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ROUPAS E CALÇADOS
SEM PADRÃO
DE NUMERAÇÃO

DENGUE PODE MATAR! O QUE VOCÊ JÁ FEZ HOJE PARA ELIMINAR FOCOS DO MOSQUITO?

Procon Municipal

3909-1440

ABNT

www.abnt.org.br

O Procon Municipal esclarece que Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) não obriga o comer-
ciante a trocar produtos por questão de numera-
ção. No entanto, como uma ‘política’ para não 
perder o cliente, a maioria acaba trocando sem 
problemas, desde que seja apresentado o cupom 
fi scal e a peça ainda esteja com a etiqueta. O pra-
zo para troca é de 30 dias. No caso de produtos 
com defeitos, a loja é obrigada a trocar.

Quantas vezes você já foi a uma loja e teve 
que entrar e sair várias vezes do prova-
dor? Ou pediu aquela calça do tamanho que 
estava acostumado e, de repente, não serviu? 
E quem nunca comprou pela internet e teve 
que trocar depois? Isso tudo acontece porque no 
Brasil não existe (ainda) padronização para rou-
pas e calçados.

Um dos principais motivos desta falta de padroni-
zação é atribuída à crescente importação de roupas 
e calçados fora do padrão do biotipo brasileiro. Isto 
teria induzido fabricantes nacionais a produzirem 
seus “próprios padrões” de numerações, em detri-
mento dos consumidores.

Mas isso está prestes a acabar. A Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) está na fase fi -
nal de um estudo que analisou o perfi l do brasileiro 
e irá lançar, possivelmente ainda este ano, uma 
espécie de manual a ser seguido pelos fabricantes.

Segundo Maria Adelina Pereira, superintendente 
do Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário, da 
ABNT, a ‘nova tabela’ não será obrigatória, mas ela 
acredita na adesão da maioria das confecções e 
para melhorar as relações de consumo neste setor.
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Procon - SP

www.procon.sp.gov.br

“Já tive problemas com rou-
pas novas fora do padrão. 
Quase sempre as marcas 

não seguem a mesma numera-
ção, variando uma para a outra. 
Os vestidos dão diferença no 
quadril e cintura e as camisas, às 
vezes, têm mangas muito longas. 
A mesma falta de padrão ocorre 
com as calças.”

Cibele Kawasaki
Funcionária pública

“Para mim, é complicado 
achar sapatos, já que calço 
44. Quando tento comprar 

um sapato de número menor, 
fi ca apertado demais ou largo. 
Nunca fi ca certinho por conta da 
falta de padronização.”

Murilo Diniz Nogueira
Estudante e estagiário

na reabertura
do Teatro Municipaldo Teatro Municipal

28 29 1 2 3 4 5

D S T Q Q S S

FEV/MAR | ANO 23 | Nº 998 | 2016

página 4

Mexa-se!



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

CONHEÇA A

Vagas
emprego (PAT)

Qualifi cação
profi ssional

Carteira
de trabalho

Seguro
desemprego

Apoio à
mão de obra
autônoma

Praça
onso Pena, 175

Centro
3923-5770

ONHEÇA A

Tr
ab

al
ho

 &
 R

en
da

• 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

Quinta-feira 
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OPORTUNIDADE

A venda de ovos e bombons de 
chocolate para a Páscoa já começou e 
também a oportunidade de emprego temporário 
em diversas empresas do setor.

PARA DISPUTAR UMA DAS VAGAS 
Acesse ao lado os sites ou e-mails das 
empresas e envie seu currículo o mais 
rápido possível. Em geral, as vagas são 
para promotores maiores de 18 anos, que 
tenham ensino médio completo. Não há 
necessidade de experiência na área. 

CONCURSOS
Tribunal de Justiça
De 26 até 29/02. Vaga para nível superior 
em Direito. www.vunesp.com.br

Estágio Funai
Até 08/03. Candidatos de Nível Médio 
e Superior. www.superestagios.com.br

Instituto Federal de Educação SP
Até 16/03. Vagas para Administrador, 
Analista de Tecnologia da Informação, 
Médico do Trabalho, Nutricionista, 
Pedagogo, entre outras. www.ifsp.edu.br

Aeronáutica 
Até 17/03. Exame de Admissão ao curso 
de sargento da FAB. http://ow.ly/YFbSG

IBGE
Até 02/03. Vagas para níveis Médio e 
Superior. http://ow.ly/YH6YS

Prefeitura de Barbacena - MG
Até 17/03. http://ow.ly/YFeeC

Prefeitura de Braúnas - MG
Até 21/03. http://ow.ly/YH72W

Prefeitura de Campo Limpo
Paulista - SP
Até 18/03. http://ow.ly/YH7cR

Prefeitura de Cascalho Rico - SP
Até 15/03. http://ow.ly/YFeEg

Prefeitura de Frutal - MG
Até 01/03. http://ow.ly/YH7gc

CURSOS
Orientações para gestantes
Início 2/03. Inscrições de segunda a sexta 
feira, da 8h às 11h, na Obra Social São 
Dimas, (Catedral São Dimas), 3322-0543.

