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Servidores da SSM projetaram e implantaram
o Espaço 4 Patas, no Parque da Cidade.

Criatividade
e competência!
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Mais um grupo de servidores participou, 
dia 26 de outubro, da tradicional cerimô-
nia em homenagem aos aposentados.

Desta vez, o evento aconteceu no auditó-
rio do sétimo andar do Paço e reuniu 52 
servidores, sendo um "in memorian".

Esta foi a 68ª solenidade de aposentado-
ria promovida pela Prefeitura. Parabéns 
a todos pelo muito que contribuíram para 
a Prefeitura e pela cidade! 

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

Mexa-se!Mexa-se! Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7 | 3932-8695 | Secretaria de Esportes e Lazer
Academias ao ar livre 

Servidores aposentados
são homenageados no Paço

APOSENTADOS : Adelaide Sibineli Kremer, Ana Cristina Garcia Tavares da Silva, Ana Maria Alves Moreira, Be-
atriz Alice da Fonseca Alves, Benedito Luzia dos Santos, Camilo de Lelis Prado Freitas, Cecília Maria de Paula Galvão, 
Denice Gonçalves da Silva Oliveira, Divina Auxiliadora Colman Cescon, Elaine Barrere, Elaine Pereira Lima Azevedo, 
Elisa Takahashi Huruta, Elisabel Rodrigues de Oliveira, Elizabeth Maria da Silva, Elizete de Fátima Marques Mariano, 
Eunice Aparecida de Paula, Fátima Maria Gomes Mota, Gilmar Arikawa (falecido), Helena Lopes Braga, Ilda Souza 
Campbell, Jandir Claro de Oliveira, Joaquim Lucas de Sousa; José Carlos Vilas Boas; Josefa Auxiliadora Fernandez 
Terra, Lauro Rodrigues da Silva, Lúcia Aparecida Medeiros de Toledo, Lúcia de Fátima Andrade, Luciana de Almeida 
Sampaio, Luiz Evangelista Ferreira, Maria Aparecida dos Santos; Maria Aparecida Morais de Oliveira, Maria Benedita 
da Silva Duarte, Maria Benedita Leite, Maria Cristina M. P. Tavares da Silva, Maria da Penha Alves de Lima, Maria 
de Fátima Junqueira de Toledo; Maria Elisabete Heil, Mercedes Monteiro de Souza; Neussi Machado de Oliveira; 
Regina da Glória Pinheiro de Paiva; Regina Fátima da Silva Prado, Rosilda Borges César; Sidney Carlos de Andrade, 
Silvia Regina Ferreira de Moraes; Sonia Pereira da Silva Fonseca, Tania Zagatto da Silva Romeiro, Terezinha Alaíza de 
Souza; Vania Catellan Veloso dos Santos, Wilson Costa; Zélia Regina de Souza e Zilda Helena Almeida Arneiro Lopes.

Holerites somente
pela internet
Com o objetivo de reduzir o uso de papel, como 
uma das ações da Agenda Ambiental A3P, o 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
informa que os holerites dos servidores serão 
disponibilizados somente via e-mail ou pela 
Intranet (portal de internet do servidor). Não 
haverá mais a entrega do documento impresso.  
Se você ainda não tem acesso à Intranet, é fácil. 

Basta acessar o site www.sjc.sp.gov.br/servi-
dor e fazer o seu cadastro. Você só vai precisar 
de CPF, número de matrícula/contrato e data de 
nascimento. Em caso de dúvidas sobre o holeri-
te, você pode entrar em contato pelo telefone 
3947-8593.

O programa Cidade Saudável foi lan-
çado em novembro pela Prefeitura e 
já está acontecendo em vários locais. 
O programa se baseia em ações in-
tegradas por quase todas secretarias 
municipais, além da Fundhas, Urbam, 
e Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
e demais segmentos da sociedade.
O Cidade Saudável tem como base 
um conceito da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que prevê a 
elaboração de um grande pacto pela 
construção de um ambiente mais sau-
dável nas cidades. Ou seja, melhor 
arborização, mais parques, tratamento 
adequado dos resíduos, mobilidade 

urbana, alimentação mais saudável, 
menos cigarro, álcool e demais polí-
ticas públicas que atendam integral-
mente as necessidades das pessoas 
por uma melhor qualidade de vida.
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Servidores da SSM
ajudam a implantar

o maior parque canino

SAIBA ANTES! 

CIDADE SAUDÁVEL!

Mais informações
www.sjc.sp.gov.br/cidadesaudavel
Tel. 3947-8616.



