
4. 23  a  29
de agosto

Medida proíbe 
comercialização planos 
que têm pendências
com consumidores.

Desde o dia 20 desse mês, 
73 planos de saúde, de 15 ope-
radoras, tiveram a comercializa-
ção suspensa por determinação 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

A medida é resultado do 14º 

ciclo do Programa de Monito-
ramento da Garantia de Aten-
dimento, que avalia as reclama-
ções de consumidores relativas 
ao não cumprimento dos prazos 
máximos de atendimento e 
demais queixas de natureza 
assistencial, como negativas 

indevidas de cobertura. Além 
de interromper a venda, as ope-
radoras que negaram indevida-
mente cobertura podem receber 
multa que varia de R$ 80 mil 
a R$ 100 mil. A medida atinge 
também algumas operadoras 
de planos odontológicos.

Vacinação contra a pólio até 31/08 em todas unidades básicas de saúde.

ANS SUSPENDE
PLANOS DE SAÚDE

A suspensão dos planos 
é uma das medidas 

preventivas da ANS para induzir as 
operadoras a melhorar a qualidade 
do atendimento prestado aos 
benefi ciários de planos de saúde”
José Carlos de Souza Abrahão
presidente ANS 

RECLAMAÇÕES

MAL
ATENDIMENTO

SUSPENSÃO
OU MULTA

OUTRO LADO - A Associação Brasi-
leira de Medicina de Grupo (Abrange) 
informou, por meio de nota ofi cial, que 
reconhece a importância da fi scalização 

realizada pela ANS e destaca que houve 
uma queda de 19% no número de pla-
nos com comercialização interrompida e 
47% no de operadoras atingidas.

Mais de 3 milhões 
de benefi ciários 

serão diretamente 
protegidos,

uma vez que as operadoras 
terão que resolver os problemas 
assistenciais para que possam 
receber novos consumidores.

Relação dos planos de saúde suspensos 

http://ow.ly/R2x81

Agência Nacional de Saúde Complementar

www.ans.gov.br

EXPECTATIVA DE
ATENDIMENTO
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Vagas de emprego (PAT)
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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. 23  a  2923  a  29
de agostode agosto .323  a  29

de agosto

Expositores e participantes 
já podem fazer as inscrições para 
a quinta edição da Feira do Empre-
endedor do Sebrae-SP. O evento 
vai acontecer entre 20 e 23 de 
fevereiro de 2016, no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo. 

A previsão é que a feira reúna cer-
ca de 120 mil pessoas no ano que 
vem. No início desse ano, o evento 
atraiu 104 mil pessoas, 27% a mais 
que em 2014.

A Feira do Empreendedor oferece 
aos empresários soluções para in-

crementar um negócio já existente 
ou dicas de abertura de empresa. 
Em um espaço de 30 mil metros 
quadrados no Pavilhão do Anhem-
bi, cerca de 400 empresas irão ex-
por seus produtos e serviços.

Há ainda a oportunidade de re-
ceber consultorias individuais, 
acompanhar palestras, conhecer 
tendências e fazer a formalização 
como MEI (Microempreendedor 
Individual), além de obter informa-
ções sobre microcrédito e orien-
tações referentes à melhoria na 
gestão do negócio próprio.  

CONCURSOS
Aeronáutica
Até 24/08. 298 Vagas para 
diversas o Curso de Formação de 
Sargentos da Aeronáutica.  www.
fab.mil.br   e   www.eear.aer.mil.br 

Câmara Campos de Jordão
Até 31/08. Ao todo são 18 vagas 
para diversos níveis de escolarida-
de. www.midiaconcursos.com.br

CURSOS
Receitas sem Glúten
28/08. Panquecas de carne, crum-
ble de maçã, bolo de coco e pão 
integral. SESI, 3919-2000.

Curso de gestante
De segunda a sexta-feira, das 
8h às 11 h, gratuito, Pça Ascânio 
Brandão,01 Jd. S.Dimas (Catedral 
S.Dimas), 3322.0543.

Brigadeiro gourmet
24 a 28/8, 14h. Este curso tem 
o objetivo de proporcionar aos 
participantes preparar brigadeiros 
tradicionais e gourmet, utilizan-
do ingredientes diferenciados. 
SENAC, 2134-9000.

Cupcakes 
31/8 a 11/9, 13h30. SENAC, 
2134-9000.

