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Parque da
Cidade recebe
melhorias
página 4

NOVAS REGRAS
PARA BANCOS
O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou dia
25 de abril novas normas para
alguns serviços bancários. Agora, as instituições financeiras
poderão disponibilizar a abertura
e o encerramento de contas pela
internet, sem a necessidade de
o cliente comparecer em uma
agência. Outra mudança refere-se ao pagamento de boletos
bancários nos guichês de atendimento ("na boca do caixa").

De acordo com o Banco Central,
o serviço é opcional, e para
disponibilizá-lo os bancos terão
que adotar procedimentos e controles que permitam confirmar a
autenticidade dos documentos
eletrônicos.

JÁ A RESOLUÇÃ
RESOLUÇÃO
ÃO N
Nºº 44.479Ê
.4479Ê

Determina que os bancos não podem recusar o atendimento em caixas convencionais
de clientes de outra instituição. Ou seja, se um cliente for a um caixa pagar um boleto
de outra instituição ﬁnanceira terá que ser atendido. Uma exceção é para os casos
de pagamento de cheques, boletos vencidos e convênios que preveem o pagamento
especíﬁco em um banco.

PROCON ORIENTAÊ

A Resolução nº 4.480
permite que as instituições financeiras abram
contas de depósitos para
pessoas físicas por meio
eletrônico, utilizando
instrumentos e canais
remotos (como a internet, por exemplo). Nesse
caso, também é aberta a
possibilidade ao cliente de encerramento por
meio eletrônico.

Agora, as instituições
ﬁnanceiras poderão
disponibilizar a abertura e
o encerramento de contas
pela internet; Procon alerta
sobre segurança das
informações.

Apesar de trazer comodidade aos consumidores,
estas novas medidas podem aumentar o número
de fraudes e transações.
É importante que os bancos garantam a proteção
dos dados dos consumidores e criem meca-

nismos para evitar que
outras pessoas abram
contas em seu nome.
O Procon ressalta que
é direito do consumidor
abrir uma conta corrente
sem a necessidade de
contratar um pacote de
tarifas.

Procon SP
www.procon .sp.gov.br

Procon Municipal
3909-1440

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

yVagas
g de emprego
p g (PAT)
yQualiﬁcação proﬁssional
yCarteira de trabalho
ySeguro desemprego yApoio
à mão de obra autônoma

Praça Afonso
Pena, 175 | Centro
3923-5770

Trabalho & Renda

2.

Precisa de crédito
para empreender?

15 a 29
de maio

3923-4363 | www.bejcredito.com.br

Novo alvará facilita construção
de imóveis em São José
COMO SOLICITAR O ALVARÁ Ê

Para solicitar o Alvará Responsável
Automático, será preciso dar entrada com o projeto de ediﬁcação no
Paço Municipal juntamente com a
Declaração de Opção pelo ARA –
documento que será disponibilizado
no site da Prefeitura - preenchida e
assinada com reconhecimento de
ﬁrma dos declarantes.

A Lei Complementar
582/2016 que autoriza a
implantação do Alvará
Responsável Automático (ARA) em São José
dos Campos foi sancionada no ﬁnal de abril. O novo
sistema vai desburocratizar
e agilizar a liberação para
construção de imóveis residenciais e comerciais de
pequeno porte no município.
No novo sistema, o proﬁssional habilitado e o proprietário do imóvel assumem a
responsabilidade da conformidade da obra com as
legislações municipais. A

adesão ao ARA vai permitir
que a liberação de construção do projeto seja emitida
em até cinco dias úteis. Atualmente, o prazo médio para
a liberação de início das
obras é de três meses.
O Alvará Responsável Automático é voltado para
ediﬁcações
residenciais
até o limite estabelecido
nos índices urbanísticos,
ediﬁcações comerciais e
de serviços até 500 metros
quadrados de área construída computável e ediﬁcações industriais até 750
metros quadrados.

