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Nosso Jornal

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR
O Instituto de Previdência do
Servidor Municipal de São
José dos Campos (IPSM) tem
como principal atribuição gerir
os recursos depositados mensalmente pelos servidores ativos e pela Prefeitura visando a
aposentadoria para cerca de 3.200 estatutários do Executivo e
Legislativo.
Instituído em julho de 1992, quando os servidores passaram de
celetistas (CLT/INSS) a estatuários (regime próprio), o instituto
tem a gestão executada por servidores do Município. O órgão
está sujeito a prestar contas regularmente ao Ministério da
Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
à Prefeitura, Câmara Municipal e aos conselhos de administração e ﬁscal.

SERVIDORES EM AÇÃO

Considerado referência na área, o IPSM é o primeiro no estado
e o segundo no país em patrimônio ﬁnanceiro acumulado no
segmento de regime previdenciário próprio. Recentemente, o
instituto foi reconhecido como gestão de sucesso e será destaque em uma revista do Ministério da Previdência Social.

Da esquerda para a direita
Oilze dos Santos Filho (superintendente), Tereza Christina Arantes (assessora técnica de contabilidade e tesouraria), Maria
Helena Diniz de Andrade Carvalho (diretora de benefícios), Vânia Maria de Souza (assessora técnica de benefícios e folha
de pagamento), Ricardo de Oliveira Bruni (assessor técnico de benefícios e folha de pagamento), Cleonice Aparecida Maia
(assessora técnica de controle interno, compras e almoxarifado), Meyre Ana Martins (agente administrativo) e Iwao Kikko
(diretor ﬁnanceiro)

TEMPO NECESSÁRIO PARA SE APOSENTAR (EM ANOS)
Idade

Mulher
Homem

Contribuição Serviço público

55
60

30
35

20
20

Carreira

Último cargo

10
10

5
5

O servidor deverá comparecer ao IPSM munido de carteiras profissionais ou certidão de tempo de contribuição referente ao período celetista (emitida pelo INSS) e crachá para fazer a simulação da aposentadoria

MAIS INFORMAÇÕES
IPSM
Rua Vilaça 576, centro | www.ipsm.com.br | 3946-4886

Laboral agora
também no CCZ

30 de maio tem
Challenge Day

Dia da beleza e música
em homenagem às mães

Desde 11 de abril, os cerca de 150 servidores
e agentes de saúde do Centro de Controle
de Zoonoses usufruem dos benefícios da ginástica laboral. As aulas, de 15 minutos, são
realizadas durante o expediente, às quartas e
sextas-feiras. O programa já ocorre em outros
locais da Prefeitura e visa motivar a atividade
física por meio de exercícios de alongamento
e fortalecimento muscular.

Vem aí mais uma participação dos servidores
no Challenge Day. O Dia Mundial do Desaﬁo
será em 30 de maio (última quarta-feira do
mês). Nos próximos dias será sorteada a cidade que vai disputar com São José.
O tema deste ano será os Jogos Olímpicos. O
Challenge Day tem como objetivo incentivar a
prática de atividades físicas em todo o mundo
para a melhoria da qualidade de vida.

Em homenagem às mães, a Secretaria de
Administração vai realizar nos dias 10 e 11
de maio, das 9 às 12h e das 13h às 16h, a
Tenda da Beleza, com serviços gratuitos de
corte, hidratação e escovação de cabelos. A
atividade será no estacionamento do Paço.
No dia 11 haverá ainda a apresentação do
Coral do Servidor, que vai cantar músicas
para as mães em cada andar do prédio.

XMAIS INFORMAÇÕES

XMAIS INFORMAÇÕES

•3947-8709

•3947-8284
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A DENGUE PODE MATAR

VIDASIM,
DROGAS NÃO!

