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setembro

movimenta palcos da cidade até dia 13. Saiba mais na pág. 4.

O Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC), instituído em setembro 
de 1990, está completando 25 anos. 
Trata-se de um dos grandes avanços 
da cidadania brasileira em se tratan-
do de respeito ao consumidor.

Com o CDC, empresas e prestadores 
de serviço passaram a ser mais 
responsabilizados pelos produtos e 
serviços que oferecem.

Foram muitas as 
conquistas nesse 
período para o 
consumidor.

25 ANOS DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR

Como parte da programação, a coordena-
ção do Procon Municipal participará do 31º 
Encontro de Defesa do Consumidor, nos 
dias 10 e 11 na Associação dos Advogados 
de São Paulo. O evento vai debater os pla-
nos de saúde coletivos e aplicação de san-
ções pelos órgãos de defesa do consumidor.

vai acontecervai acontecer
no dia 11/09no dia 11/09

...E A PUBLICAÇÃO
DAS EMPRESAS MAIS 
RECLAMADAS

A publicação, no Boletim do Município 
e no site da Prefeitura, das reclamações 
apresentadas ao Procon Municipal e 
fi nalizadas no período de 01/12/2014 a 
31/07/2015. Os fornecedores elencados 
terão 15 dias de prazo, a contar da data 
de divulgação, para apresentar recursos, 
por escrito, na sede do órgão.

MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS...

No dia 11 de setembro, quando serão 
comemorados os 25 anos de criação do 
Código de Defesa do Consumidor, have-
rá um mutirão de audiências de concilia-
ção, no Centro de Estágios da Univap, 
no Jardim Aquarius. Serão levados para 
conciliação cem processos administrati-
vos já em andamento pelo Procon Mu-
nicipal. As audiências serão conduzidas 
por alunos do curso de Direito da Univap, 
sob a supervisão de professores da uni-
versidade e técnico do Procon Municipal.

http://ow.ly/RJLfF

PALESTRAS

Ministradas por técnicos do Núcleo de Edu-
cação para o Consumo, do Procon Municipal. 
São instruções para estudantes do ensino 
médio e de graduação, além dos alunos do 
programa de Educação para Jovens e Adul-
tos (EJA), das faculdades de terceira idade 
da Universidade do Vale do Paraíba (Univap) 
e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
e frequentadores das Casas do Idoso da Pre-
feitura. Veja programação no site.

estáestá
acontecendoacontecendo

ComemoreComemore
seus direitos seus direitos 

PROCON MUNICIPAL

Para comemorar os 25 anos do Código de De-
fesa do Consumidor, o Procon Municipal de 
São José dos Campos elaborou um calendário 
de atividades para este mês com objetivo de 
promover a educação para o consumo.

A programação já foi iniciada e conta com 
atividades em espaços públicos, como pales-
tras educativas e mutirões de audiências de 
conciliação.

Procon Municipal

Rua Paulo Setúbal, 220,
Centro

3909-1440
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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. 6  a 12 de6  a 12 de
setembrosetembro .36  a 12 de

setembro

Frota escolar ganha
cinco novos ônibus

JACAREÍ 

510 vagas, sendo 230 na área 
da saúde e mais 210 em outras 
áreas. Inscrições até 30/09 no 
site: www.consesp.com.br

JAMBEIRO 

31 vagas para ajudante 
geral, enfermeiro, motorista, 
veterinário, entre outras. 
Inscrições até 13/09 no site:
www.concursojambeiro.com.br.

TAUBATÉ 

27 vagas para borracheiro, 
eletricista de autos, instrutores 
de trabalhos e monitores de 
ofícios. O segundo concurso 
oferece 12 vagas para a
Guarda Municipal (masculino
e feminino).
Inscrições até 17/09 no site
www.publiconsult.com.br  

As cidades de Jacareí, 
Jambeiro e Taubaté estão 
com inscrições abertas para 
concursos públicos.
As vagas oferecidas são para 
diversos cargos, setores e 
níveis de escolaridade.