Mexa-se!
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IDEIA QUE VIROU 
REALIDADE  A ideia 

inicial do parque canino 
foi elaborada pela Asses-

soria de Arborização de Áreas, da Secre-
taria de Serviços Municipais. O setor elaborou 

o projeto baseando-se em muitas pesquisas desse 
tipo de parque no Brasil. O projeto foi desenvolvido 

pelo engenheiro Carlos Trunkl e a arquiteta Silvia Bor-
ges. “O parque canino é uma inovação e foi muito bem 

aceito pela população e, sem dúvida já, é um exemplo 
para outras cidades”, comentou Trunkl. Além de muito es-

paço para os animais poderem brincar e gastar energia 

em diversos equipamentos, o local pode receber campanhas 
diversas, além de palestras sobre posse responsável, etc. O 
investimento da Prefeitura para a instalação do parque foi 
baixo, cerca de R$ 50 mil. Todos os brinquedos foram con-
feccionados pelo setor de carpintaria da SSM. “Para nós foi 
um desafi o que conseguimos cumprir. O esforço e o trabalho 
em equipe valeu a pena e fez toda a diferença”, disse Ander-
son Luiz de Oliveira, carpinteiro da SSM. Foram envolvidos 
diversos setores para execução da obra, que foi comandada 
pelo servidor Rafael Cordeiro. “Foi a maior inovação, já que 
fi zemos muita coisa na cidade, mas esse trabalho foi bem 
diferente da nossa rotina e nossa satisfação foi saber que 
agradamos o melhor amigo do homem”.
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RECEBA EM PRIMEIRA MÃO INFORMAÇÕES ÚTEIS DA PREFEITURA EM SEU E-MAIL.
BASTA ENVIAR E-MAIL SOLICITANDO PARA: IMPRENSAHOJE@SJC.SP.GOV.BRSAIBA ANTES! SAIBA ANTES! 
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REGULAMENTO
Para frequentar o espaço, os cães devem estar vacinados, saudáveis e livres de para-

sitas. O proprietário tem que apresentar na entrada, a carteirinha de vacinação atualiza-
da do cão e preencher um cadastro.

O proprietário será totalmente responsável pela conduta de seu animal. Os cães de-
verão estar o tempo todo sob os cuidados de seus proprietários.

Ao entrar e sair do parque, os cães deverão usar coleira e guia. Se um cão tiver com-
portamento agressivo, o animal deverá ser retirado do espaço. 

Cada proprietário deverá trazer sua sacolinha para recolher os dejetos de seu cão e 
depositar nas lixeiras.

O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 20h. Às segundas-feiras o 
local fi ca fechado para manutenção.

HOMENAGEM
As equipes da SSM envolvidas 
no projeto receberam no dia da 
inauguração um certifi cado em 
reconhecimento pelo trabalho 
prestado. 

Servidores da SSMervidores da SSM
ajudam a implantarudam a implantar

o maior parque caninomaior parque canino
Proprietários de cães 
passaram a contar desde 
novembro com um parque 
especial para seus animais. 
É o Espaço 4 Patas, que 
funciona em uma área de 
3.500 metros quadrados, 
no Parque da Cidade, 
próxima à portaria. Por 
suas dimensões, o Espaço 
4 Patas já é considerado o 
maior parque do gênero no 
país até o momento.

SAIBA ANTES! Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da Saiba mais, ligue 3909-2621.



Gatilho salarial | IPC acumulado
IPC | OUTUBRO

0,28% 3,67% 
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Mostra de Talentos Mostra de Talentos 
recebe mais de 150 visitantes

A 6ª Mostra de Talentos do Servidor Mu-
nicipal, realizada no começo de novembro 
pela Secretaria de Administração, foi con-
siderada um sucesso pela organização. 
Cerca de 150 pessoas visitaram a mostra, 
no Vale Sul Shopping, de 10 a 15 de no-
vembro. A Mostra teve como objetivo in-
centivar e divulgar as formas tradicionais 
ou inovadoras de expressão artística dos 
servidores.

Neste ano, 22 servidores participaram 

como expositores de trabalhos nas mais 
diversas áreas, como pintura em tela, 
pintura em madeira, pintura de mandalas, 
patchwork, desenhos, caixas decoradas, 
bordados, entre outras.

Eliana Turquetto, já aposentada da Secre-
taria de Educação, continua participando 
da Mostra. “Eu gosto porque o servidor 
pode mostrar suas habilidades, mostrar o 
que faz um pouco além da rotina de traba-
lho dele”, afi rmou.

FIQ
UE S

ABEN
DO!