ELIMINE ÁGUA PARADA! EM CASO DE SUSPEITA DE LOCAIS COM
FOCOS DO MOSQUITO, FALE COM A PREFEITURA PELO TELEFONE
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MISSÃO CUMPRID
Um batalhão de quase 500 valiosíssimos servidores municipais esteve empenhado por 50 dias (dia
e noite), de janeiro a março, em ações de acolhimento e atendimentos de toda ordem a cerca de
1.500 famílias que deixaram a área conhecida
como Pinheirinho, desocupada por ordem judicial
em 22 de janeiro.
Eram assistentes sociais, agentes
ambientais e de trânsito, auxiliares de serviços gerais, médicos,
enfermeiros, motoristas, guardas
municipais, monitores de equipes
de recreação, servidores administrativos, além de funcionários da
Fundhas e da Urbam. Uma grande
parte deles atuou fora de seus serviços rotineiros.
Foi um período de muito trabalho e
tensão. O objetivo era oferecer o melhor atendimento possível às famílias, que ﬁcaram em abrigos especialmente preparados pela Prefeitura:
três ginásios (Vale do Sol, Morumbi e Dom Pedro)
e no Caic do Dom Pedro 1º, que foram o lar provisório daquelas pessoas, até que pudessem encontrar outra moradia.

Trabalho árduo e compensador
Na avaliação dos servidores entrevistados pelo NOSSO JORNAL, foi um trabalho árduo, mas compensador. Para os proﬁssionais, foi gratiﬁcante poder servir,
ajudar, minimizar as perdas materiais que as famílias
tiveram, apoiá-las na recuperação da autoestima e na
retomada de suas vidas. Leia depoimentos ao lado.
Cada um realizou as tarefas com muito amor, seja acolhendo, orientando, ajudando a servir as quatro refeições diárias e na alimentação das crianças, distribuindo roupas, transportando mudanças, encaminhando
crianças para a escola, limpando as áreas comuns ou
simplesmente ouvindo e oferecendo um ombro amigo.
Também foi muito signiﬁcativa a ajuda que, voluntariamente, inúmeros servidores deram às famílias na
procura e aluguel de moradia.
O trabalho durou enquanto havia famílias nos abrigos
e foi especialmente intenso na fase de preparação
de documentos e pagamento do aluguel-social e do
auxílio-mudança. Exigiu, ainda, grandes esforços dos
servidores dos setores administrativo e ﬁnanceiro da
Prefeitura, que atuaram na retaguarda.
Para todos, ﬁca a certeza do dever cumprido e as
marcas de uma experiência que, para muitos, será
inesquecível. A esses proﬁssionais, a homenagem
da administração por sua grande dedicação, pela demonstração de solidariedade e pela missão realizada.

Tenho 30 anos de formada e nunca tinha vivenciado uma experiência como
essa. Foi gratiﬁcante, pois convivemos com as famílias no dia a dia. É como
se eu estivesse vivendo tudo que eles estavam vivendo. Sofremos junto
com eles as perdas e ﬁcamos felizes quando eles começaram a reconstruir a vida. A maior diﬁculdade foi nos primeiros dias, pois eles estavam
confusos e nós não tínhamos todas as respostas nos primeiros dias, e isso me
fez sofrer demais.
Fátima Farhat | assistente social, Desenvolvimento Social
Fiquei no período da noite dando apoio administrativo para as assistentes sociais. A gente dividiu angústia com eles, porque você vê as pessoas em busca
de alguma coisa e, às vezes, nós não tínhamos a resposta que eles buscavam.
Foi angustiante. Mas por outro lado, eles tinham um cuidado muito grande com
a gente, porque eles sabiam que a gente estava ali pra ajudá-los. Foi algo muito
doloroso, mas foi uma troca de experiências muito rica. Aprendi demais com
cada situação que passei, com cada pessoa que tive contato. Valeu a pena cada
ﬁm de semana que eu ﬁquei lá com eles, porque as lições que eu aprendi ali eu
vou levar para o resto da minha vida.
Evelyn Aparecida Amaral | assistente social, Desenvolvimento Social
Foi sem dúvida o maior desaﬁo nos meus 15 anos de Prefeitura. Como aprendizado, tirei muitas lições. E o que eu mais aprendi foi a conhecer as pessoas,
ver como as pessoas se organizam. Foi muito importante a aproximação dos
colegas de trabalho, poder trabalhar junto com colegas que, às vezes, conhecia
apenas por telefone. Foi uma experiência única e que me levou a não ter medo
de enfrentar desaﬁos. Era bom ver como as pessoas acreditavam na gente e
como as pessoas respeitavam a gente. Aprendi a ter compreensão. A maior
diﬁculdade, sem dúvida, foi ter que deixar minha família de lado nesse período.
Mas eu escolhi essa proﬁssão. Então, sempre que fui chamada, eu lá estava.
Alaíde de Oliveira Calassi | assistente social da Fundhas

QUER RECEBER EM CASA AS NOTÍCIAS DA PREFEITURA E A PROGRAMAÇÃO DA AGENDA CULTURAL DA CIDADE?
É só se cadastrar no site www.sjc.sp.gov.br ou pelo email saojosehoje@sjc.sp.gov.br

DA!

