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É SEU DIREITO!
Nome deve ser limpo até cinco

dias após pagamento da dívida
Conforme decisão judicial, depois que o 
consumidor paga uma dívida atrasada, o 
nome dele deve ser retirado dos órgãos de 
proteção ao crédito em no máximo cinco 
dias. O prazo deve ser contado a partir da 
data de pagamento;

Construtora deve pagar
indenização por atraso em obra
Os órgãos de defesa do consumidor en-
tendem que a construtora deve indenizar o 
consumidor em caso de atraso na entrega do 
imóvel. Algumas, ao perceberem que a obra 
vai atrasar, oferecerem acordos “questioná-
veis” podendo lesar os consumidores.

Bancos devem oferecer
serviços gratuitos
As instituições são obrigadas a oferecer gra-
tuitamente cartão de débito, a realização de 
até quatro saques e duas transferências por 
mês e o fornecimento de até dois extratos e 
dez folhas de cheque mensais;

Não existe valor mínimo
para compra com cartão
Segundo o Idec e o Procon, se a loja aceita 
cartão como meio de pagamento, deve 
aceitá-lo para qualquer valor nas compras à 
vista, não podendo estabelecer valor mínimo 
para compra com cartão. 

Consumidor pode desistir de
compras feitas pela internet
Quem faz compras pela internet e pelo tele-
fone pode desistir da operação, seja por qual 

motivo for, sem custo nenhum, em até sete 
dias corridos. A contagem do prazo inicia-se 
a partir do dia imediatamente posterior à 
contratação ou recebimento do produto.

Suspensão de serviços sem custo
O consumidor tem o direito de suspender, 
uma vez por ano, serviços de TV a cabo, 
telefone fi xo e celular, água e luz sem custo. 
Para telefone e a TV a cabo, a suspensão 
pode ser por até 120 dias; luz e a água, não 
existe prazo máximo. 

Cobrança indevida
deve ser devolvida em dobro
Quem é alvo de alguma cobrança indevida 
pode exigir que o valor pago a mais seja de-
volvido em dobro e corrigido. A regra consta 
do Código de Defesa do Consumidor.

Contratação de seguro
de cartão de crédito
Órgãos de defesa do consumidor entendem 
que se o cartão for furtado e o cliente fi zer o 
bloqueio imediatamente, qualquer compra 
feita a partir dali será de responsabilidade 
da administradora, mesmo sem o seguro do 
cartão.

Passagens de ônibus
têm validade de um ano
As passagens de ônibus, mesmo com data e 
horário marcados, têm validade de um ano. 
Caso não consiga fazer a viagem na data 
marcada, o passageiro deve comunicar a em-
presa com até três horas de antecedência. 

Mensalidades pagas 
antecipadamente podem ser 
reembolsadas
Se houver desistência, as parcelas pagas em 

cursos referentes aos meses que não serão 
cursados deverão ser devolvidas. Porém, 
não há a obrigação do curso devolver o valor 
pago pelo material didático. A escola pode 
cobrar multa, de no máximo 10%.

Cobrança por perda
de comanda é ilegal
O consumidor deve pagar apenas o valor 
daquilo que consumiu. É importante salientar 
que o controle do consumo realizado nesses 
estabelecimentos é de inteira responsabili-
dade do próprio estabelecimento, não dos 
clientes.

Taxa de 10% não é obrigatória
A taxa de 10 % do garçom é uma liberali-
dade, ou seja o consumidor pode optar por 
pagar ou não. Essa taxa deve ser informada 
prévia e adequadamente, com o devido valor 
discriminado na conta e a indicação de que a 
cobrança é opcional ao cliente. 

Consumação mínima
é prática abusiva
A cobrança em bares e casas de show cha-
mada “consumação mínima” é uma prática 
corriqueira. Mas isso não a torna lícita, pelo 
contrário, confi gura-se uma prática abusiva. 
Isto se caracteriza como “venda casada”, o 
que é proibido.

Existem pelo menos 15 questões sobre relações de consumo 
que já são direitos garantidos aos consumidores, mas, são 
desconhecidos da maioria. As questões envolvem desde retirada 
do nome em órgãos competentes, serviços gratuitos de bancos, 
indenizações, etc.
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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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São José dos Campos 
exportou um total de US$ 286,4 
milhões em agosto deste ano, um 
aumento de 24,12% em rela-
ção aos US$ 230,7 milhões em 
produtos exportados no mesmo 
mês de 2014. Os números são da 
Secretaria de Comércio Exterior, 
do Ministério de Desenvolvimen-
to, da Indústria e do Comércio.
Este é o terceiro mês consecu-

tivo em que os resultados deste 
ano superam os do ano passa-
do. Em junho, foi registrado um 
crescimento de 17% com relação 
a junho de 2014. Já em julho, o 
aumento foi superior a 45%.
Em agosto, o município im-
portou US$ 264,3 milhões em 
produtos, deixando o saldo
da balança comercial em
US$ 22,1 milhões.