Na Prefeitura há mais de 33 anos, e 
atualmente no Procon, a servidora Jo-
ana D’arc Pinto aproveita seu tempo 
livre, aos finais de semana, para se 
dedicar ao jardim de sua casa e de 
sua pequena chácara. Joana põe em 
prática as ideias que lê em textos e 
artigos sobre jardinagem.

No fim de 2014, por exemplo, ela 
decidiu “dar um presente” para a po-

pulação e colegas de trabalho, con-
tribuindo com o paisagismo do novo 
prédio do Procon Municipal. Com a 
ajuda de seu marido, preparou um 
pequeno jardim, com diferentes es-
pécies de flores.

“Meu marido e eu gostamos de culti-
var flores. Então, pensei em fazer um 
jardim especial”.  A iniciativa cativou 
a todos do local.

PREFEITURA VAI
MODERNIZAR O TEATRÃO
Já foram iniciadas as obras de moderni-
zação do Poliesportivo do Teatrão, na Vila 
Industrial. O complexo, que nos últimos 34 
anos esteve sob tutela do São José Es-
porte Clube, será utilizado pela Prefeitura 
para oferecer à comunidade atividades 
educacionais, culturais e esportivas. As 
obras devem durar sete meses.

CCZ TEM HORÁRIO AMPLIADO 
PARA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS
As equipes Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ), que atuam no combate à den-
gue, estão inspecionando os imóveis em 
busca de locais com água parada também 
no período noturno. O objetivo é aten-
der os chamados domicílios dormitórios, 
aqueles em que os moradores saem cedo 
para trabalhar e só retornam à noite.

URBAM REALIZA CAMPANHA
DE NATAL SOBRE RESÍDUOS
A equipe de educação ambiental da Ur-
bam está realizando ações de conscien-
tização no centro da cidade. A iniciativa 
visa orientar a população sobre a separa-
ção e destinação correta dos resíduos, so-
bretudo na época de Natal com o acúmulo 
de embalagens. Os bonecões “Urbanildo” 
e “Urbanilda” e a lixeira falante serão 
atrativos para chamar a atenção dos con-
sumidores.

GUARDAS FAZEM PALESTRA 
SOBRE QUALIDADE DE VIDA
Para marcar o encerramento das ativida-
des do programa Escola Segura de 2015, 
a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou 
dia 24/11 o plantio de mudas e a doação 
de brinquedos para uma instituição caren-
te da cidade. As atividades aconteceram 
na EMEF Prof. Elizabete de Paula Hono-
rato, no Jardim Mariana, região leste da 
cidade.



Anuncie também pela Intranet: 
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Muita atenção!

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

anunciar
de

22 a 26www.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

fevereiro 
de 2016

• IMÓVEIS.VENDA

Apto, Jardim Satélite, edif. Bilbao,  54m2, 2dorm, 
1 ste,  2 sacadas, armários, 1 vaga coberta, R$ 90 mil, 
+ saldo CEF de 135 mil, Fernando, 98142-9133.

Apto, zona sul, Terras do Sul, Resid. Terra Nova, 
2 quartos, sala , cozinha, área de serviço, 1 vaga, R$ 
166 mil, Cristina, 3923-1249 /99102-2942.

Apto, (vende ou aluga), Jd. América. Jô, johyce-
ba@gmail.com ou tratar com Cida, 99722-9688.

Apto, Bosque dos Eucaliptos, Av. Ouro Fino, 55 
m2,  2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro com box 
blindex, janelas de alumínio, garagem coberta. R$ 
190 mil, Jane, 98156-9245.

Apto, Cond. Parque Nelson D’Ávila, 2 dormitórios, 
2 banheiros, 62,10 m² de área útil, vaga na garagem e 
cozinha. Venda ou troca. Hélio, 99738-1887.

Apto, Jd. Satélite, Edifício Bilbao, 2 suítes, armá-
rios planejados, vaga na garagem (coberta), sacada, 
54m².R$ 90 mil. Fernando, 98142-9133.

Apto, (vende ou aluga), Jd. América. Jô, johyce-
ba@gmail.com . Ou tratar com Cida, 99722-9688.

Apto, Campo de Ouviedo, na planta, no Novo 
Horizonte, R$ 141 mil, Alisson, 98145-8168. 

Sobrado em condomínio no Jardim Uirá,  3 quar-
tos e suíte, , 2 banheiros sociais, cozinha americana, 
sala de jantar e estar,  quintal, lavanderia coberta, 
garagem coberta. R$ 420.000,00 (aceito c/proposta). 
Sheila (12) 981134265 e 981188389. 

Casa, Jardim Imperial,  térrea, meio lote, 2 
quartos, sala, cozinha e banheiro, R$ 220 mil, Jane, 
98156-9245 ou Isabel, 99141-5074.

