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Inmetro proíbe venda de 
chupetas e mamadeiras 
customizadas

“A customização torna os pro-
dutos inseguros, com risco de as 
peças aplicadas, como cristais, 
se soltarem durante o uso e 
manuseio pelo bebê, podendo 
ocasionar grave sufocamen-
to e até levar a óbito. Além 
disso, há a possibilidade de 
toxicidade por conta dos enfeites 
aplicados”, alertou Alfredo Lobo, 
diretor de Avaliação da Conformidade, 
do Inmetro.

Segundo Lobo, relatos de acidentes de 
consumo no exterior infl uenciaram a 
decisão. “Identifi camos acidentes com 
crianças na Europa e nos Estados Uni-
dos, onde a customização de produtos 
infantis já é controlada.” Concluiu Lobo.

NOVA CAMPANHA CONTRA A DENGUE JÁ FOI LANÇADA. ELIMINE FOCOS DE ÁGUA PARADA!

0800 285 1818

Inmetro

www.inmetro.gov.br

Achei positiva a medida. Não 
quero correr riscos. Me pre-

ocupo de minha fi linha ingerir pro-
dutos de customização e engasgar, 
até sem eu ver. Ela ainda não usa 
chupeta mas, a mamadeira é a cre-
denciada do Inmetro. 

Gizele Rizzo | funcionária pública

Por medida de segurança, o Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou 
dia 16, no Diário Ofi cial da União, portaria que proíbe 
a comercialização de chupetas, mamadeiras e bicos 
de mamadeiras customizados, todos considerados 
perigosos para uso infantil.

A partir de agora, os estabeleci-
mentos (lojas físicas e virtuais) onde 
forem encontradas irregularidades 
estarão sujeitos às penalidades pre-
vistas na lei, com multas que variam 
de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.
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Medida já está valendo 
e estabelecimentos 
que descumprirem 
as normas serão 
multados.
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Vagas de emprego (PAT)

Qualifi cação profi ssional

Carteira de trabalho

Seguro desemprego

Apoio à mão de obra
autônoma

Praça
Afonso Pena, 175

Centro
3923-5770
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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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A Prefeitura de São José 
dos Campos fi rmou convênio 
com a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia e Inovação do 
Governo de São Paulo para a 
realização de cursos de qualifi -
cação gratuitos.

Por meio do portal Via Rápida 
do Governo do Estado estão 
abertas, até o dia 3 de novem-
bro, as inscrições para o curso 
de panifi cação, que visa for-
necer informações fundamen-

tais para o conhecimento das 
técnicas de fabricação de pães 
e doces, bem como a melhor 
operacionalização da seção de 
padaria e confeitaria.

Estão sendo oferecidas 60 va-
gas, divididas em três turmas: 
manhã, tarde e noite. A carga 
horária do curso é de cem 
horas, sendo as aulas admi-
nistradas de segunda a sexta-
-feira. Em breve serão abertas 
inscrições para o curso de 
açougueiro.

Para participar, é necessário 
ter no mínimo 16 anos de idade, 
ser alfabetizado, possuir no 
mínimo ensino fundamental 
incompleto e residir no Estado 
de São Paulo.

As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente no site Via 
Rápida (abaixo).

CONCURSOS
CNPM
Até 27/10. Conselho Nacional do Minis-
tério Público oferece vagas de estágio 
em diversas áreas. www.universidade-
patativa.com.br

IPMU-Ubatuba
Até 15/11. Instituto de Previdência Mu-
nicipal de Ubatuba oferece 5 vagas para 
contador e agente administrativo (nível 
médio). www.epts.com.br

Prefeitura Taubaté (Educação)
Até 8/11. Concurso público que visa 
preencher 44 vagas para o cargo de 
professor. www.publiconsult.com.br

CURSOS
Fundo Social de Solidariedade - 
3911-8060 | 3924-7369

Bolo Feliz Ano Novo
29/10. Ofi cina de confecção do bolo fe-
liz ano novo, perfeito para o reveillon. 

Bolo desenho chocolate
05/11. Ofi cina do bolo temático na-
talino.

Docinhos natalinos
12/11. Confecção de diversos Doces 
Natalino.

SENAC - 2134-9000
Autocad básico

Início 03/11. Capacitar o aluno para 
utilizar o software AutoCAD 2015. 

Jardinagem
Início 07/11.  Formaão, manutenção e 
reforma de pequenos jardins e vasos. 

Pães caseiros
Início 06/11. Preparaçãode   massas 
básicas para diversos tipos de pães 
caseiros. 

Rotulagem de alimentos
Início 12/11. Capacita o aluno para 
elaborar rótulos que informem ca-
racterísticas essenciais de produtos.

PALESTRAS
FAAP - 3925-6400

Liderança o poder da infl uência
27/10/2015, 18h30. Palestrantes: 
Vivian C. Nuñez Salas, empresária, 
fundadora da VS Performance & 

Comportamento.
Líder integral | Equipe integrada

29/10, 18h30. Palestrante: Eliane 
Araújo, consultora em Gestão de Pes-
soas, professional e executive coach.

