
PARABÉNS, SERVIDOR !
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Equipes da SSM percorrem 
toda a cidade para 
conservar áreas verdes e 
fazer podas que melhoram a 
saúde das árvores, como faz 
o agrônomo Carlos Trunkl, 
que tenta salvar o jequitibá, 
símbolo de
Eugênio de Melo

CuidadoresCuidadores
dodo  verdeverde
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Bem- 
vindos!

“É importante, porque há difi culdade em somar os dois. A Prefeitura 
já trabalha em parceria com o Ciee há alguns anos, é onde esses 
jovens têm oportunidade de se desenvolver profi ssionalmente.”
Clarissa Bacarin
Assistente técnica de estágio do Ciee

Um grupo de 437 estagiários, recém 
admitidos pela Prefeitura, participou dia 4, das 
atividades de integração. Eles foram contratados 
por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o 
Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). 

 Está sendo agradável, porque realmente 
é isso que acontece aqui, e eu estou gostando 
muito de fazer estágio na Prefeitura.”
Paula Micaela Leite Bueno
Departamento de Protocolo e Arquivo (DPA)

Quando entrei, esperava adquirir expe-
riência, porque eu não tinha trabalhado na 
minha área. Estou aprendendo muito sobre 
projetos de trânsito, o que é diferente do que 
estudo porque não se pensa só em obras.”
Ana Caroline Siqueira Santos
Secretaria de Transportes

Tenho aprendido bastante como funciona 
o poder público e, com isso, posso tomar uma 
decisão, se vou prestar um concurso ou se 
vou para uma empresa do setor privado.”
Luan Felipe Costa
Departamento de Recursos Humanos (DRH)

A INTEGRAÇÃO

Organizado pela Divisão de 
Treinamento, da Secretaria de 
Administração, o evento aconteceu 
no plenário da Câmara Municipal. 
Durante o encontro, os estagiários 
receberam orientações sobre as regras 
do estágio, seus direitos e benefícios. 

O
 E

V
EN

TO
PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

Servidores da Secretaria de Meio Am-
biente realizam mensalmente um café da 
manhã comunitário, celebrando os ani-
versariantes do mês, com o envolvimento 
de toda a equipe. Cada pessoa traz o que 
quiser para compor a mesa de delícias. 
Segundo os organizadores, é uma forma 
criativa de integração. Durante o café, é 
feita uma avaliação do mês de trabalho e a 
discussão dos ajustes necessários para os 

meses seguintes. O professor coordenador 
de projetos Luciano Rodolfo de Moura Ma-
chado elogia a iniciativa: “A comemoração 
é um momento de celebração da vida da-
queles que formam o time da SEMEA. Por 
isso, nada melhor que um café da manhã 
especial para este momento de festa. To-
dos colaboram, e assim, festejamos juntos. 
É um momento de alegria, confraternização 
e de importante integração da SEMEA”.

Informativo mensal para os servidores 
da Prefeitura de São José dos Campos 

Se surgir um ou mais sintomas, procure o serviço de saúde
Mais informações: www.sjc.sp.gov.br/h1n1

Assessor de Planejamento de Comunicação: Luís Carlos Lima | Diretora de Imprensa: Deborah Costa | Chefe de Divisão: Eustáquio de Freitas | 
Editor: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Antonio Bibiano dos Santos, Aurélio Moreira, Eliane Mendonça, Eliete Guimarães, Priscila Vinhas 
Produtor gráfi co: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho| Estagiários: Aline Sanches, Arthur Rodrigues

Participe com sugestões para o Nosso 
Jornal: atividades em sua área, seção 
Depois do Trabalho e outras dicas interes-
santes. Ligue 3947-8072 ou escreva para 
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Envie sua sugestão

Hora do café Depois do recorde de acessos 
de usuários dos últimos meses 
(cerca de 2,3 milhões, em julho 
e 2,4 milhões, em agosto), o por-
tal da Prefeitura na internet está 
de cara nova, desde o dia 7.

Nesta primeira fase, a mudança 
atinge a capa do site, agora com 
melhor visibilidade para os ser-
viços oferecidos pela Prefeitura. 
As notícias também são inseri-
das no site praticamente on-li-

ne, ou seja, assim que ocorrem.
Entre as novidades está a in-
serção de reportagens em ví-
deo produzidas pela equipe de 
Comunicação Social. Isto, além 
das fotografi as que acompa-
nham as reportagens.