Com isso, o proprietário do imóvel
e o responsável técnico do projeto
assumem o compromisso de que a
elaboração do projeto de construção está de acordo com as leis municipais de uso e ocupação do solo,
Código de Obras e demais legislações urbanísticas vigentes. Tais
informações poderão passar por diligências pelos ﬁscais da Prefeitura.
Além desta ﬁcha de adesão ao ARA,
deverão ser apresentados os documentos normais de requisição de
Alvará, como planta simpliﬁcada, o
ART/RRT do autor e do responsável
técnico, licenças ambientais, entre
outros. A protocolização da solicitação de aprovação responsável só
será efetivada com a apresentação
de todos os documentos exigidos.

OPORTUNIDADE
fCONCURSOS
Ministério Público de SP
Até 19/05. 40 vagas de Analista Técnico
Cientíﬁco de nível superior.
www.vunesp.com.br
Espcex
Até 28/06. 440 vagas para nível superior.
www.espcex.ensino.eb.br
Marinha do Brasil
Até 20/05. 36 vagas para admissão à
Escola Naval. www.ensino.mar.mil.br
Câmara de Franca
Até 24/05. Vagas de níveis médio e
superior. www.ibfc.org.br
Câmara de Pindorama

Até 22/05. Vagas de níveis fundamental
e superior. www.concursosfaperp.com.br
Prefeitura de Mogi Guaçu
Até 22/05. Vagas para níveis médio e
superior. www.web.sigmarh.com.br
Prefeitura de São Sebastião
Até 22/05. Vagas de níveis médio e
superior. www.shdias.com.br
fCURSOS
SENAC – 2134 – 9000
fGestão Escolar
Prepara proﬁssionais para atuar na
direção, supervisão, coordenação e
orientação pedagógica em instituições
educacionais.
fAnalista Fiscal
Terça-feira
• Tatetuba • Praça Romão
Gomes • Pque. Santos Dumont
• Esplanada 2 • Uirá
• Altos da Serra 2

Analise de forma estratégica, os procedimentos ﬁscais, inclusive o regime
de Substituição tributária do ICMS.
fCriação de Moda
Capacita o aluno para criar uma coleção de moda voltada ao vestuário, que
se destaque pela criatividade.
fCardápio de Inverno
Possibilita ao aluno o desenvolvimento
de conhecimentos, valores e habilidades para execução de cardápios
de inverno.
FAAP – 3925-6400
Planejamento Estratégico Municipal,
Jornalismo de Beleza, História da Arte e
suas Relações com a Moda, Publicidade
Quarta-feira
• Vila Maria • São Dimas • 31 de Março •
Satélite (Rua Polar) • Parque Industrial (Rua
Turiaçu) • Jardim Castanheira • Parque da
Cidade | Noturna

Digital e Mídias Sociais, Capacitação,
Treinamento e Aperfeiçoamento de
Mediadores e Conciliadores.
fVESTIBULARES
Mackenzie
Até 23/05. http://vestibular.mackenzie.
br/inscreva-se/
PUC – Minas
Até 24/05. http://migre.me/ty5AN
PUC – Campinas
Até 22/05. http://migre.me/ty5D3
FATEC
Até 09/06. http://migre.me/tH97q
ENEM
Até 20/05. http://enem.inep.gov.br/
Quinta-feira
• Santana (Rua Raul Ramos de Araújo
e Rua da Consolação) • Bosque dos
Eucaliptos (Avenida Ouro Fino) • Jardim
das Indústrias

15 a 29
de maio

As obras para remodelação
e modernização do antigo
Teatrão, na Vila Industrial, região leste de São José dos Campos, continuam em ritmo acelerado e a construção da nova
cobertura metálica deverá ser
concluída até o ﬁnal deste mês.

Cidade & Cidadania

Nova cobertura do novo Teatrão
será concluída até o ﬁm de maio

Mande
o entulho
para
o lugar
certo.
certo
Utilize
os PEVs

Construída em estrutura metálica reforçada e telhas com isolamento acústico, a nova cobertura vai substituir a antiga estrutura
em ﬁbra de vidro, instalada de
forma improvisada no ginásio.

