÚDE 
LIDERAM RECLAMAÇÕES
Levantamento do Idec revela que,
em 2014, os planos de saúde individuais
e familiares foram os mais
reclamados pelos consumidores

Pelo terceiro ano consecutivo, os planos de 
saúde mantêm a liderança nos atendimentos 
feitos pelos associados do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor), seguido 
pelo segmento de serviços fi nanceiros e 
pelo setor de telecomunicações, na terceira 
posição. É o que aponta o balanço anual de 
2014 feito pelo Instituto. 
Os números indicam que as queixas sobre 
planos de saúde seguem campeãs de 
insatisfação, apesar da porcentagem ter 
caído em relação a 2013, de 26,66% para 
19,83%. Os planos de saúde individuais ou 
familiares foram reajustados recentemente 
em 13,55%, conforme autorização da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). O índice de reajuste pode atingir 9,9 
milhões de usuários desses planos. 
O Idec solicitou à ANS uma imediata 
revisão dos índices de aumento, bem como 
uma ampla discussão dos problemas do 
setor de saúde suplementar. Para o Idec, 
o teto do reajuste dos planos individuais, 
familiares e coletivos deve ser indexado à 
infl ação que, entre maio de 2014 e abril de 
2015, foi de 8,17%.  
A justifi cativa da ANS para o aumento 
considerado abusivo pelo Idec se baseia nos 
custos do setor, como o investimento em 
novas tecnologias, e na média dos reajustes 
dos planos coletivos, que são livremente 
estipulados pelas operadoras. 

PRINCIPAIS QUEIXAS 

 reajustes abusivos
 negativa de cobertura

reclamados pelos consumidores pelo segmento de serviços fi nanceiros e 
pelo setor de telecomunicações, na terceira 
posição. É o que aponta o balanço anual de 
2014 feito pelo Instituto. 
Os números indicam que as queixas sobre 
planos de saúde seguem campeãs de 
insatisfação, apesar da porcentagem ter 
caído em relação a 2013, de 26,66% para 
19,83%. Os planos de saúde individuais ou 
familiares foram reajustados recentemente 

Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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