As mudanças vão atender tam-
bém usuários das novas tecno-
logias disponíveis em equipa-
mentos móveis (celular, tablets, 
smartphones).

O site é coordenado pela equipe 
de web, ligada ao Departamen-
to de Comunicação, que traba-
lha de forma integrada com os 
profi ssionais de informática e 
tecnologia da informação, da 
Secretaria de Administração.

Portal da 
Prefeitura
de cara nova
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Nós cuidamos de 
nossas árvores

Nossas equipes de poda estão
nas sete regionais da SSM:

Centro
Norte
Leste 1
Leste 2
Sul 1
Sul 2
Satélite 

Todos os dias, os servidores 
estão nas ruas para cuidar de 
cerca de 120 mil árvores que 
existem na área urbana.

DOUTORES DAS ÁRVORES
Como guardiões das árvores, os engenheiros agrô-
nomos Carlos Trunkl e Flávia Pelóggia cuidam do ver-
de de nossa cidade. Eles também se preocupam em 
fazer cumprir a legislação que protege a arborização 
em todo o município. É a agrônoma Flávia que alerta: 
“muitas pessoas pedem cortes de árvores, mas não 
sabem que existe uma Lei Municipal que trata desse 
assunto. Uma espécie só pode ser cortada se houver 
recomendação técnica, após um estudo detalhado, e 
apenas se o caso estiver dentro dos critérios da lei”.

Carlos Trunkl, por sua vez, destaca que os trabalhos 
no setor de arborização são avançados e estão entre 
os melhores do país. “Participamos de um seminário 
em Holambra e vimos que vários projetos que ainda 
estão  em fase de discussão em muitos municípios, 
nós já implementamos aqui”, disse.   

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da Faça amizades! Curta a natureza!

Funcionários da SSM 
Regional Centro
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SSM salva o Jequitibá de Eugênio de 
Melo | O Jequitibá rosa, árvore símbolo de Eu-
gênio de Melo, que fi ca às margens da Estrada 
Velha SP/RJ, passou recentemente por uma 
avaliação minuciosa, com uso do Arbotom. A 

árvore é a mais antiga da região e tem cer-
ca de 700 anos. Ela vem recebendo especial 
atenção da SSM, pois sofreu uma rachadura 
e precisou ser protegida com cintas e cabos de 
segurança, para poder resistir aos ventos.

Manter a cidade com suas áreas verdes em ordem 
e sempre bonitas não é tarefa fácil e requer muita 
atenção das equipes das SSM, de todas as regionais.

Ao todo, são 10 equipes com cerca de 50 servidores. 
A preocupação maior é com as árvores, pois a poda 

e o corte de galhos têm que ser criteriosos, para não 
prejudicar as plantas.

São feitas, mensalmente, cerca de 15 mil podas de 
segurança em todo município, com apoio também da 
Urbam.

Ultrassom das árvores | A Prefeitura de São José dos Campos é a 
primeira do país a fazer diagnósticos por imagens no cuidado da saúde 
das árvores. Para maior precisão, a SSM,  passou a usar o Arbotom, 
equipamento que utiliza a tecnologia de ultrassom para analisar a con-
dição sanitária das árvores. Os testes começaram em 13 de agosto 
com a análise das árvores mais antigas, como as da Avenida Mário 
Galvão, na Vila Maria.

O equipamento permite avaliar se a árvore apresenta dano ou doença 
que possa comprometer sua estrutura. “Em apenas meia hora, é possível 
fazer essa análise. Com esses dados, podemos saber qual o problema, 
se há como tratar a espécie ou se é preciso retirá-la”, explicou Trunkl.

O trabalho de poda é preventivo, feito por nossas equipes 
de arborização, e é fundamental para garantir a saúde das 
árvores e a segurança da população, em especial no período 
de chuvas, quando aumenta o risco de queda de árvores e de 
galhos
Carlos Trunkl
Engenheiro agrônomo da SSM

A análise revelou que 
esta árvore está se 
recuperando das graves 
lesões sofridas em sua 
longa história.

Próximas trilhas: Queixo D’anta (São Francisco Xavier), São Francisco Xavier/Monte Verde (MG), Pico dos Marins (Piquete), Trilha da Onça (São Bento do 
Sapucaí), Gonçalves (MG) e Pedra Grande (Atibaia). Ligue: 3947-8096 e informe-se!

Nosso Jornal|  Setembro|20134 |  



PARABÉNS, SERVIDOR !