CONCURSOS
Professor Infantil – Prefeitura São 
Paulo
Até. 29/09. Total de 600 vagas de 
professor da educação infantil. www.
vunesp.com.br

Prefeitura Jacareí
Até 30/09, Total de 510 vagas, sendo 230 
na área da saúde e mais 210 em outras 
áreas. www.consesp.com.br 

Prefeitura Taubaté
Até 15/10. Preenchimento de seis vagas 
em cargos de níveis médio e superior. 
www.publiconsult.com.br.

CURSOS
Administração de pessoal
2ª quinzena de outubro, segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, 
tel. 3033-0857.

Cipa
28 e 29/09, 8h. Curso de comissão in-
terna de prevenção de acidentes. SESI, 
3919-2000

Fotografi a e imagem alternativa

30/09, 19h às 22h e 17/09, 19h às 22h. 
Ensino da linguagem visual, tempo, 
composição, material e iluminação no 
mundo da fotografi a. SESC, 3904-2000.

Na Medida 
28/9 a 2/10, 9h às 13h. Curso de Gestão 
fi nanceira para micro e pequenos empre-
sários. Sebrae, 3922-2124.

Restauro
Turmas para Outubro. O Centro de 
Educação Empreendedora (Cedemp), da 
Prefeitura, oferece curso de projeto de 
restauro de edifi cações, 3931-6007

Cursos rápidos - 3033-0857
Excelência em atendimento

1º quinzena de outubro, terças e 
quintas-feiras, das 18h30 às 22. 

Práticas para seleção e trei-
namento
2ª quinzena de outubro, terças e 
quintas-feiras, das 18h30 às 22h30.

OFICINAS
Nutrição
Terça às 10h30. Oficinas que visam 

incentivar práticas alimentares mais 
saudáveis. Univap, 3947-1000.

Desperdício de Alimentos
28/9, 9h às 18h. Para empresários de es-
tabelecimentos de alimentação. Sebrae, 
3922-2124.

PALESTRAS
Os desafi os para vencer em tempo 
difíceis
3/11, às 18h. Professor Marins elucida 
os maiores problemas enfrentados na 
atualidade na hora de administrar e 
empreender. APVE, 3925-5204

VESTIBULARES
Anhembi Morumbi
Até 13/11. Vagas para o curso de Medi-
cina. www.vunesp.com.br

Casdinho
Até 02/10. Curso preparatórios para 
Colégio Embraer, ETEC e Olimpíadas 
Científi cas, para alunos do 8° e 9° ano. 
CASD Vestibulares, www.casdinho.com

Cásper Líbero
Até 30/11. Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas, Rádio e 
TV. www.casperlibero.edu.br/

ESPM
Até 6/11. Diversos cursos e vagas. 
www2.espm.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí
Até 6/11. Curso de Medicina. www.
vunesp.com.br

Mackenzie
Até 29/11. A universidade oferece di-
versos cursos. www.portal.mackenzie.br

PUC-Campinas
Até 29/09. Diversos cursos e vagas. 
www.puc-campinas.edu.br

UFSC
Até 14/10. A faculdade oferece mais de 
4500 vagas em diversos cursos. vestibu-
lar2016.ufsc.br/

Unesp
Até 13/10. Oferta de 7.355 vagas em 176 
opções de cursos.  www.vunesp.com.br

Uninove
Até 27/10. 60 vagas para Medicina. 
www.vunesp.com.br

OPORTUNIDADE

Exportações de SJC tiveram
aumento de mais de 24%

As exportações de 
São José dos Campos, 
principalmente aviões 
e equipamentos 
aeronáuticos, já totalizam 
quase US$ 2,8 bilhões em 
2015. Com mais de US$ 1,9 
bilhão, os Estados Unidos 
respondem por quase 70% 
deste total.

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
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A Prefeitura lançou dia 21, Dia da 
Árvore, o projeto “São José Mais 
Verde”, com o plantio de mudas no 
bairro Vila das Flores, zona sul. So-
mente nesse dia foram plantadas 
60 árvores de várias espécies. Ao 
todo, a região vai receber 4 mil mu-
das de árvores.

A programação de plantio se 
estenderá pelos bairros Jardim 
Cruzeiro do Sul, Jardim Repúbli-
ca, Jardim Nova República, Jar-
dim Bandeirantes e Jardim Santa 
Edwiges. Cerca de 20 alunos dos 

anos fi nais da Escola Municipal 
Luzia Levina Aparecida Borges, 
que fi ca no bairro Cruzeiro do Sul, 
participaram da ação.