Bailarinos
Até 03/03. 14 vagas. Bolsa de R$1.300, 

de março a novembro de 2016. Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo  | Cia Jovem de 
Dança. www.fccr.sp.gov.br

SENAC – 2134-9000
Bolos e tortas

Início 07/03. Valores e habilidades 
para preparar, montar e decorar 
bolos e tortas.

Iniciação à Culinária
Início 27/02. Habilidades para 
execução de produções culinárias 
básicas.

Desenvolvimento de Liderança
Início 12/03. Ferramentas que pos-
sibilitam o desenvolvimento de uma 
liderança estratégica.

Básico em fotografi a
Início em 05/03. Fotografe cenas, 
utilizando recursos fotográficos 

essenciais para obtenção de ima-
gens com qualidade.

CIESP
Inovação explicada e aplicada
Dias: 12,13 e 14/04, das 18h às 22h - 
carga horária:12 horas. cursos@ciespsjc.
org.br.

EVENTO
Feira Internacional
de Universidades
08/03 às 20h30. Linden Tour.
Golden Tulip Hotel, 3203-1000.

PÓS-GRADUAÇÃO
Controladoria Financeira ,Design 
de Interiores: repertório projetual, 
Direito Processual Civil, Gestão 
de Marketing e Gerente de Cidade. 
Previsão de Início: 03/16. FAAP
(12) 3925-6400

Páscoa é oportunidade
para emprego
temporário

A Prefeitura de São José dos Campos abriu ins-
crições para um novo processo seletivo de es-
tagiários. As inscrições vão até às 16h do dia 7 
de março e devem ser feitas exclusivamente por 
meio do site do Centro de Integração Empresa 
Escola – Ciee (www.ciee.org.br).

Inicialmente, estão sendo oferecidas 17 vagas 

para estudantes de cursos de graduação, nas 
áreas de Administração, Direito (4°ano e 5° ano), 
Educação Física (a partir do 5º semestre), Infor-
mática, Logística e Web Design.  Os aprovados 
receberão bolsa-auxílio de R$ 521,36 para 4 ho-
ras e R$ 782,03 para 6 horas de atividades, vale-
-transporte e vale-refeição, com valor variável de 
acordo com a carga horária do estagiário.

Prefeitura abre inscrições 
para estagiários

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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Com o período de chuvas, aumentam 
os locais que podem reter água, servindo de 
criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que é 
o transmissor da Dengue, Chikungunya e ago-
ra também do Zika.  O mosquito pode nascer 
de uma simples casca de ovo ou tampinha de 
garrafa com água parada. 

A ÚNICA MANEIRA DE SE EVITAR
UMA EPIDEMIA É A PREVENÇÃO.
No último dia 13, a Prefeitura realizou um mega 
operação de combate à dengue, chikungunya 
e zika. A ação mobilizou mais de 500 pessoas.

A Prefeitura está fazendo sua parte, mas é 
preciso que cada pessoa participe também 
com atitudes concretas de prevenção.

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador e 
coloque em uma forma untada. Por cima, acrescente o re-
cheio alternadamente. Asse em forno médio, por cerca de 
30 minutos.

MODO DE PREPARO:

BAURU DE FORNO Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

3 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pacote de quei-
jo ralado, 1 xícara chá de maisena, 2 xícaras de chá de farinha 
de trigo, ½ xícara de chá de óleo e 1 xícara de chá de leite 
desnatado. Recheio: 2 tomates picados, 200g de mussarela 
200g de presunto magro e 2 colheres de sopa de ervilha.

INGREDIENTES:

CUIDADO! 
Dengue, 

chikungunya e zika 
podem até matar

mantenha lixeiras sempre tampadas
tampe ralos internos e externos
jogue regularmente água sanitária nos ralos internos 

e externos
não deixe nada no quintal que possa reter água
lave regularmente com bucha os recipientes de água 

dos animais
vire as garrafas vazias para baixo
encha com areia os pratos das plantas

mantenha tampadas as caixas d’água
limpe periodicamente calhas de telhados e marquises
mantenha sempre secos os subsolos e garagens
não cultive plantas aquáticas
elimine água retida de degelo da geladeira 
cobre do síndico medidas preventivas também para 

o condomínio
Denuncie à Prefeitura qualquer situação que ofereça 

risco de proliferação do mosquito, pelo 156.