Com 35 anos de trabalho, a tra-
jetória do engenheiro José Elias 
de Freitas se confunde com a da 
Secretaria de Transportes. Elias 
entrou na Prefeitura, em 1982, 
como estagiário e passou por 
vários setores da administração, 
até a criação da Secretaria de 
Transportes.  Elias se aposentou 
no dia 2 de setembro na função 
de Engenheiro de Tráfego.

Participou de projetos importan-
tes, como a retomada e fi naliza-
ção do Anel Viário, a implantação 
de mão única nas avenidas Nove 
de julho e São João, entre muitas 
outras mudanças que a cidade 
passou.

Nosso Jornal| Setembro|20135 |  

Trajetória 
exemplar

Parabéns a todos por sua
dedicação e relevância de seu

trabalho para a cidade. 

Trânsito seguro

“Todos que nascem no mundo têm 
seu destino traçado. Uns nascem 
pra ser engenheiro, outros pra ser 
advogado. Eu nasci pra ser violeiro e 
me sinto bastante honrado. De tanto 
pontear viola meus dedos estão ca-
lejados.”

Este é só um trecho da música “A 
Viola e o Violeiro”, de Tião Carreiro e 
Pardinho, uma das principais duplas 
da música sertaneja de raiz. Mas 
também poderia ser a descrição do 
motorista da Secretaria de Saúde, 
Mário Luiz da Silva, 55. 

Funcionário da Prefeitura há 37 anos, 
ele conta que sempre dividiu seu 

tempo entre o trabalho e a viola. 
Começou tocando na igreja e foi até 
professor de violão, por um tempo. 
Quem quiser vê-lo tocar basta as-
sistir a uma celebração na Paróquia 
Santa Terezinha do Menino Jesus, na 
Vila Nair, onde ele integra o ministé-
rio de música.  

Além disso, todo segundo e quarto 
sábados do mês, ele também bate 
cartão no Espaço Zé Mira, na Aveni-
da Olivo Gomes, em frente ao Parque 
da Cidade.

A música tem o poder de me 
tranquilizar e me dar alegria 
para enfrentar o dia a dia

Agora também com horário às 18h | Ligue: 3947.8096Pilates no Centro de Convivência

Cuidadores
do verde

M
ÊS

DO SERVIDOR

Participe !

Elias é extremamente competente no 
que faz e, durante esses quinze anos que 
trabalhamos juntos, posso dizer que ele 
é uma pessoa de fácil relacionamento e 
muito aplicado. Sentiremos sua falta.

Aurélio de Brito Resende | Operador de Tráfego

Sempre muito profi ssional em tudo o 
que fazia, ele nunca desrespeitou a hie-
rarquia profi ssional; foi um chefe amigo, 
que se importava e respeitava muito as 
pessoas com quem trabalhava.

Antônio de Oliveira | Arquiteto e urbanista

O Elias abriu as portas para a edu-
cação no trânsito nesta cidade. Se hoje 
São José tem um Núcleo de Eucação 
para o Trânsito, sem dúvidas, o Elias foi 
o precursor.

Maria Aparecida Martins | Pedagoga

A agente de trânsito Cacilda da Costa Mariano, 
juntamente com mais cerca de 80 agentes têm 

a importante missão de ordenar o trânsito da 
cidade, com base na legislação e em campanhas 

educativas, visando a prevenção de acidentes.

Com um discurso emocionado, em seu 
último dia de trabalho Elias agradeceu
aos colegas e disse:

Sempre apliquei no trabalho os
mesmos valores que ensinava

para meus fi lhos: honestidade, 
cooperação e compromisso
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Vem ai mais um mês repleto de atividades em come-
moração ao Dia do Servidor. São vária atividades espor-
tivas, recreativas, passeios, exposições, apresentações 
de coral e de teatro, além da tradicional Mostra de Ta-
lentos.  A organização é da Secretaria de Administração 
com apoio de várias secretarias e da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo.

Confi ra a programação nos site e inscreva-se!
www.sjc.sp.gov.br/intranet
3947-8096

PARABÉNS, SERVIDOR !PARABÉNS, SERVIDOR !

www.sjc.sp.gov.br/servidor

3947-8067 | 3947-8077 | 

nossojornal@sjc.sp.gov.br

Como anunciar

• Servidor da Prefeitura
• Funcionário da Fundação Cultural, 
Fundhas e Urbam • Estagiário
• Bolsista • Aposentado

Quem pode anunciar Muita atenção!