Fundo Social lança Campanha do Agasalho 2016

Além das doações tradicionais,
serão aceitas meias, em qualquer estado de conservação,
preferencialmente limpas. O

montante arrecadado será en- posto da campanha espalhaviado para a Campanha Meias dos pela cidade.
do Bem da Puket, que faz a reQuer montar um posto
ciclagem das meias, transforde
arrecadação em seu
mando-as em cobertores.
condomínio, trabalho
ou estabelecimento
A campanha deste ano tem
entre em contato
como madrinha a ex-nadadora
com
o Fundo Social,
e medalhista olímpica Fabíola
pelos
números
Molina e a novidade é que tam3911-8060
e 3924-7369.
bém serão aceitos livros nos

LASANHA DE VEGETAIS

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

Conﬁra
os locais

www.sjc.sp.gov.br/pev

ENTRE AS MELHORIAS QUE SERÃO ENTREGUES ESTÁÊ
O prédio do Centro Integrado de Educação, que abrigará uma série de estruturas de
esporte, lazer, cultura e educação. Contando com dois laboratórios para oﬁcinas, auditório,
brinquedoteca e espaços para exposições itinerantes e permanente, com réplicas de
dinossauros brasileiros e um planetário. O local será usado para melhorar a educação das
crianças que frequentam a rede pública de ensino.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São José
dos Campos lançou em maio a
Campanha do Agasalho 2016,
com o tema “Seja um verdadeiro vencedor, doe!”.

.3

Ligue

3945-9515
3945-951

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

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

2 abobrinhas italianas, 2 berinjelas médias, 300g de
ricota fresca, Sal a gosto, pimenta do reino a gosto,
azeite de oliva, 4 colheres de sopa de extrato de
tomate, folhas de manjericão, 2 potes (200g cada)
de creme de ricota, 200g de queijo muçarela ralado,
50g de parmesão.

Cortar as abobrinhas, as berinjelas em rodelas grossas, e a ricota.
Dispor em uma forma, um pouco de extrato de tomate. Intercalar
os ingredientes em camadas, temperando com sal e pimenta e
regando com azeite de oliva. Colocar as folhas de majericão em
uma das camadas. Cobrir com o creme de ricota, queijo muçarela e
parmesão. Levar ao forno a 180 graus até gratinar.

Sábado
• Esplanada (feira de produtos orgânicos)
• Jardim São José • Altos de Santana • Galo Branco
• Vila Industrial • Parque Industrial (Rua Pimenteiras)
• Vista Verde • Santa Inês 1

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

Academias ao ar livre
Conﬁra os locais: http://ow.ly/JSPF7
3923-3561

Lazer & Cultura

De terça a quinta, das 8h às 17h e às sextas, das 8 às 12 h e,
sábados, domingos e feriados, das 9 às 17 h. 3947-3046

Parque da Cidade tem vida nova
com pacote de obras e melhorias
O Parque da Cidade Roberto Burle Marx (Avenida
Olivo Gomes, 100, em Santana),
um dos principais patrimônios
de São José dos Campos, está
recebendo um conjunto de obras
e melhorias pelos 20 anos de sua
criação, completados em 2016.
Entre as novidades está a implantação de novas estações de convivência, compostas por sanitários
feminino, masculino e adaptados,
fraldário, bicicletário e área de
alimentação. O objetivo é melhorar
o atendimento da demanda de

visitantes. Mesas para piquenique
e novos bancos também serão
distribuídos por todo o Parque.

Já começou também a revitalização do Portal de Entrada do
Parque com base no projeto
original de 2004. A obra envolve a
reforma do telhado, substituição

do forro, revisão hidráulica, elétrica e pintura geral da estrutura. O
projeto contempla ainda a cerca
frontal com gradil, ampliação do
calçamento e das vagas de estacionamento e seu ordenamento
com balizadores.
Desde outubro de 2015, a Residência Olivo Gomes, no interior
do Parque, está recebendo obras
de manutenção e recuperação.
A casa, que ﬁcou fechada,
retomará as condições de perfeito
funcionamento e poderá ser
reaberta à visitação pública.