SELETIVAS CURSOS TÉCNICOS
Curso Técnico de enfermagem
Até 31/10. A Fundação Jonhson oferece 
40 (quarenta) vagas para o primeiro ano 
do curso. www.fundacaojohnson.org.br

ETEC 
Até 10/11. Cursos técnicos com diversas 
vagas.  www.vestibulinhoetec.com.br

Instituto Federal (seleção)
Até 10/11.  Automação Industrial, Mecâ-
nica e Eletrotécnica, aulas em SJCampos. 
Instituto Federal de Educação – IFSP, 
www.ifsp.edu.br/processoseletivo

VESTIBULARES
Anhembi Morumbi
Até 19/11. Curso de Medicina.
www.vunesp.com.br

Cásper Líbero

Até 30/11. Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas, Rádio e 
TV. www.casperlibero.edu.br/

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

Fatec
Até 11/11. 15.565 vagas, sendo que 2.000 
vagas são para a modalidade à distância. 
www.vestibularfatec.com.br

UEM
Até 22/11. 1488 vagas em diversos 
cursos. www.cvu.uem.br

UEMG
Até 8/11. 6.520 vagas em 110 opções de 
cursos. www.copeps.uemg.br

Univap
Até 17/11. A Universidade oferece 
diversas vagas e cursos.  www.univap.br

Unitau
Até 4/12. Diversas vagas e cursos. www.
unitau.br

OPORTUNIDADE

Prefeitura fi rma parceria 
para curso de panifi cação

www.viarapida.sp.gov.br

www.sjc.sp.gov.br/qualifi ca

QUALIFICA SÃO JOSÉ
Desde a sua criação em 
2013, o Qualifi ca São José 
atendeu mais de 10 mil 
pessoas em mais de cem 
cursos nas áreas de ser-
viços, turismo, comércio e 
indústria, todos realizados 
em parcerias com as insti-
tuições do Sistema S de en-
sino profi ssionalizante.

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Precisa de crédito
para empreender?
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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 • 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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Este é o tema da nova cam-
panha de combate à dengue 
que foi lançada pela Prefeitura, 
dia 20.  A campanha desse ano foi 
antecipada com o objetivo de mo-
bilizar desde já a população para a 
prevenção, bem antes da chegada 
do período crítico da doença, que 
ocorre no verão. E, com isso, evi-
tar que a cidade tenha novamente 
uma epidemia, como a que ocor-
reu recentemente, e com óbitos.

A Prefeitura vai manter as prin-
cipais ações já realizadas como 
a emissão de multas para pro-
prietários que impedirem a en-
trada dos agentes, o drone para 
imóveis desabitados, a parceria 
com o CRECI (Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis), que 
abrem as casas vazias que estão 
sob sua responsabilidade para 
vistorias das equipes de combate 

à dengue, além de vistorias casa 
a casa, arrastões e mutirões para 
recolhimento de criadouros que 
possam estar acumulados nas 
casas.

Além disso, o plano de ação da 
campanha inclui algumas novi-
dades. Entre elas está o envio de 
correspondência (AR) para os 
imóveis que fi cam fechados du-
rante o dia, indicando um telefone 
e solicitando que o proprietário 
faça contato para agendar uma 
visita dos agentes à noite ou aos 
sábados. 

Bata todos os ingredientes no mixer ou liquidificador, 
com exceção da muçarela. Coloque 1/3 da massa na frigideira antiaderente 
pré-aquecido e cozinhe em fogo baixo. Quando soltar da panela, vire e espere 
dourar do outro lado. Coloque a muçarela e faça um rolinho. Com o calor da 
massa o queijo irá derreter. Use pouco sal. Faça outras porções com o resto 
da massa. 

1 ovo, 1 clara, 2 colheres 
de (sopa) de polvilho azedo, 2 colheres de 
(sopa) de água, 1 colher (de sobremesa) de 
iogurte desnatado ou queijo cottage, 1 pitada 
de sal, 3 fatias de muçarela light (e/ou peito 
de peru light).

MODO DE PREPARO:

PÃO DE QUEIJO LIGHT DE FRIGIDEIRA Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

INGREDIENTES:

“Não dê espaço para o Mosquito. 
Bote a Dengue pra Correr!”

Colaboração: Felipe de Freitas

GINCANA
Também foi lançada a Gincana 
Interativa, da Secretaria da Edu-
cação, que neste ano terá o tema 
Dengue com o envolvimento de 
toda comunidade estudantil das 
escolas municipais.

NÚMEROS
Neste ano, o Estado de São Pau-
lo registrou a pior epidemia de 
dengue da sua história. Segundo 
números da Secretaria de Esta-
do da Saúde, foram registrados 
628.305 casos em todo o Estado, 
com 399 mortes (sendo que 171 
ainda estão em investigação).  

Em São José dos Campos, 
o número de casos de 

dengue chegou a 14.303 
(13.814 autóctones e 

489 importados), 
com 10 mortes.

Fale com o                     e faça valer seus direitos de consumidor
Rua Paulo Setúbal 220, Centro |       3909-1440
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CINEMA
Bikes X Carros
29/10, 19h30. Motoristas, ciclis-
tas, taxistas confrontam seus 
diferentes pontos de vista sobre 
mobilidade. SESC, 3904-2000.