• Imóvel só de loteamento legalizado
• Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes Quando 

anunciar de
9 a 11

outubro

• IMÓVEIS . VENDA

Apto, Jdim Paulista, em construção, em frente à 
Cressem,  2 dormit.,  1 vaga de garagem. Aceito fi nan-
ciamento, Paulo Edgar, 982068336.

Apto, Satélite, obra da construtora  HS Tressoldi, 
2d- suíte, sacada, 2 vagas de garagem livres - 15º 
andar, Fernando 981429133/3947-8429

Apto , Jd Esplanada, 2 dorms/suíte, moveis 
planejados,  seminovo, lazer completo, R$ 290 mil, 
Costa, 99209-1727 

Casa, região do Putim, reformada e ampliada, p/ 
fi ns comerciais ou residenciais,  120 m2, R$ 350 mil 
(aceito proposta), Francisca, 997171570

Casa, Jd Diamante,  c/3 dormitórios(1 suíte), de-
mais dependências, churrasqueira, portão automáti-
co, terreno 6 x 26mt, R$  195 mil , Neide,  98803-4617

Casa, Jdim Santa Rosa (nova) 3 dorms, R$ 185 
mil, Costa, 99209-1727 

Sobrado,  Jd das Industrias, vendo ou troco, c/ 
3 dorms, suíte, c/varanda, troco por menor valor, 
Paulo, 99751-8774

Sobrado, Altos de Santana, 2 dorm. E demais 
dependências, R$ 180 mil, João Bosco, 98250-0720 

Terreno, , Nova Michigan, plano , lote inteiro, 
Nova Michigan, 250mt², R$ 140 mil, Renata Domin-
gues, 3018-8391/98161-7153/982669082

Terreno, Jd Nova Republica, 10x25, na 
Avenida,  c/calçada, escritura, Almerinda, 3924-
7321/981212731

Terreno, Jd Colonial plano, 5x30, R$ 95 mil, Rena-
ta Domingues, 3018-8391/98161-7153/982669082

Terreno, Mirante do Vale,  área 1009m²-valor 
380mil aceito troca por terreno no condomínio San 
Marino- Cida 81381391.

• IMÓVEIS . ALUGUEL

Ap Caragua, Pereque Mirim, 1 dorm, sala, cozi-
nha americana, banheiro. Maria, 99764-8024 

Ap Caraguá, Prainha, 2 dorm. Fim de semana / 

temporada, 100m da praia. Rose, 98137-1850

Casa Caraguá, Massaguassu, p/ até 12 pessoas, 
1km da praia, 3 dorm, suite, ar cond., diária R$ 300. 
Vilma, 99768-2017 / 3941-1371 

Flat em Caraguá, p/ 6 pessoas, piscina, chur-
rasqueira, praia Martins de Sá. Diária R$150. Vânia, 
98168-4722

Sitio, p/ eventos, piscina, churrasqueira, fogão 
a lenha, tirolesa, etc. Tereza, 3944-2765 / 9629-4066

Sobrado, Caraguá, Jd Britânia, p/ 15 pessoas, c/ 
piscina, equipado,  100 m da praia, Lidiane, 99730-
9672 -3941-1728

• VEÍCULOS

Astra, Sedan Advantage, automático, 2011, 

prata, 12mil km rodados, completo, único dono. R$ 

35.500. Elder Ribeiro, 98107-5125 / 3945-9571

Caminhonete,  A20 86/87, com carroceria de 
madeira. álcool/GNV, motor novo,  R$ 22 mil (aceito 
contraproposta), Miriã, 39426152

Classic, sedan, 2010, preto, direção, sensor de 
ré, tabela, Wanda, 3307-2726

Cobalt, 2012, 13500 Km , única dona, direção, ar, 
tabela, Elisandra 97650257

Corsa, Wind, azul, 95, R$ 7 mil, Claudia, 99705-
3185/98823-8506

Face, Chery, 2011, gas, azul escuro, ar cond. Dir. 
hidr. airbags, vid e retrovs, elet, bancos de couro, 
sensor de ré, tabela, Bibiano, 99713-3590 

Fox, vendo ou troco por Saveiro, R$ 25 mil, 
(R$ 25.500 p/ troca), equipado,  Maria Solange, 
98157.0019/3922-7240

Gol, 1.0, 2000, prata, 4 portas, abaixo tabela, 
Maria Madalena, 98809-7312/3907-6060

