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Servidores do Paço iniciam adesão 
à campanha pela redução de copos 
descartáveis. A medida integra a Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P).

Mudança
de hábito!
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Servidores do Paço iniciam adesão 
à campanha pela redução de copos 
descartáveis. A medida integra a Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P).
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Emoção e alegria marcaram uma cerimônia muito espe-
cial realizada no dia 27 de janeiro, no Paço Municipal. O 
evento marcou a aposentadoria de um grupo de 52 servi-
dores de diversas secretarias municipais.
O servidor João Bosco Barbosa, 58 anos de idade e 24 
dedicados à Secretaria de Obras, contou que ainda não se 
acostumou com a ideia da aposentadoria. “A cerimônia 
faz com que eu me sinta bem, com que eu me sinta impor-
tante perante a cidade que eu trabalhei para as pessoas. 
Me sinto muito feliz”, disse ele.
Muitos foram para prestigiar seus amigos e familiares 
que estão se aposentando, como Nádia Pereira, 46 anos, 
sendo 18 na Secretaria da Educação. “É tão emocionante 
ver meus amigos recebendo essa homenagem e saber 
que daqui a alguns anos será minha vez”, disse.

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 

Cerimônia marca aposentadoriaCerimônia marca aposentadoria
de 52 servidoresde 52 servidores

APOSENTADOS : Alice Dalva de Oliveira, Analia Rita da Silva Costa, Antonia Arlene de 
Oliveira  Robaina, Célia Aparecida dos Santos, Célia Regina Coutinho, Célia Soares da Costa, 
Celso Benedito da Costa Camargo, Devanil Ferreira de Moura, Dulcinéia Furtado, Edilaine Patrí-
cia Rodrigues dos Santos, Elisabete Neves Cerqueira Tirado, Elizabeth Fátima de Oliveira, Érica 
Maria Stuhr Pechy, Evaristo Luiz Luchesi de Frias, Iara Damásio, Ilayne Martins Diniz Arakaki, Isa-
bel Aparecida de Santana, Isaac Fernandes, Jacira Alfredo da Silva, Jaime Paulino de Carvalho, 
João Bosco Barbosa, João Donizete dos Santos, Lilian Cesare Costa, Lourdes Teresa Carrilho, 
Maria Aparecida Manzato Tarantelli, Maria Aparecida Renó Serpa, Maria das Graças Machado 
de Oliveira, Maria de Lourdes Moraes, Maria Elza da Silva, Maria Lúcia da Silva Branco, Maria 
Margarete Garcia, Maria Salete Carvalho Roche, Maria Tereza Henriques Vilaça Dias, Maria 
Terezinha Pinto Pires, Mário Ailton Frigi, Marisa Figueiredo de Morais, Maristela Franzoni Bar-
ranco, Nádia Maria Bonatti Ferreira, Nair Midori Miazaki Toyoki, Neide Maria da Costa, Paulo 
Eduardo Tau, Regina Celi Silveira Freitas, Renata da Rocha Siqueira Carvalho, Rodolfo Widmer 
Neto, Sebastião Inácio Simões, Silvania Aparecida Mota Rodrigues dos Santos, Silvia Helena 
Rodrigues Martins, Solange Marin Bueno, Sônia dos Santos Silva, Vanize Ferreira do Carmo 
Oliveira, Vera Lúcia Raucci da Cunha, Zenilton Lopes de Mattos.

Cerca de 180 novos estagiários, recém contratados 
pela Prefeitura por meio do Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee), participaram dias 25 e 
26/02 e 14/03 do encontro de integração. 
As atividades ocorreram na Câmara Municipal e fo-
ram coordenadas por Miriã Botelho, Núbia Falcão, 
Michelle de Almeida e Wesley Gama da Divisão 
de Treinamento & Desenvolvimento da Secretaria 
de Administração. As palestras e dinâmicas foram 
conduzidas por Leonice Siqueira, do Departamento 

de Gestão de Pessoas (DGP), Aline César, do CIEE, 
Fernanda Pimenta, DRH da Secretaria de Saúde e 
Francisca Sacilotti, da Divisão de Administração de 
Pessoal da Secretaria de Educação.
Além de terem informações gerais sobre a comple-
xidade da Prefeitura, os jovens obtiveram informa-
ções sobre as vantagens que um estágio bem apro-
veitado pode representar para o futuro profi ssional. 
Atualmente, a Prefeitura conta com cerca de 1.800 
estagiários.