Boyhood:
da infância à juventude
01/11, 18h. O filme conta a 
história de um casal de pais 
divorciados que tenta criar seu 
fi lho Mason. SESC, 3904-2000.

Meu nome é Tonho
27/10, 19h. Tonho, um homem 
que desconhece sua origem. 
Parque Vicentina Aranha, 3911-
7090.

CIRCO
Se chove não molha
1/11, 16h30. Uma tresloucada 
família de palhaços apresen-
tam diversos números. SESC, 
3904-2000.

EXPOSIÇÃO
A Riqueza de um Vale
Até 09/11. O Fotógrafo Ricardo 
Martins retrata as belezas que o 
Vale Histórico oferece. Casa de 
Cultura Tim Lopes, 3917-1612.

Brincadeiras de criança
Até 31/10. Releituras de dese-
nhos de Ivan Cruz com o artista 
Celso Jardim. Casa de Cultura 
Rancho do Tropeiro, 3905-1855.

Desenhos e Pinturas
Até 30/10. O artista plástico e 
músico Wagner Vilela expões 
seus desenhos e pinturas. 
Casa de Cultura Júlio Neme, 
3926-1123.

Escritas de Luz
Até 31/10. Fotos da ofi cina de 
arte imagem e som, Gustavo 
Fataki. Centro de Cultura Cle-
mente Gomes, 3924-7300.

Museu Municipal
Terça à Sexta, 9h às 17. Expo-
sição de longa duração com 
acervo público com objetos da 
Tecelagem Parahyba. Museu 
Municipal, 3921-7587.

LITERATURA
Especial Dia do Livro
29/10, 10h. Vários volumes de 
livros para ler e levar. Centro da 
Juventude, 3932-8600.

Sarau Artemóvel
31/10, 19h30.  Apresentação 
da Cia de Teatro Malasartes 
e intervenção artística. Casa 
de Cultura Clemente Gomes, 
3924-7300.

MÚSICA
Chico Cesar
31/10, 20h.  O cantor e compo-
sitor apresenta seu novo disco 
“Estado de Poesia” só com mú-
sicas inéditas. SESC, 3904-2000.

Bar de quinta
29/10, 19h30. O coletivo da 
Coletivo da Árvore propõe 
o “Quinta Fora da Toca” 
para enriquecer a quinta-
-feira. Restaurante FCCR, 
3924-7300.

Vamos caçar Sacis
28/10, 9h30. A figureira Tina 
Lemos recebem estudantes 
para entoar cantigas.  Praça 
das Árvores (Vila Tesouro), 
3924-7300 (FCCR)

Guitarra adoro guitarra
27/10, 19h. Exibição de cinco 
concertos de guitarra. SESC, 
3904-2000.

Roda de Viola
27/10, 19h. Boa música caipira 
entoada pelo o mestre Zé da 
Viola. Casa de Cultura Chico 
Triste, 3929-7559.

Memórias de Sant’Anna
31/10, 19h. Aspectos da re-
gião apresentados por can-
ções e histórias de moradores 
locais do bairro Santana. 
Capela São Judas Tadeu, 
Buquirinha II.

O Menino Azul
28/10, 14h. Recital de poesia 
e música para crianças. Tea-
tro Dailor Varela, 3924-7300 
(FCCR).

AGENDA

3919-2000www.sesisp.org.br/meu-sesi  

O Parque da Cidade Roberto Bur-
le Marx, em Santana, oferece todas 
segundas, quartas e sextas-feiras, das 
7h30 às 11h30, aulas de mountain 
bike, promovidas pela Secretaria de 
Esportes e Lazer, da Prefeitura. O pon-
to de encontro é ao lado da Secretaria 
de Meio Ambiente, na Casa do Café, 
no interior do Parque.

Os interessados podem se inscrever 
no local. É necessário ter no mínimo 
12 anos de idade, levar a própria bici-
cleta, capacete e estar com roupas le-
ves (adequadas). Menores de 18 anos 
precisam de autorização dos pais ou 
responsáveis. Os alunos aprenderão 
técnicas de condução da bicicleta, 
manutenção básica e uso dos equi-

pamentos, além de orientações sobre 
alimentação. Também receberão trei-
namento cardiovascular e dicas para 
realizar trilhas com segurança. 

Parque da Cidade 

Essa é mais uma ação do 
programa Cidade Saudável

da Prefeitura de
São José dos Campos.

recebe aulas de mountain bike

Ivan Lins e MPB4 no Festival Sesi Música
O Sesi promove de 25 a 31 desse mês 
o Festival Sesi Música. Trata-se de um 
concurso destinado a mostrar o talento 
artístico dos trabalhadores da indústria 
paulista. O evento terá apresentações 

especial de Ivan Lins, Edgard Scandur-
ra, MPB4 e Banda Sinfônica do Estado 
de São Paulo e a atração internacional 
o grupo argentino Cabernet Vocal.
Os ingressos são gratuitos.
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Curso de mountain bike
no Parque da Cidade
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