Gol, G5, , 2009/2010, único dono, vermelho, R$ 
19 mil, Adolfo, 98183-2945

Moto,  Bros KS 125 2005/2005, 52000 Km, se-
gunda dona, tabela, Elisandra 97650257

Pajero  TR4, ano 04/05, preta, cambio automati-

co, bco couro, ar, direçao vidro elétrico, acessórios, 
4 pneus novos (yokohama) etc , R$ 35 mil, Ribeiro,  
3937-8460/991746403

Renault,  Sandero Authentique hi-fl ex 1.0 16v 

5p  (Ent + 45xR$750), único dono, transfi ro dívida, 

c/ 10.000 Km, 2012, completo, exceto ar, Cláudia, 

98117-6489

Toyota, Corolla XLi 1.6 16V 2003 - Automático, 
Completo, Couro, Bege, RLL, abaixo da tabela - 
R$22.800, envio fotos, Maurício Ito, 982248668

Voyage 1.6 – Comfortiline, 2010/2011, Cinza 
única dona, abaixo tabela, Adriana, 99718-8448

• MÓVEIS & ELETRO

Máquina de fazer pão, marca Cadence, com ma-

nual e medidores. Pouco uso. R$ 130. Panela de ar-

roz, grande, marca Pellar, com manual e medidores. 

Pouco uso. R$60. Edileusa, 99147-6130 / 3932-8654

Lavadora, de louças (de piso), Brastemp, 6 
ciclos, , marrom 220V, conservada, pouco uso. R$ 
350, Marina,  98149-4788

Centrífuga,  nova para todo tipo de suco, Philis/
Wallita, 220 v, Simone, 98111-1405

Microondas, 30 lts, branco, 220 v, Consul, branco, 
Simone, 98111-1405

Freezer, vertical Brastemp “Clean” 280 L, Bras-
temp, linha “Clean”, branco, com função “quick free-
zing”, 220 V, Maria Solange, 98157.0019/3922-7240

• DIVERSOS

Andador, infantil  (moderno) modelo hipopótamo 
com atividades, R$ 70, Rodolfo,  9102-4137 

Balas de coco, que derretem na boca, tradicio-
nais, sabores, noz, amendoim, geladas. Vilma, 99768-
2017 / 3941-1371

Blazers de couro, caramelo e preto, tamanho 
44. R$ 150. Saia de couro, tamanho 44. R$ 50. Lucia 
Helena, 98156-9170 / 98840-9170/3937-7058

Brindes personalizados, corporativos e come-

morativos, camisetas, canecas, etc. prismaarte-
luz@gmail.com. Roseane, 3925-2029

Coleção, completa Mangás Dragon Ball e 
Mangás Dragon Ball Z, preço a combinar, Rafael 
Iwanikow,  98821-0116/98211-3095 

Cosméticos, Jequiti e produtos Demillus,   Neila. 
(12) 9763-8932

Cosméticos, produtos Mary Kay, Solange, 98810-
3035

Engate, para Palio Weekend, 2002. R$ 150. 
Marcos, 99613-2227

Flores, ornamentais, coroa de fl ores 24h,  João 
Lino Fernandes, 3929-1046

Jaqueta, de couro, legítimo p/ motoqueiro, com 
proteção nos ombros e cotovelo ,  conservada, tama-
nho G , R$ 250, Julinho, 98823-9981

Macas p/consultório (branca), 5 unidades,  R$ 
200 cada, Rosely, 3921-5859, horário comercial

Relógio, Longines, feminino, automático Les 

Grandes Classiques, ótimo estado, vidro safi ra, 

banhado a ouro,original, R$ 650, Ariana, 98817-5517

Sapatos infantis, 74 pares m/ Pampili, preço de 
custo. Thais, 98826-8895

Porta, balcão, imbuia, R$ 1.500, Wanda, 3307-2726

Produtos naturais, de beleza, nutrição e geren-
ciamento de peso. José Alberto, 99705-0347

Projetor, profi ssional LG Modelo 275, R$ 1.199, 
Karina Barcelos, 98833-9435

Vestido, de noiva, branco, de tule, sem uso. Ganha 
o véu. Manequim 40 a 42. R$700. Penha, 98834-2445

Vestido de festa importado, preto, com echarpe e 
jóias. Manequim 40 a 42. R$100. Isabel, 98834-2445

Videogame, Play Station 3, HD 160GB com 09 
jogos blu ray, R$ 1.200, Rodrigo  9.9723-5113.