CONCURSOS
Codesp
Até 10/09. A Companhia Docas do 
Estado de São Paulo oferece 88 vagas 
de auxiliar portuário. www.cetrocon-
cursos.org.br

Fundação Universitária de Taubaté
Até 30/08. Preenchimento de diversos 
cargos. www.epts.com.br

Marinha
Até 14/09. As 165 vagas disponíveis 
são para diversas especialidades. www.
ingressonamarinha.mar.mil.br 

Petrobras Distribuidora
Até 14/10. São oferecidas vagas para 
estudantes de nível médio (técnico) e 
nível superior. www.brcadestagio.br-
-petrobras.com.br

Professor 
Até 29/09, 600 vagas de professor de 
educação infantil para a Prefeitura de 
São Paulo. www.vunesp.com.br

CURSOS
Gastronomia
Até 9/09, “A arte de bem servir para 
coffees, restaurantes e buffets”, “Pla-
nejamento e administração de bares 
e restaurantes”, inscrições: www.sjc.
sp.gov.br/qualifi ca

Inglês
Até 9/09, Inglês básico – nível 2, inscri-
ções: www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca

Gestante
Curso de orientação para gestantes. De 
2ª a 6ª feira das 8 às11hs, Pça Ascânio 
Brandão,01, Jd. São Dimas (Catedral 
S.Dimas), tel. 3322-0543.

Excel
Início 12/09. O curso de Excel foi elabora-
do procurando possibilitar ao participante 
o primeiro contato com a planilha eletrô-
nica. SENAC, 2134-9000.

Básico em Organização de Eventos
Até 26/9, 9h ou 3 a 12/8, 18h. O 
curso tem como foco a avaliação 
crítica, prospecção de novos clientes, 
demandas do mercado e novas neces-
sidades. SENAC, 2134-9000.

Administração de
Restaurantes e Bares
Até 25/9, 18h30. Este curso capacita o 
aluno para planejar as diversas etapas 
de implantação e administração de 
empreendimentos gastronômicos. 
SENAC, 2134-9000.

Cupcakes 
Até 11/9, 13h30. Este curso tem o ob-
jetivo de proporcionar aos participantes 

aprender a preparar cupcakes. SENAC, 
2134-9000.

Depilação
Início, 12/09. O participante aprende a 
realizar depilação facial e corporal, uti-
lizando técnicas e produtos adequados. 
SENAC, 2134-9000.

Iniciando um Pequeno e Grande 
Negócio
Transmitir princípios, fundamentos e 
práticas de empreendedorismo úteis para 
a abertura de pequenos negócios.  www.
ead.sebrae.com.br

Microempreendedor
Individual - MEI
Para microempreendedores individuais 
sobre formalização, principais atividades, 
vantagens de ser um MEI. www.ead.
sebrae.com.br

OFICINA
Nutrição
Terça às 10h30. Oficinas que visam 
incentivar práticas alimentares mais 
saudáveis. Univap, 3947-1000.

PALESTRAS
Comunicação/Gerações
Dia 17/9, 19 h, Novas formas de 
interação entre as diversas gerações 
(X, Y e Z). Faap, gratuito,  inscrições 

prévias: 3925-6400. 

Um remédio para
os problemas de atenção
14/09, 19h. A importância dos fato-
res cognitivos no meio profi ssional. 
Faap, gratuito, inscrições prévias: 
3925-6400. 

VESTIBULARES
Fuvest
09/09. Vestibular que seleciona alunos 
para a USP (Universidade de São Paulo).  
www.fuvest.com.br.

ITA - Instituto Tecnológico
de Aeronáutica
Até 15 de setembro. São oferecidas 140 
vagas em 6 cursos de engenharia. http://
www.vestibular.ita.br/

UFSC
15/09 até 14/10. Serão oferecidas 4.564 
vagas para 100 cursos. www.vestibu-
lar2016.ufsc.br

UFPR 
Até 11/09. Diversos cursos. www.
nc.ufpr.br

PUC-PR
Até 7/09. A PUCPR oferece para 55 
opções de cursos de graduação. www.
vestibular.pucpr.br

OPORTUNIDADE

Prefeituras da região

abrem concursos públicos

Jacareí é a cidade 

que está oferecendo 

o maior número de 

vagas, ao todo são 510.

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 • Santa Inês 1

• Vila Ema • Jardim da Granja
• Bosque dos Eucaliptos (Rua Pedro 
Martins Ribeiro) • Jardim do Céu
• Aquarius

Sexta-feira Sábado

2. 6  a 12 de
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Numa panela de pressão coloque um fio de óleo e 
refogue a costela até dourar. Junte 2 litros de água 
quente, tampe e deixe cozinhar por cerca de 40 min 
ou até que ela esteja macia. Enquanto isso, cozinhe 
também a mandioca em água com sal. Aproveite 
esse tempo para picar: cebolas, alho, tomates. 
Quando a costela estiver cozida, escorra toda a água 
pois deixa a carne menos gordurosa. Numa panela 
grande coloque a cebola em um fio de óleo e deixe 
dourar bem. Junte a costela e refogue um pouco 

(uns 5 minutos). Adicione o alho e tempere com sal 
e pimenta do reino. Junte os tomates e adicione 
mais uns dois litros de água, que deve estar quente. 
Misture bem. Junte a mandioca já cozida e deixe 
cozinhar uns 10 minutos. Retire um pouco do caldo, 
cerca de 3 ou 4 xícaras. Retire com um pouco da 
mandioca e tomate também. Bata isso no liquidifi-
cador. Volte para a panela e cozinhe mais um pouco. 
Coloque a cebolinha e salsinha, misture só antes de 
servir, para manter o sabor. Sirva com arroz branco.