A expectativa é que o projeto 
“São José Mais Verde” obtenha 
êxito com a participação dos es-
tudantes e dos moradores, para 
que possam zelar pelas árvores 
plantadas. OU seja, agindo como 
fi scais desses patrimônios natu-
rais que embelezam a cidade e 
contribuem para a qualidade de 
vida da população.

Forrar a tarteira. Bater 
as natas, juntar os ovos, 
o mel, o leite e a raspa 
de limão. Cozer a 190º 
durante 45 minutos.

MODO DE PREPARO
Massa folhada para forrar uma 
forma “tarteira” de cerca de 25 
cm de diâmetro; 2 pacotes de 
natas; 150 ml de mel; 150 ml de 
leite; 4 ovos; raspa de um limão

TARTE DE MEL SEM AÇÚCAR

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

INGREDIENTES

Anvisa proíbe lotes de chás

São José Mais Verde

Por estar em desacordo com a 
legislação vigente, a Anvisa proi-
biu a fabricação, a distribuição, a 
comercialização e o uso de todos 
os lotes do Chá Misto Camomila 
e Cidreira; do Chá Misto Maçã e 
Hortelã Dia e do Chá Misto Maçã 
e Canela, da marca Da China.

A Agência também proibiu o Chá 
Noite Tranquila Aromático, da 
marca Chileno. Os produtos são 
fabricados pela empresa Labora-

tório Industrial Vida e Saúde Ltda. 
Segundo a norma, o Chá Misto 
Camomila e Cidreira e o Chá Mis-
to Maçã e Hortelã Dia contém a 
falsa indicação para lactentes. Já 
o Chá Misto Maçã e Canela con-
tém a espécie vegetal "Casca de 
Jabuticaba (Myrciaria caulifl ora)", 
sem previsão de uso para preparo 
da bebida.  O Chá Noite Tranqui-
la Aromático contém a espécie 
vegetal "Anis estrelado", também 
sem previsão de uso.

PEDIDOS DE ÁRVORES
Quando o munícipe desejar 
uma árvore próximo de sua 
casa, é necessário que seja 
feita uma solicitação pelo te-
lefone 156 para garantir que 
a espécie plantada possua 
desenvolvimento satisfatório, 
sem causar danos às calça-
das e fi ação elétrica.

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

SAIBA
ANTES



Até o dia 5 de outubro
das 8h às 21h

Hall das Artes
Centro da Juventude 

R. Aurora Pinto da Cunha 131 
Jardim América

3932-8600

Exposição
"Cores, festas e fé"
do artista nordestino 

Eriba Chagas
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Com a chegada da Primavera, 
a Orquestra Sinfônica de São 
José dos Campos inicia sua nova 
temporada artística.

Desta vez a apresentação será na 
próxima quarta-feira (30), no Teatro 
do Sesi, na Av. Cidade Jardim, 
4389,  Bosque dos Eucalíptos.

No repertório estarão obras de 
Carlos Gomes, Abertura Fosca; 
Igor Stravinsky, Suite “O Pássaro 
de Fogo” e, de George Gershwin, 
Seleções do Porgy and Bess.

BAZAR
Obra Social São Dimas
06/10, 9h. Bazar Beneficente 
em prol da Obra Social São 
Dimas. Estarão à venda roupas 
de adultos e de crianças, calçados 
e bolsas. Catedral São.Dimas, 
3322-0543. 

CONCURSO
Desenhos 
As inscrições para a 11ª edição 
do Concurso de Desenhos, da 
FCCR, foram prorrogadas para até 
29/09. O tema é “Patrimônio Cul-
tural de São José dos Campos”. 
www.fccr.sp.gov.br

CINEMA

Festival de Vídeos
Ambientais
O 2º Festival Regional de Vídeos 
Ambientais, promovido pela 
Prefeitura, teve o prazo de inscri-
ções prorrogado para até 5/10. 
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/

meio_ambiente.aspx

Moto-perpétuo e O Sarau
28/09, 14h e 19h. O curta narra a 
história de Leonardo, um violinis-
ta que tenta criar uma máquina 
de partituras. Cine Santana, 
3942-1227.

Só dez por cento é mentira
29/09, 19h. É um relato sobre 
a vida e obra do escritor mato-
-grossense Manoel de Barros, 
falecido em 2014. Parque Vicen-
tina Aranha, 3911-7090.

CURSOS
Danças Brasileiras
30/09. Danças como, cacuripa, 
quadrilha, bumba-meu-boi, ci-
randa de roda, às 19 h, no Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

DANÇA
Giz de cena toca para dançar
27/09, 16h30. Uma grande 
brincadeira dançada, cantada 
e improvisada para as crian-

ças de todas as idades. SESC, 
3904-2000.