• SERVIÇOS

Arte fi nal, sites, logomarcas, convites, cartões 
de visita, folders, jornais, revistas, cartazes, livros, 
etc. Carlos, 99236-0949

Cães, serviço de banho e tosa com qualidade e 
profi ssionais competentes, Neide Maria dos Santos 
, 3303-5587

DJ, Nicolas Santos, jogo de luz, globo, strobo, 
maquina de fumaça, microfones, cortina de led. 
98854-7416 / 3209-2281

DJ, Jair, casamentos, aniversários, 15 Anos, 
baladas Kids e teens, festas em Geral, estrutura 
completa, 3931-8157 / Cel: 99600-0066

Eventos, personalização especial de embala-
gens para festas, convites de casamento, etc. Kátia, 
98115-0012/99739-2708, 

Eventos, lembrancinhas personalizadas, cartão 
de Natal, calendário com foto e imã, etc. - Stella 
Maris 98802-8511/98230-5595

Eventos, organização completa de eventos em 
geral, Kátia 98115-0012/99739-2708

Garçons, garçonetes  para festas  c/ churras-
queiro, Leandra, 3931-1657 e 98140-8090

Gesso, soluções em gesso, drywall, revestimen-
to, moldura, sanca, forro e consertos, Guilherme, 
99189-6326/98888-0116/7820-6138

Mesas, aluguel de mesas e cadeiras; piscina 

de bolinhas; pula-pula; cama elástica; escorregador, 

Sonia ou Wanderley 98864-3331/3905-3331

Fotográfo, p/ batizado, aniversário, crisma, 
primeira eucaristia e ensaios, preços diferenciados, 
Demitrius, 98136-1290

Processos jurídicos, acompanhamento p/ extra-
ção de cópias em geral, distribuição de processo, 
etc, Maria Teresa, 99788-7169/98131-9931

Manutenção geral, serviços, elétrica, hidráulica, 
instalação de móveis, prateleiras, lustres, fechadu-
ras etc.,Paula, 98883-3080/99175-8786

Convênio odontológico, vendo plano Amil e 
disque-consultas médicas, Mariana, 98216-7696

Sela, para equitação, ótimo estado, da tradi-
cional Casa da Sela/Presidente Prudente, Simone, 
98111-1405

Não fi que sem o O informativo é distribuído em todos as unidades da Prefeitura
Se não estiver chegando em sua área, ligue para 3947-8185

Cuidadores
do verde

M
ÊS

DO SERVIDOR

Participe !



Nenhum país ou qualquer instância
de governo sobrevive sem a decisiva 
participação do servidor público.

No âmbito do município, os servidores
estão ainda mais próximos da população, 
aumentando a responsabilidade de cada
um e a consequente contribuição de
todos para o desenvolvimento da cidade.

Por isso, 28 de outubro é uma data
muito especial e signifi cativa.

Então, servidor, comemore muito a sua
data e participe das atividades que a 
Prefeitura preparou especialmente
para você. Inscreva-se!

E não esqueça! O Culto Ecumênico será
no dia 25 (sexta-feira), no estacionamento 
do Paço Municipal.

Confi ra no verso, a programação e
algumas medidas importantes adotadas
pela Prefeitura e que contribuem para
a valorização dos servidores.

E vêm mais novidades por aí!

Prefeitura Municipal
de São José dos Campos

PARABÉNS, 
SERVIDOR!
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PROGRAMAÇÃO

Iniciada no começo 
de outubro, a programa-
ção do Mês do Servidor 

prossegue até o início de 
novembro. São diversas 

atividades esportivas, 
recreativas e culturais. 

Como exemplo, teremos 
visitas a museus em São 
Paulo, trekking de regula-
ridade, trilha, apresenta-

ção musical, torneio de 
truco, orquestra, teatro, 

Mostra de Talentos e 
muito mais.

COMO VAI FUNCIONAR? 
Quem tem direito? Servidores efetivos, da Prefeitura, Câmara 
Municipal e também comissionados.

Como se cadastrar para ter direito ao benefício? Procure o 
DRH no Paço Municipal.

Qual valor do reembolso? R$ 50 a R$ 150, conforme a faixa 
salarial (veja abaixo).