MODO DE PREPARO

A Prefeitura recebeu na 
terça-feira (1º/09) cinco ônibus 
escolares acessíveis, por meio 
do programa federal “Caminho 
da Escola”.

A cerimônia marcou abertu-
ra da “Semana da Pátria do 
Município”. Os ônibus foram 

adquiridos por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação/ Ministério da 
Educação (FNDE/MEC), do 
Governo Federal. 

1 kg de costela de boi em pedaços, 1 kg de mandioca em cubos, 2 cebolas picadas, 5 dentes de alho picados, 
2 tomates sem pele e sem sementes picados, óleo, sal e pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto.

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

Frota escolar Frota escolar ganhaganha
cinco novos ônibuscinco novos ônibus

INGREDIENTES

Vacinação contra pólio é prorrogada
A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Saúde, decidiu prorrogar 
a campanha de vacinação contra 
pólio até que a meta de 95% seja 
alcançada. Até agora, foram apli-
cadas 24.106 doses, o que corres-
ponde a 61,13% de cobertura. O 
público-alvo é formado por crian-
ças entre seis meses e menores 

de cinco anos de idade (quatro 
anos, 11 meses e 29 dias). Em São 
José dos Campos, a estimativa é 
que existam 39.437 crianças nesta 
faixa etária. A vacinação ocorre 
em todas as 41 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da cidade e Uni-
dades de Saúde da Família (USF).

 Colaboração: Anna Bicesto

Os cinco ônibus são adaptados 
para o transporte adequado de 
alunos com defi ciência:
dois possuem um box para 
cadeiras de rodas e 20 assentos 
cada e, os demais, contam com 
dois boxes para cadeiras de 
rodas e 13 assentos cada.

O investimento total 
é de R$ 750 mil. 

QUER RECEBER INFORMAÇÕES ÚTEIS
DA PREFEITURA NO SEU E-MAIL?
envie e-mail para: imprensahoje@sjc.sp.gov.br

SAIBA
ANTES
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CINEMA
Malditas barragens
18/09, 19h30. O fi lme explora a 
mudança na atitude dos cidadãos 
dos EUA a partir do orgulho 
em grandes barragens. SESC, 
3904-2000.

CONCURSO
2º Festival Regional
de Vídeos Ambientais 
Até 25/09. com o tema “A na-
tureza pede água”, a 2ª edição 
do festival vai divulgar, exibir e 
premiar audiovisuais de até 5 
minutos. www.fccr.org.br

CULINÁRIA
Moqueca Capixaba e Baiana
15/09, 19h30. Cozinha Experi-
mental apresenta  as diferenças 
entre a moqueca baiana e Ca-
pixaba. Centro da Juventude, 
3932-8600.

DANÇAS
Danças Gaúchas
12/09, 17h. O CTG ( Centro de 

Tradições Gaúchas) apresenta o 
ritmo sulista, com as tradicionais 
danças. Centro da Juventude, 
3932-8600.

Sambada de Cavalo Marinho
Dia 30/08, às 16h30. A Veia 
do Bambu, o Padre, e o boi são 
algumas fi guras que trazem em 
suas trupes, como é chamada a 
dança. SESC, 3904-2000

EXPOSIÇÃO
53 Anos de
Carreira- Forever Young
Até dezembro. A mostra é com-
posta por CDs, DVDs, Fitas entre 
outros artigos do músico Bob 
Dylan. Biblioteca Hélio Pinto 
Ferreira, 3931-2549.

Abstractu
Até 29/09. O artista Valmir Ca-
margo expõe 15 telas pintadas 
em óleo sobre tela de acrílico. 
Casa de Cultura Chico Triste, 
3929-7559.

Canteiro de Obras

18/09. Panorama dos trabalhos 
de Claudio Tozzi, do início de sua 
carreira na década de 60. SESC, 
3904-2000.

Cores, Festas e Fé
Até 05/10. A prestigia com uma 
leitura visual do Brasil, com suas 
tradições através das cores. 
Centro da Juventude, 3932-8600.