Informática Básica
Ter conhecimento básico de infor-
mática é um requisito mínimo em 
informática. www.cursos24horas.
com.br

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

OPORTUNIDADE

Feira do Empreendedor do Sebrae 
está com inscrições abertas

INSCRIÇÕES:

Para os participantes em 
geral, a entrada é gratuita 
e as inscrições devem 
ser feitas pelo link: http://
feiradoempreendedor.
sebraesp.com.br/.

Vale lembrar que é proibida 
a entrada de menores de 14 
anos. 

Neste ano a feira reuniu cerca de 100 mil pessoas

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 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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São José dos Campos 
recebeu na manhã de 
segunda-feira (17) dez novos 
ônibus da empresa Expresso 
Maringá, que fazem parte do 
programa de renovação da frota. 
Desde 2013, a Prefeitura garantiu 
a substituição de 160 ônibus do 
transporte coletivo da cidade, que 
atendem a população com mais 
conforto, segurança e tecnologia. 

Modernos, os novos ônibus pos-
suem motor mais econômico e 
menos poluente, 13,37 metros de 
comprimento, maior espaço in-
terno, três portas, sendo uma com 
elevador hidráulico para pessoas 
com difi culdade de locomoção.

A segurança para o usuário está 
reforçada com a ajuda da tecno-
logia, pois os carros são equipa-
dos com câmeras que gravam 

imagens externas, internas e não 
partem com as portas abertas. Os 
novos visores, com informação 
sobre as linhas, são eletrônicos 
tanto na parte da frente quanto na 
traseira.

Durante o evento, a empresa Sca-
nia apresentou um novo modelo 
de ônibus movido a Gás Natural 
Veicular, que está sendo testado 
pela empresa para que possa ser 

utilizado futuramente como alter-
nativa no transporte coletivo.

A renovação da frota de ônibus de 
São José dos Campos começou 
em 2013. No mês de julho, a região 
leste foi benefi ciada com a substi-
tuição de 29 ônibus da empresa CS 
Brasil, garantindo mais conforto e 
segurança ao passageiro. A frota 
atual é composta por 385 veículos, 
incluindo nove articulados. 

Massa: 1 xícara de água, 
8 colheres de sopa de achocolatado em pó 
light, 2 ovos, 1,5 xícara de açúcar light ou açú-
car mascavo, 1/2 xícara de óleo de canola, 1 
xícara de farinha integral, 1 xícara de farinha 
de chia, 2 colheres de sopa rasa de fermento 
para bolo.
Cobertura: 3 colheres de sopa de leite desna-
tado, 3 colheres de açúcar mascavo, 1 colher 
de margarina, 4 colheres de achocolatado li-
ght, 5 colheres de sopa de grãos de chia, 

Prosseguem até 25 de setembro, as 
inscrições para o 2º Festival Regio-
nal de Vídeos Ambientais. O evento é 
promovido pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Meio Ambiente em 
parceria com o  Sindicato do Comércio 
Varejista e o Sesc, e tem como tema 
“A natureza “pede água”. 

O festival vai divulgar, exibir e premiar 
obras audiovisuais de até cinco minu-
tos nos gêneros fi cção, animação ou 
documental, produzidos no Vale do 
Paraíba, Litoral norte, Serra da Manti-
queira e região.

BOLO LIGHT DE CHOCOLATE COM CHIA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

São José recebe dez ônibus
para modernizar a frota

Massa: Em um refratário adicione as 8 colheres 
de sopa de achocolatado em pó light em 1 xícara de água fervente, reserve. 
Em um recipiente misture os ovos, o açúcar mascavo e o óleo. Adicione a 
mistura preparada com água e achocolatado e em seguida acrescente a 
farinha integral e a farinha de chia, misture bem até a massa ficar homo-
gênea e acrescente o fermento. Despeje a massa em uma forma circular 
untada e coloque para assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 
40 minutos.
Cobertura: Em uma frigideira adicione o leite desnatado, o açúcar masca-
vo, a margarina, o achocolatado e a Chia grãos, mecha até ferver. Espalhe 
ainda quente sobre o bolo. 

MODO DE PREPAROINGREDIENTES

www.sjc.sp.gov.br/festivaldevideosambientais 

Os novos ônibus 
atenderão a região sul
e sudeste.