Casa, Taubaté, Independência, 1 sala, 3 dorm, 
1 suíte,  copa, coz., 2 garagem cobertas, área serv, 
quintal. R$ 300 mil, Christiano, 98801-9116.

Casa, Jardim Ismênia, 4 cômodos,  1 suíte, gar. 2 
carros, área serviço. R$ 250 mil. Rodolfo, 97409-4153.

Casa, em Caraguá, 3 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, área de serviço, garagem coberta e chur-
rasqueira.  Financio. Ilson, 99794-3907/98132-6280.

Casa, Jardim América, 3 dormitórios (1 suíte), 
vaga para 3 carros, cozinha planejada e com acaba-
mento. R$ 300 mil (Aceita troca). Isabel, 98834-2445.

Casa, Bosque dos Ypes, 2 suítes, bem localizado 
no bairro, garagem 2 carros, aceito fi nanciamento. 
Ivone, 9881-8929/98222-4922.

Fazenda, Bom Retiro, casa e área de 4.730m². Av. 
Londrina. Venda ou troca. Rafael, 3912-2811.

Flat, em Caraguá (Martin de Sá), amplo, com 
churrasqueira, piscina, garagem. Vânia, 98168-4722.

Terreno no Urbanova com 660,00m² (pequeno 
aclive) condomínio fechado. R$ 400.000,00 (aceito 
proposta) Sheila (12) 981134265 e 981188389

Terreno, Jardim Nova República, 10 x 25 m2,  
com escritura, R$ 130 mil, Almerinda, 98121-2731.

Terreno, Jardim São José, meio lote, Av. João Go-
mes da Silva, lote 4. R$ 70 mil. Cacilda, 98705-5894.

Terreno, 10 x 35 m2, Jardim Souto, Rua Avião 
Muniz, com calçada, R$ 200 mil. Aurélio, 98158-4015.

Terreno, 1.000 m2, Recanto Santa Bárbara, Jam-
beiro, R$ 210 mil. Eunice,, 98826-6926 (Nextel).

• IMÓVEIS ALUGUEL

Apto, fl at, J. Aquarius, 1 dorm, mobiliado, lazer 
completo, sauna, sala fi tness, restaurante, garagem 
coberta. Leila, 3947-8701/99712- 6116”

Apto, novo, 2 dormitórios, sacada com churras-
queira e garagem coberta. R$ 800. Paulo, 98806-
3805/ 99775-4457.

Apto, recém construído, próximo à Cressem, 2 
dormitórios, com boxes nos WCs,  armários na cozi-
nha e no quarto. R$ 900. Job, 99704-7292.

Apto, Residencial Intervale, 3 dormitórios (1 suí-
te), sala, cozinha, copa, área de serviço, com salão de 
festas e área de lazer. Lana, 99786-4570. 

Casa, em Ubatuba, 3 dorm. (1suíte), acomoda 
18 pessoas, vaga 3 carros, freezer, churrasqueira e 
ventiladores nos cômodos. Vera, 98706-3678.

Casa, Caraguá, Golfi nho, 2 quartos, sala, coz., gar. 
3 carros, acomoda 10 pessoas, Claudete, 3966-2871.

• VEÍCULOS

Ágile, 2011, prata, ar, dir., abaixo da tabela, Euni-
ce, 98826-6926 (Nextel), 3028-7465.

Celta, 2009, 1.0, fl ex, prata, 4 portas, dir.hidr., R$ 
35 mil, R$16.500. Claudete, 3916-3348.

Escort, 90/01, gas. R$ R$ 5 mil, Fátima/Francis-
co/Valter, 39237635 / 98102-6213.

Fox, 2010, vermelho, completo, 52 mil Km. R$22 
mil. Ana, 3908-6052/ 99718-0044.

Fox, 2011, vermelho, Trend/Flex, completo, sem 
ar. Tabela. Djalmira, 98872-9192.

Gol, 2001, prata, 4 portas. R$ 9.500. Leide, 98169-
3194.

Gol, G4, 1.0, prata, fl ex, 2 portas, dir. hidr., vidro 
elétrico e alarme. 83mil Km. Mário, 99716-5533.

Meriva, maxx, 2011, preta, tabela, 54.000 km, R$ 
28 mil, 54.000 km, Vânia, 99606-3307.

Pálio, 98, 1.6, vermelho, 2 portas, direção hid., 
alarme e vidros elétricos. Bom estado. R$ 8 mil. 
Evilazio, 98124-2816.