O QUE FAZER? 

REGISTRO DE DENGUE

EM 2016:
ATÉ AGORA
289 CASOS

242 autóctones
e 47 importados

REGISTRO DE ZIKA

EM 2016:
ATÉ AGORA
13 CASOS

todos importados
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Um Passeio pela ópera
com o Coro Jovem Sinfônico

CINEMA
O Último Poema do Rinoceronte
Baseado nos diários do poeta Sa-
degh Kamangar, trajetória do poeta 
Sahel e de sua esposa Mina, in-
justamente encarcerados durante 
a Revolução Islâmica do Irã. Sesc, 
3904-2000.

CIRCO
Anunciação
28/02, 16h30. O espetáculo narra 
a história de amor dos palhaços 
Carlão e Fiorina, descrita por nú-
meros clássicos de picadeiro. Sesc, 
3904-2000.

CURSOS
Aulas de violão e teatro
início 7 e 10/03, na Cia. Cultural Bola de 
Meia. Inscrições até 04/03, 3941-9723, 
ciabolademeia@ciabolademeia.org.br

EXPOSIÇÃO
Gigantes da Era do Gelo 
Um dos principais acervos itinerantes 
de réplicas de animais pré-históricos do 
mundo. Local: Colinas Shopping, 3924- 
4200. Até 27/03.

LITERAURA
Projeto Leitura no Bosque. 05/03, 10h. 
FCCR, no Parque da Cidade, 3924-7317.

MÚSICA
Luso Brasileiro

Djavan - 04/03, 21h30. Cantor 
apresenta seu 23° álbum: Vidas pra 
contar. 97403-3441. www.portaldoin-
gresso.com.br.

Encontro das tribos - 05/03, 
21h30. Racionais, Mato Seco e Filo-
sofi a Reggae. 97402-2595 Ingressos: 
Ilha do Mel, Posto Br - Portal Vip.

OFICINA
Música de Palhaço
28/02, 10h30. Vivência lúdica que apre-
senta a forma como o palhaço cria e 
trabalha a música. Sesc, 3904-2000.

SHOW
Ary Toledo – Novos Causos
04/03 e 05/03, 19h e 06/03,  21h. Ary 
Toledo, relata que a reciprocidade é 
que faz a comunicação. Teatro Colinas, 
3204-2536.

TEATRO
Comédia em Preto e Branco a Cores
28/02, 19h. O conceito de uma boa con-
versa de bar entre amigos, descontraída 
e informal que garante boas gargalhadas. 
Teatro Colinas, 3204-2536.

Um dia Ouvi a Lua 
04 e 05/03. Narra histórias das mu-
lheres Beatriz, Tereza e S´a Maria, 

em busca do amor verdadeiro. CAC 
Walmor Chagas, 3921-5367.

TEATRO INFANTIL
O pato, a Morte e a Tulipa 
28/02, 15h. Um pato descobre que 
a morte o está seguindo e leva um 
susto, mas logo vê que ela tem um 
sorriso amigo, e aos poucos aceita 
sua companhia. Sesc, 3904-2000.

O misterioso Caso dos 3 Porquinhos
28/02, 17h. Uma cômica e dinâmica re-
leitura de um dos mais importantes clás-
sicos infantis. Teatro Colinas, 3204-2536.

AGENDA

OBRA 
Em agosto do ano passado, a Prefeitura iniciou as 
obras de adequação no Teatro Municipal. Foi constru-
ída uma nova saída de emergência no local. O teatro 
possui 485 lugares devidamente adaptados às neces-
sidades do público.

Como parte da reabertura do Teatro Muni-
cipal de São José dos Campos, a Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo promove no sábado, 
dia 5, uma série de concertos do Coro Jovem. A 
direção cênica é da professora Lidia Schäffer e 
a regência do maestro Sergio Wernec.

No programa estão árias, duetos, trios e coros 
de óperas famosas como O Elixir do Amor de 
Donizetti, Aída e Macbeth de Verdi, As bodas 
de Fígaro, A Flauta Mágica e o Rapto do Serra-
lho de Mozart. Participação especial das canto-
ras líricas Elaine Morais e Lidia Schäffer.

Com mais de 50 vozes, o Coro Jovem Sinfô-
nico foi idealizado em 2005, pela Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo, com o objetivo de 
educar por meio da música e formar novas 
plateias e futuros cantores. 

Teatro Municipal

          Rua: Rubião Júnior, 84,   
          3º piso, Shopping Centro

www.fccr.sp.gov.br

INGRESSOS 
Serão disponibilizados 180 ingressos gratuitos que de-
vem ser retirados com uma hora de antecedência na 
bilheteria do Teatro Municipal. 

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

Academias ao ar livre 
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