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440
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A PROGRAMAÇÃO 
COMEÇA
AQUI

SEXTA-FEIRA (28)
17h30 - Mestres Zé da Viola e da 

Sanfona Kardec Gonzaga (FCCR) 
18h - Banda Puro Encanto
21h30 - Caio César e Diego

Sábado (29)
18h - Orquestra Popular do GAMT
20h30 - Frente ao palco, Ação 

Cultural Zona Leste com manifestações 
de jongo, capoeira, congada e ofi cinas. 
O grupo sairá da Pça Benedita Nery 
após a Missa em direção a área do 
show (FCCR)

21h30 - Fernando e Fabiano

Domingo (30)
14h às 17h - Rua de Lazer
16h30 - Apresentação da ofi cina 

de Jazz (FCCR)
17h - Apresentação da Ofi cina de 

Canto Coral (FCCR)
17h30 - Grupo Brilho no Olhar 
20h - Banda Zico Lima
21h30 - Banda Palace

Dias 28, 29 e 30
Das 16h às 22h - Tenda Institucional 

da Casa de Cultura Rancho do Tropeiro 
na área dos Shows (FCCR).  O espaço 
oferecerá oficinas de brinquedos, 
mosaico, argila e luteria, mostra foto-
gráfi ca, fachadas de Eugênio de Melo, 
além de artesanatos confeccionados 
por moradores da região.

Eugênio de Melo, distrito de São José Cam-
pos, completa 138 anos no dia 28 de agosto. Para 
comemorar a data, a Prefeitura preparou uma pro-
gramação com shows, eventos culturais e esporti-
vos, que segue até o próximo dia 30.

A programação teve início dia 15 com o Torneio 
de Futsal sub-11 e sub-13. Um dos destaques do 
evento será o Desfi le Cívico Militar que ocorrerá 
no dia 30, a partir das 9h, na Avenida Ambrósio 
Molina, a  exposição Ceagesp em Flor e shows 
populares.

A festa conta com as parcerias das Secretarias de 
Esportes e de Turismo, Assessoria de Eventos Ofi -
ciais e Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR).

Eugênio de Melo
comemora 138 anos

CEAGESP
Rodovia Pres. Dutra, km 138,5
Eugênio de Melo
Dias 29 e 30

Das 10h às 18h - “3ª CEAGESP em 
Flor” – Festival de Cores & Belezas Natu-
rais (venda de fl ores, feira de artesanato 
e exposição de orquídeas). 

ÁREA DOS SHOWS
Rua Júlio Prestes, 131

CASA DE CULTURA
ERNESTO VILELLA (FCCR)
Avenida Ambrósio Molina, 184
3905-1855

Até 31 de agosto 
Exposição Fotográfi ca
Homenagem ao Ernesto Vilella, patrono da 
Casa de Cultura.

Sábado (22 de agosto)
18h - I Concurso de Miss Tropeira com 

apresentação da Dança do Balaio, pelo 
grupo de dança da Casa do Idoso Norte. 
Encerramento com o baile Calango pelos 
mestres sanfoneiro Kardec Gonzaga e 
Zé da viola.

Quarta-feira (26 de agosto)
19h30 - Missa com liturgia afro-brasileira, 

celebrante padre Francisco José da Silva, 
o Chicão, da Paróquia São Silvestre, com 
participação da equipe de canto Ressoar.

Sexta-feira (28de agosto)
18h30 - Roda Caipira de música tradi-

cional ao som do berrante, estalador de 
chicote Rua Júlio Prestes com a Rua XV 
de Novembro

POLIESPORTIVO JOÃO MOLINA
Avenida Ambrósio Molina, 370

Até 30 de agosto  às 19h
Terças e quintas-feiras

Torneio de Futsal, adulto
Quartas e sextas-feiras 

Torneiro de Futebol de areia, adulto
Quartas-feiras 

Torneio de Futebol Society veterano 
no Jardim das Flores 

Sábado (22)
9h - Torneio de Futsal sub 15/17

Sábado (29)
9h - Torneio de Artes Marciais

SHOWS

Domingo (23)
8h - Corrida Pedestre em comemora-

ção ao aniversário do distrito. Largada: 
Poliesportivo João Molina (Avenida 
Ambrósio Molina, 370)

Sexta-feira (28)
8h - Hasteamento da bandeira 

Subprefeitura - Rua XV de Novem-
bro, 259

19h30 - Missa comemorativa ao ani-
versário do distrito Paróquia Imaculada 
Conceição - Praça Benedita Nery

Domingo (30)
9h -  Desfi le Cívico Militar

Avenida Ambrósio Molina

ATIVIDADES 
CULTURAIS

ATIVIDADES 
ESPORTIVAS

FLORES

O Jequitibá Rosa, árvore 
símbolo do distrito.
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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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