“Eu achei que eu não ia aprender 
tanta coisa, e quando eu cheguei na 
Secretaria vi que a gente aprende
 tudo sobre avaliação física!”. 
Suellen de Andrade
Educação Física/Esportes

“Eu achei fosse ser uma coisa meio 
chata, mas está sendo o oposto!
Estou gostando bastante!” 
Ananda Barros 
Direito/Procon

“Vou conseguir bastante conhecimento 
que eu não tenho hoje na faculdade. 
Achei que iria fi car preso a uma função 
só e isso seria ruim. Mas estou
fazendo várias coisas diferentes.” 
Diego Rosa 
Jornalismo/Governo
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Estagiários participam de Integração

SAIBA ANTES! 



Mexa-se!

Cerimônia marca aposentadoria
de 52 servidores
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Prefeitura reforça
a economia de
recursos naturais

Meio Amb
Neste início de ano, a Prefeitura ado-
tou um novo procedimento interno 
que reforçou ainda mais seu foco 
na economia de recursos naturais 
e na gestão adequada de resíduos 
gerados. Desde 29 de fevereiro, 
copos descartáveis de água e de 
café passaram a ser disponibilizados 
somente ao público externo no Paço 
Municipal. Nos departamentos, os 
servidores passaram a utilizar copos, 
canecas ou squeezes pessoais trazi-
dos de casa. A medida compõe um 
dos pilares da A3P (Agenda Ambien-
tal na Administração Pública).

A Agenda é um programa instituí-
do por meio do Decreto Municipal 
15.921, de 5 de junho de 2014, que 
busca sensibilizar gestores públi-
cos e servidores sobre as questões 
ambientais e inserir gradativamente 
critérios de sustentabilidade nas ati-
vidades rotineiras, reduzindo assim o 
impacto delas no Meio Ambiente.

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! 

NOVA REALIDADE

A suspensão do uso de copos descartáveis já é uma realidade em di-
versas empresas, instituições e órgãos públicos no Brasil e no mundo.

Na Prefeitura, diversas secretarias e servidores já adotaram as ca-
necas reutilizáveis, demonstrando sua preocupação com as questões 
ambientais.

Entre os diversos fatores negativos relacionados ao plástico estão a 
demora para a sua decomposição (mais de 200 anos), o gasto exces-
sivo de água e energia elétrica na sua produção, além de ser atual-
mente o resíduo sólido urbano menos reciclado no mundo. No Brasil, 
o índice de reciclagem não passa de 20%.
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Mexa-se!

Cerimônia marca aposentadoria
de 52 servidores

60 MIL COPOS 
POR MÊS

Para se ter uma ideia da economia 
gerada, segundo o DSI (Departamen-
to de Serviços Internos) da Prefeitu-
ra, somente no Paço, eram gastos 
por mês cerca de 40 mil copos para 
água e 20 mil para café -80% deste 
volume era usado internamente, 
pelos servidores.
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VOCÊ SABIA?
 o plástico não é um material 

biodegradável, portanto, é 
poluidor do meio ambiente;

 demora em média 200 anos 
para se decompor;

 estão em número cada vez 
maior nos aterros sanitários;

 sua produção utiliza muita 
água e energia elétrica;

 provém do petróleo, uma fonte 
não renovável;

biente

SAIBA MAIS SOBRE

no site da Prefeitura 
www.sjc.sp.gov.br/a3p

SERVIDORES APOIAM A INICIATIVA

A decisão da Prefeitura de eliminar os copos descartáveis no Paço vem ganhando 
apoio dos servidores, que já tinham feito várias sugestões sobre isto nas caixinhas 
de sugestões ou via Intranet. É o exemplo de Paulo Reis, da Secretaria de Educação. 