AGENDA
fARTES VISUAIS
Quando Tudo Começou
Até 30/05. Exposição de Ana Beatriz Tamura sobre
a imigração japonesa em São José dos Campos.
Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, 3921-6330.
Tempo de Brincar
Até 31/05. Exposição de brinquedos construídos
com materiais recicláveis. Casa de Cultura Santo
Onofre, 3944-4120.
fCINEMA
Ousar Lutar, Ousar Vencer
21/05, 16h. Documentário que traz memórias e
relatos da luta contra a ditadura civil-militar no Brasil.
Museu Municipal, 3924-7300.
fDANÇA
FESTIDANÇA
De 20/05 a 29/05. Diversas competições e apresentações de modalidades de danças. Teatro Municipal
3924-7300. www.fccr.sp.gov.br
fESPORTE
Marcelo Huertas

EXPEDIENTE

Visite o Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB), no DCTA

4.

Mexa-se!

15 a 29
de maio

25/05, 14h. Bate-papo com o atleta, que fala sobre
sua carreira, desaﬁos e maiores conquistas.
Duathlon do Vale
22/05, 09h. Circuito de 5 km de corrida + 20 km de
ciclismo + 2,5 km de corrida. http://ow.ly/4mR3q4
Super 5k 2016
22/05, 07h30. Provas de corrida 5,3km e caminhada
4km. http://ow.ly/4mR3UO
fMÚSICA
Vozes Bugras
20/05, 19h30. Show “Vozes da Tradição”, que celebra
a riqueza e a diversidade de nossas raízes culturais.
Sesc, 3904-2000.
Bandavoou
21/05, 18h. O grupo apresenta o repertório do
primeiro disco ‘Nó’, que passeia pelo samba, bolero
e pop, com arranjos que ﬂertam com o rock. Sesc,
3904-2000.
Lívia Mattos
26/05, 17h30. Show com repertório que passa por
mazurcas, baiões, valsas, kompas, samba rural,

guarânias, xotes e invencionices. Sesc, 3904-2000.
Black Voices
27/05, 19h30. A apresentação tem em seu repertório
canções originais em inglês compostas entre 1780 e
1900. Sesc, 3904-2000.
Marco Aguyar
19/05, 20h. Marco Aguyar apresenta versões
acústicas e inusitadas de canções da dupla Roberto e Erasmo, da década de 70. Teatro Colinas,
3204-5235.
Abba Majestat
27/05, 19h. Tributo ao grupo de música pop dos anos
70. Teatro Colinas, 3204-5235.
fTEATRO
A Última Vida de um Gato
20 e 21 às 21h e 22/05 às 19h. Trancado em seu
apartamento um aposentado, parece ter desistido de
tudo. Até que um dia seu vizinho, bate à sua porta.
Teatro Colinas, 3204-2535.
Não faz Sentido
28/05 às 21h e 29/05 às 19h. O fenômeno da internet

Felipe Neto apresenta seu espetáculo Minha Vida
Não Faz Sentido. Teatro Colinas, 3204-2535.
Conﬁssões de um Quarentão
O comediante, através de um texto de própria
autoria, relata a sua trajetória nas décadas de 70,
80, 90 e início desse novo século. Teatro Colinas,
3204-2535.
Maroscas
Adaptação de duas peças curtas do russo Anton P.
Tchekhov, do ﬁm do século XIX. Casa de Cultura Tim
Lopes, 3917-1612.
A Nau dos Desterrados
21/05, 20h. Piratas recordam suas histórias e
desventuras vividas durante a invasão pirata
do Rio de Janeiro em 1711. Largo da Igreja São
Benedito, 3924-7300.
Urbanos
22/05, 15h. Skatistas que vita trapezista, nerd que
vira acrobata e boneca que aprende a voar serão
os condutores dessa história. Arena do Parque da
Cidade, 3924-7300.
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