Feira de Artesanato
Mãos e Arte
Todos os domingos. Mostra e 
venda de produtos feitos por 
artesãos da região do Vale do 
Paraíba.  Parque Vicentina Ara-
nha, 3911-7090

Ocupação humana
em SJC e Fase sanatorial
Todos os dias, 8h às 18h. Fotos 
e outros artigos da fase sana-
torial. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

Museu Vivo 
Permanente. Reúne representan-
tes da cultura popular regional 
nas áreas do artesanato, da 

culinária. Museu do Folclore, 
Parque da Cidade, 3924-7300.

Estampas a partir
da fotografi a
Até 23/09. Obras fotográfi cas e 
técnicas de estêncil e xilogravura 
em cor. Ofi cina Altino Bondesan, 
3923-4860

Um Olhar diferente
sobre a cidade de SJC
Até 20/09, 19h. Registros da 
cidade através do olhar de alunos 
do curso de fotografi a do SENAC-
-SJC. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

LITERATURA
Biblioteca Centro
da juventude
Segunda à domingo. Acoche-
gante e acolhedora, a biblioteca 
é uma ótima opção para leituras. 
Centro da Juventude,3932-8600.

Sônia Gabriel
17/09, 19h30. Apresenta o livro 
Memorial do Convento, de José 

Saramago. SESC, 3904-2000.

MÚSICAS
Balaio de Ostras
14/09, 20h. A banda joseense 
apresenta o melhor do pop rock 
do sudeste.  Centro da Juventude, 
3932-8600.

Beatles para as crianças 
Sábados de Setembro. O es-
petáculo resgata as musicas 
de um dos maiores grupos de 
rock da história. Teatro Colinas, 
3204-5236.

Coletividade Hip Hop
16/09, 19h. Um encontro aberto 
para todas as idades agregando 
diversas formas de arte na cultura 
Hip-Hop. Praça 1° de Maio (Novo 
Horizonte).

Cine Bandas com Psicoletivo
12/09, 20h. O grupo apresenta 
uma mescla infl uências do rock, 
reggae, baião e samba. Cine 
Santana, 3942-1227.

Zé Geraldo Acústico

19 e 20/09, sábado às 21h e 
domingo às 19h. No show ele 
apresenta seus maiores sucessos 
e também as mais recentes. 
Teatro Colinas, 3204-5236.

OFICINA
Danças Brasileiras
Todas as Quarte-feiras. Danças 
como, quadrilha, bambaê de 
caixa, ciranda de roda, bumba-
-meu-boi, tambor de crioula, e 
outras. Parque Vicentina Aranha, 
3911-7090.

Origami: Flores
11 e 25/09, 8h30 ou 13h30. 
Os participantes irão aprender 
técnicas de dobradura para for-
mar fl ores de papel. Biblioteca 
Cassiano Ricardo, 3921-6330

Vivenciando a cultura – Pipas
03/09, 9h. O artista plástico 
Adilson Soares desenvolverá 
uma vivência sobre confecção 
de pipas. Casa de Cultura Chico 
Triste, 3929-7559

Estão abertas até 29 de 
setembro, as inscrições 
para a 11ª edição do Concurso de 
Desenhos, realizado pela Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo, por meio 
do Programa de Educação Patrimo-
nial (PEP). O tema escolhido este ano 
é “Patrimônio Cultural de São José 
dos Campos” e podem participar 
estudantes da cidade.

O Concurso de Desenhos pretende 
despertar o interesse dos alunos 
para a existência, a valorização 
e a preservação dos patrimônios 
culturais e a identifi cação dos alunos 
com a cidade.

AGENDA

www.fccr.sp.gov.br

O Festivale (Festival Nacional de 
Teatro do Vale do Paraíba) chega 
à sua 30ª edição e traz o tema “O 
Teatro e a Cidade”. O evento tem 
programação até o dia 13 de se-
tembro. Com isso, ainda há uma 
vasta programação para ser apro-
veitada pelos fãs de teatro. O even-
to é promovido pela Prefeitura, por 

meio da Fundação Cultural Cassia-
no Ricardo (FCCR), em parceria com 
SESC, SESI, Ofi cina Cultural Altino 
Bondesan, Projeto Mosaico Teatral 
e ProAc.

www.fccr.sp.gov.br

O concurso é aberto para 
alunos de seis a 18 anos 
de idade, de escolas públi-
cas ou privadas da cidade. 

Os desenhos podem retratar 
edifícios, objetos e obras de arte, costumes e
manifestações culturais populares, que são
associados à história, memória e identidade joseense.

Eles devem ser produzidos em sala de 
aula sob a orientação de um professor 
e ser inscritos pela escola. Haverá pre-
miações.

vai acontecer
no dia 11/09
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Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561
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