“Apoio a iniciativa porque o uso de canecas é muito mais ecológico do que o uso 
de copos plásticos. Em casa, eu costumo sempre usar copos em vidro, até mesmo 
quando faço uma festa, um churrasco no fi nal de semana”, disse Reis, que está há 
17 anos na Prefeitura.

No fi nal do ano passado, servidores do Departamento de Recursos Humanos, da Se-
cretaria de Administração, promoveram um criativo amigo secreto, em que a opção 
de presente era uma caneca para utilização no ambiente de trabalho.

S

A

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da Saiba mais, ligue 3909-2621.SAIBA ANTES! 
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Funcionários da Urbam 
colaboram na obra do 
Hospital da Mulher
A obra da 1ª. fase do Hospital da Mulher, inaugurado pela Pre-
feitura, dia 5, contou com o empenho de funcionários da Urbam. 
Antes, funcionava no local a ADC da Urbam, que foi transferida 
para uma área junto ao Estádio Martins Pereira.

No dia da inauguração, os funcionários Silvano dos Santos Cos-
ta, Francisco das Chagas de Sousa e Élcio Aparecido Martes 
foram homenageados em nome de toda a equipe de obras da 
Urbam, que participou da obra.

A nova unidade já está oferecendo exames especializados, 
consultas, acompanhamento pré-natal de alto risco, acompa-
nhamento para pacientes com câncer de mama e mulheres 
vítimas de violência. O atendimento é feito somente por enca-
minhamento das UBSs. 

Foram oferecidas às servido-
ras e estagiárias do Paço e de 
algumas unidades externas, 
dicas de maquiagem, design 
de sobrancelhas, corte de 
cabelo, relaxamento quick, e 
ainda palestras sobre ativida-
des físicas e fotografi a, entre 
outras atividades.

“É interessante essa iniciati-
va, pois valoriza a beleza fe-
minina e faz com que as mu-
lheres se sintam bem”, disse 
Érica Alcântara, 50 anos de 
idade, 28 na Prefeitura, que 
hoje atua no Departamento 
de Assuntos Jurídicos.

A servidora Maria Lira de Cam-
pos, 54 anos, gostou tanto que 

participou de todas as ativida-
des nos três dias da Semana 
da Mulher. O design de so-
brancelha foi a escolha de Ana 
Paula Pereira, 30 anos, que 
trabalha há 4 anos na Regulari-
zação Fundiária. “Havia tempo 
que não fazia a minha. Então, 
decidi experimentar” disse.

Para a servidora Larissa Diniz, 
o evento é uma forma de va-
lorização que infl ui até mesmo 
no modo em como as mulheres 
trabalham e trabalharão no 
Paço. A servidora Rosemary 
Aparecida disse que gostou da 
programação e sugeriu ativida-
des culturais para completar a 
programação.

Como parte da programação geral do Mês da Mulher, que 
acontece em vários locais da cidade, ocorreu no Paço, de 16 e 
18 de março, no Centro de Convivência, a Semana da Mulher 
no Paço.  Foram realizados cerca de 800 atendimentos nas di-
versas atividades. A organização foi do Núcleo de Qualidade 
de Vida, da Secretaria de Administração.



Vem aí no mês de maio a 5ª Olim-
píada do Servidor em Movimento - 
Cidade Saudável e a 1ª Paraolimpía-
da. Prepare-se e já comece a treinar 
para a modalidade esportiva da sua 
preferência. No final de abril, serão 

divulgadas a programação completa 
e a abertura das inscrições. Neste 
ano, muitas novidades estão sendo 
preparadas pela equipe do Núcleo de 
Qualidade de Vida, da Secretaria de 
Administração.

Olimpíada do Servidor
será em maio

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

10 a 15www.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

abril

• IMÓVEIS.VENDA

Apto, Pq. Nova Esperança, Condomínio Cerejeira, 
2 quartos, sacada, 1 garagem, churrasqueira e salão 
de festas. R$129,500,00. Lílian, 98834-8474.