Como será feito o reembolso? Após a apresentação do re-
cibo de pagamento do boleto pelo servidor no DRH, o reembolso 
equivalente será no mês subseqüente. Para o servidor que já tem 
(ou terá) o valor do convênio médico descontado diretamente em 
folha, não haverá necessidade de apresentação de recibo de pa-
gamento do convênio. No caso, o reembolso também será no mês 
subsequente, automaticamente.

Os servidores da ativa 
da Prefeitura e da Câmara Mu-
nicipal já podem contar com um 
bom reforço para cobrir despe-
sas com o plano de saúde. A 
medida foi proposta pela Pre-
feitura, atendendo a uma anti-
ga reivindicação da categoria.  

O Auxílio Saúde – que não deve 
ser confundido com convênio 
médico – foi instituído por Lei 
Municipal e regulamentado por 
decreto.

Assim, o servidor que já tem 
convênio médico (ou vai adquirir 
um) terá parte do valor reembol-
sado pela Prefeitura. O valor do 
reembolso varia de R$ 50 a R$ 
150, conforme a faixa salarial do 
servidor. (veja quadro ao lado) 

A medida tem como objetivo 
proporcionar uma ajuda de custo 
para o servidor, como já ocorre 
com o vale-transporte, tíquete ali-
mentação, bolsa de estudos, en-
tre outros benefícios existentes.

Serão reembolsadas as despe-
sas com convênios médicos, e 
não há exigência de que sejam 
ou não contratados por meio da 
Assem, Grêmio da Guarda ou 
Sindicato dos Servidores.

 

De R$ 2.000,01

De R$ 4.000,01

De R$ 6.000,01

 

Até R$ 2.000

Até R$ 4.000

Até R$ 6.000

Até R$ 10.000

Acima de R$ 10.000

R$ 150

R$ 110

R$ 75

R$ 50

R$ 0

REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
LIMITE DO VALOR
DO BENEFÍCIO POR 
SERVIDOR EM R$

INFORMAÇÕES
DRH, no 1º andar do Paço, ou
pelo telefone 3947-8214

A Prefeitura também já iniciou 
o credenciamento de empre-
sas que queiram apresentar 
propostas de novos convênios 
para os servidores. Mas isto 
ainda será divulgado poste-
riormente.
Também para quem adquirir 
seu plano dessas empresas, a 
regra é a mesma: o reembol-
so de parte da despesa será 
sempre baseada na faixa sa-
larial do servidor.

Servidor conquista Auxílio Saúde!

IPC acumulado
janeiro/setembro: 

Veja mais esta
boa notícia.
A partir de novembro
o tíquete passará para

Reajuste
do valor

do tíquete

gatilho salarial = 5%

Confi ra
o último 

IPC e o  
acumulado

IPC de Setembro:

0,25%

2,98%R$ 17

Torneio de Truco Regionais Servidor do local 1º a 17/10 11h30

Atividade Física Especial UPAs Servidor do local 3 a 31/10 10h

Apresentação do Coral dos Servidores UPAs Servidor do local 7 a 22 /10 18h30

Visitas a Museus e Mercado Municipal São Paulo Pinacoteca, Masp, Mam Livre 10 a 23/10 10h

Baile do Servidor (sorteio de convites) Luso Brasileiro Livre 12/10 22h

Mostra de Talentos Vale Sul Shopping Livre 15 a 20/10 10h às 22h

Apresentação da Orquestra de Viola Regionais Servidor do local 15 a 25/10 16h

Final do Torneio de Truco Regionais SSM Sede Assem Servidor do local 18 /10 18h

O melhor do samba (happy hour) Sede Assem Servidor do local 18/10 19h

Trilha em SFXavier Servidores sorteados Livre 19/10 7h

Apresentação de Dança e Peça Teatral Infantil Cedemp Livre 20/10 16h e 18h

Apresentação da Orquestra Sinfônica SJC Teatro Municipal Livre 23/10 20h

Culto Ecumênico Paço Municipal Livre 25/10 8h

Apresentação da Cia de dança de SJC Teatro Municipal Livre 25/10 20h

Final do Campeonato de Futebol Society Adc Urbam Livre 9/11 10h

Trekking urbano Região Central da cidade Livre 9/11 7h30

ATIVIDADE LOCAL PÚBLICO DATA HORÁRIOPROGRAMAÇÃO

ENCARTE ESPECIAL MÊS DO SERVIDOR!

Informações: 3947-8097 | 3947-8096Inscrições: www.sjc.sp.gov.br/intranet
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