Parati, bolinha 98/99, 1.0 16v, cinza andino metá-
lico, único dono. Mahely,  99673-3363.

Tempra, 96, 8 válvulas, completo. R$ 4.800. Val-
deir, 99819-5939.

Ka, EL, 2004, prata, revisado, completo. Abaixo da 
tabela. Mary, 98132-1350.

• SAÚDE

Yoga, força e fl exibilidade com equilíbrio. Profª 
Patrícia Amora, mestre em Hatha Yoga. 98117-1627.

Psicólogo clínico,  adultos e adolescentes, Chris-
tiano Ribeiro, 3018-6385.

• SERVIÇOS

Aulas de matemática para estudantes do 6º ao 
9º ano do ensino fundamental. Francini, 99122-5844.  

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

Aula particular, de matemática, ensino médio e 
fundamental, aulas após às 19h. Paulo, professor-
paulosergio@gmail.com

Cosméticos, Boticário|Jequiti. Neila,99763-8932.
Churrasqueiro, bom preço e ótimo serviço. Má-

rio, 98110-6758/ 3911-3357.
Fotografi a aniversário, batizado, ensaios 

e eventos. Aceito cartão de crédito. Demitrius, 
98136-1290.

Fotos, produtos personalizados, capa de celular, 
toalhas, camisas, chinelos, etc. Maurício, 98224-8668.

Gráfi ca digital, e arte fi nal, preços promocionais. 
Bruno, 3305-0388/ 98219-8293/ 99608-1901.

“Marido de aluguel”, disponível para serviços 
caseiros. Paulo, 98883-3080/ 98292-3015.

Salgados,  bolos de pote, doces e salgadinhos 
diversos. Rodrigo/Débora, 98802-5368.

Salgados, coxinhas, risólis, bolinha de queijo, 
croquete, quibe, pacote 25 un. congelado, R$ 8, Be-
nedito, 98835-5723

Nutrição, Herbalife. Gabriel, 98121-6259.

• DIVERSOS

Armários de cozinha, suspensos, marca Itatiaia, 

2 portas e 4 gavetas. Eunice, 98826-6926. 

Bagageiro, para carro antigo, ótimo estado. 
Rodolfo, 97409-4153/98245-5036

Bebê conforto, Burigotto Touring, com base, cor 
chumbo. R$ 250. Joyce, 3901-2222.

Buffet, completo (churrasco, coquetel, café da 
manhã), para festas e eventos em geral. Bom preço e 
parcelamento. Agnes, 99660-4206.

Camas usadas, (beliche) compro, Migotto, 99629-
4066/98166-5080.

Carretinha Fazendinha, locação, diária R$ 65, 
descontos semanal ou mês, 98805-2240 (Douglas). 

Casinhas, (2), novas, para cães de pequeno por-
te. Eunice, 98826-6926.

Conjunto de sofá, azul, 2 e 3 lugares, bom estado. 
R$ 300. Marlene, 99619-8205/ 3966-2817.

Garrafas decoradas com barbante de algodão 
cru ou crochê, p/aniversário, casamento, chá de 
bebê, etc, Silaine, 98850-7107.

Furby, (brinquedo), azul, seminovo. R$ 200, Ma-
riana, 99118-3581

Máquina fotográfi ca, Fulaica, de fi lme. Gildo, 
99719-8075/ 3966-2431.

Mountain bike, com marcha, de alumínio, mascu-
lina. R$ 200. Valdeir, 99819-5939.

Rifa, de uma Câmera Canon Rebel XTi (troca 
lentes) e um iPhone 4S de 8 GB, R$ 25, Douglas, 
98206-7334 ou Natália, 98270-8732.

Patos, galinhas caipiras, ovos caipiras, aceito 
encomendas da Valéria, 99640-9580.

Pneus, 215 x 60, R16 (Turanza). Gildo, 99719-
8075/ 3966-2431.

Modem roteador wi-fi ,  tp-link , adsl2  wireless 
300mbps td w8968, na caixa, R$ 100, Luiz Guimarães, 
luizguimaraessjc@gmail.com

Sítio, para eventos, com piscina, churrasqueira, 
tirolesa, fogão à lenha. Tereza, 99629-4066. 

Ventilador de teto, marca Latina Lumem, cinza, 
de controle remoto. R$ 220. Fernando, 98142-9133.

• ANIMAIS

Filhotes, Labrador, (macho e fêmea), vermifuga-
dos 55 dias, R$ 250. Simone, 99745-4797.

Filhotes, Shitzu, York, Speitz, pedegree, 1ª vacina, 
vermifugado e contrato de saúde. Carlos Eduardo, 
99760-2333. 
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