Apto, Jd. Satélite, Edif. Bilbao. 2 dorm. 1 suíte. 
Móveis Planejados, vaga coberta e 2 sacadas. 
R$225,000,00. Fernando, 98142-9133.

Casa, Galo Branco, 4 cômodos. R$135 mil. José, 
9966-6948

Terreno, Jd. Santa Cecília I, 9m x 25m, com 
estrutura para sobrado. R$ 60 mil, à vista ou R$ 70 
mil parcelado. João Batista, 98832-3474.

Terreno, Jd. Santa Julia pronto para construir. 
Terraplenado e registrado. Camila, 98211-4462.

Terreno, Águas de Canindú, Rua Monte Nebo. R$ 
20 mil. Simone, 99719-2766 ou Luiz, 99759-6947.

• IMÓVEIS ALUGUEL

Apto, Jd. São Dimas, 1 dorm. com armário, sala, 
cozinha, garagem coberta e demais dependências. 
R$700. Condomínio R$ 318. Fernanda, 98290-8567.

• VEÍCULOS

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

Celta, 2004, azul, 4 portas. Valor R$1 mil abaixo 
da tabela. Ivone, 988118929.

Fiat Punto, 2012/2013, vermelho, 1.6, completo, 
32 mil km.16 válvulas. R$34.800. Valcir, 98131-7942.

Moto Honda, Sun 2007, cinza, licenciada até 
abril/2017. R$2.700 ou R$ 3 mil parcelado. João 
Batista, 98832-3474.

Prisma, 2010, 1.0, abaixo de tabela. Vende ou 
troca por maior valor. Ana Maria, 98156-4123.

• SAÚDE

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

Consultório médico e psicológico, área cardioló-
gica e saúde ocupacional. Psicologia comportamen-
tal. Ney, 99608-2127. Suelen, 99622-0711.

Fisioterapia domiciliar, atendimento especializa-
do e personalizado. Camila, 99792-3156.

• 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.

Café da manhã, cesta com produtos de 
qualidade. Jéssica, 991153134, 997235374.

Fotografi a, aniversários, batizados, ensaios 
e eventos em geral. Aceito cartão de crédito. 
Demitrius, 98136-1290.

Imposto de Renda, Declaração de Imposto  
de Renda e outros serviços de Informática. Paulo, 
99751-8774.

Imposto de Renda, Declaração de Imposto de 
Renda. Souza, 98827-6070.

Informática, Confi guração de roteadores, insta-
lação e higienização de computadores, remoção de 
vírus e formatação. R$ 60. Sérgio, 98212-8767.

Instalações e manutenções elétricas em geral. 

Hélio, 98700-1115/ 98209-2043.
Marido de aluguel e pintor, disponível para 

serviços caseiros. Paulo, 98883-3080/ 98292-3015.
Sítio, para eventos, com piscina, churrasqueira, 

tirolesa, fogão à lenha e outros. Tereza, 98166-5080.

• DIVERSOS

Armário, cozinha Itatiaia, (sem o paneleiro), 
seminovo, R$ 600, Eunice, 988266926.

Casa de cachorro, porte médio, de madeira, 
seminova, R$ 50, Eunice, 988266926.

Buffet completo (churrasco, coquetel, café da 
manhã), festas e eventos. Bom preço e parcelamen-
to. Agnes, 99660-4206.

Cama de solteiro, branca e azul, com gavetas e 
prateleiras. R$ 400. Lílian, 98834-8474.

Carretinha fazendinha, locação, diária R$ 65, 
descontos para semanal ou mensal,  Douglas 
98805-2240 ou Camila 98100-3763.

Mesa, cinza, 4 cadeiras, nova. R$500. Lílian, 
98834-8474.
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CASA
NOVA

Os setores de Treinamento e 
Qualidade de Vida, da Secretaria 
de Administração, deixaram o 
prédio da SDS/ Henrique Dias e já 
estão de “casa nova”, no 1º andar 
do Paço Municipal.

 Mais informações
3947-8489/8798