ESPORTES
Futsal
Sábado e domingo, 10h e Ter-
ça, quarta, quinta e sexta, 13h. 
Recreação livre de futsal para 
credenciados no Sesc. SESC, 
3904-2000.

Jogos aquáticos
Todos os domingos às 14h. Muita 
diversão e brincadeiras na pisci-
na. SESC, 3904-2000.

Tênis de mesa
Terça a sexta, 15h30 e Sábados 
e domingos, 10h30. Recreação 
livre de famoso Ping-Pong. SESC, 
3904-2000.

Slackline
Quinta-Feira, 19h.  Prática gratui-
ta do esporte radical Slackline. 
Centro da Juventude, 3932-8600

Yoga
Terça-Feira, 7h e quinta, 7h. Ofi ci-

na de Yoga. Parque da Juventude, 
3932-8600.

EXPOSIÇÃO
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.

Obras de Johann Gütlich
Até 30/09. O público poderá 
conhecer as pinturas Johann 
Gütlich por meio de fotografi as. 
Casa de Cultura Johann Gütlich, 
3934-5866.

Pro Céu, pro Chão
Até 1/11. Bete Esteves traz refl e-
xões sobre conexões entre artes 
e tecnologia na produção con-
temporânea. SESI-SP, 3919-2000.

LITERATURA
Árvore da Poesia
Até 30/09. Poesias do escritor 
de joseense Cassiano Ricardo 

serão expostas na figureira. 
Casa de Cultura Johann Gütlich, 
3934-5866.

Selo SerTão Brasileiro
01/10, 19H30. Os livros da série 
SerTão Brasil abordam questões 
sobre a cultura popular e identi-
dade regional, SESC, 3904-2000.

MÚSICA
Caiçara 
03/10, 18h. Com 20 anos de 
carreira o artista pernambucano 
apresenta o 1º disco solo Efeito 
em Casa. SESC, 3904-2000.
Grupo de Coro
das Casas do Idoso
30/09, 12h. Na apresentação, 
o grupo composto por 30 parti-
cipantes das unidades da Casa 
do Idoso Centro e Sul. Praça do 
Sapo, 3924-7300.

Lobão 
3/10, 21h.A tour VOZ & VIOLÃO 
chega a São José dos Campos 

com um show que vai fazer 
você sentir a presença do Lobão. 
Teatro Colinas, 3204-5236.

Tatti Martins 
28/09, 20h. A Cantora apresenta 
o “Especial Rock de Brasília”. 
Centro da Juventude, 3932-8600.

Wanderlea
01/10, 16h. A Rainha da Jovem 
Guarda apresenta uma seleta 
lista de sucessos da Jovem 
Guarda. SESC, 3904-2000.

TEATRO
Otelo 
9, 10/10, às 21h. Otelo é uma 
peça de paixões. Fala sobre 
ciúme, amor, ódio, honra, traição. 
Teatro Colinas, 3204-5236.

Lamartine Babo
02/10, 21h. O musical homena-
geia um dos maiores compo-
sitores da MPB, conhecido por 
sua irreverência e humor. SESC, 
3904-2000.

AGENDA

Vôlei para crianças e jovens
Crianças e jovens que gostam de 
vôlei têm oportunidade de prati-
car aulas gratuitas de iniciação 
esportiva da modalidade. Sete 
núcleos da Prefeitura estão com 
vagas abertas para garotas e 
meninos de 9 a 15 anos. 

Mais informações podem ser 
obtidas nos locais, é só procurar 

diretamente nos locais. Horários 
e faixas etárias atendidas variam 
de acordo com cada unidade.

As aulas e atividades desenvol-
vidas nas unidades esportivas 
contribuem para fazer a cidade 
cada vez mais uma cidade sau-
dável, em iniciativas que promo-
vem o bem-estar da população.

Vila Maria  Praça Nenê 
Cursino | 3923-5256

Vila Letônia  Rua 
Roseira, 11 | 3923-8604

Motorama  Avenida 
das Rosas 270 | 3929-8171

Cerejeiras  Avenida 23 
de Dezembro | 3907-6739

Novo Horizonte 

Rua dos Ceramistas 81
3907-6706
Satélite  Avenida 
Perseu 180 | 3931-6539

Parque Industrial 

Rua Palmares 841
3931-6534

www.fccr.org.br

LOCAIS

INGRESSOS
Os ingressos são gratuitos e devem 
ser retirados antecipadamente 
no local, das 10 às 19 h. Para 
o mesmo espetáculo haverá 
também distribuição de ingressos 
antecipados no Parque Vicentina 
Aranha, até o dia 30, das 8h às 14 h.

Sinfônica Municipal se apresenta no Sesi

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

Academias ao ar livre 
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