É sempre gratiﬁcante poder cuidar da saúde de nossos semelhantes e receber
a gratidão pura e espontânea da população. Realizamos diversos tipos de
cuidados com as famílias, do pré-natal até a terceira idade, passando pelos bebes, as vacinas, os adultos, os hipertensos.
Elisana Pereira | gerente da UBS do Residencial União, Saúde
Foi uma experiência diferente e ao mesmo tempo gratiﬁcante. Tínhamos que
trabalhar com pessoas que conviviam em condições extremas de estresse. E
nós estávamos no meio, cumprindo um papel essencial naquele momento, de
apoio e orientação, tentando ajudar essas pessoas.
Antônio Geraldo Gonçalves | diretor de Vias Públicas, Transportes
Foi uma experiência válida. As equipes eram boas. Tivemos algumas diﬁculdades de relacionamento com as pessoas do abrigo, mas muito deles sabiam que
estávamos ali para ajudar e, quando iam embora, elas nos agradeciam.
Irani Aparecida Conde | professora e coordenadora, Educação
Foi uma experiência única. Não havia participado de mutirões antes. No início,
o que me chamou a atenção foi a situação de algumas crianças carentes. Todas as equipes se empenharam muito em ajudar as pessoas da melhor forma
possível. No início, tivemos algumas resistências, mas depois eles cediam e
recebiam bem a ajuda.
Zeli Aparecida Santos | auxiliar de serviços gerais, Educação
Gostei de ajudar as pessoas, trabalhando no cadastramento e também nos alojamentos. Isto foi mais um aprendizado para a minha vida. Para mim, a Guarda
Municipal fez um excelente trabalho de ajuda às famílias.
Mauro José Rodrigues, guarda municipal, Defesa do Cidadão

PARTICIPE!

Foi uma experiência que nunca tinha vivido antes. Apesar de termos ﬁcado
apreensivos, ocorreu tudo bem. Estávamos lá para ajudar aquelas famílias
e, apesar de ter sido triste, conseguimos realmente ajudá-los. Até hoje, as
pessoas me cumprimentam lá no bairro, sabem meu nome. E teve um rapaz que até prometeu me convidar para o churrasco, quando ele se mudasse.
Roberto Carlos da Conceição | agente ambiental, Urbam
Fiquei apreensivo, mas todos me trataram muito bem. Trabalho naquela região,
e o pessoal logo percebeu que nós os tratamos bem e que queríamos ajudá-los.
Foi um fato importante, que vou levar para a vida inteira. Colaborei com pessoas
que não tinham a mesma condição que eu. Moro com meus pais, tenho um lar,
e ali senti que podia fazer algo por aquelas famílias. Foi uma experiência única.
Alex Sandro Soares Farias | agente ambiental, Urbam
Passei todo o tempo acompanhando o processo. Recebemos muitas pessoas
que chegaram lá arredias e, com o passar dos dias, passaram a entender que
nosso objetivo era ajudar. Fiquei impressionado também com a capacidade de
muita gente, que, depois de tudo que passaram, ainda chegarem lá para se aproveitar da situação, para fazer média. Tentamos fazer o possível para dar o melhor
conforto possível a todos, inclusive às grávidas e mulheres com crianças de colo.
Paulo José de Oliveira | coordenador, Esportes e Lazer
Fiquei comovido em levar colchões para aquelas pessoas. Achei o apoio da Prefeitura fundamental,e foi importante estar ao lado aquelas pessoas.
José Benedito Garcia | auxiliar serviços gerais, Serviços Municipais
Foi uma experiência única ter participado do mutirão e saber que pude contribuir.
Em 25 anos de Prefeitura, nunca havia feito algo assim.
José Antônio do Nascimento | motorista, Serviços Municipais

GRUPO DE CAMINHADA (estacionamento do Paço) e
PILATES (centro de convivência) Informações: 3947-8096
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Agitação
total!
A 2ª Olimpíada Servidor em Movimento continua
movimentando mais de 800 competidores de
diversas secretarias da Prefeitura, da Fundação
Cultural, Fundhas, Urbam, Câmara e do IPSM.

de integração, motivação e alegria entre os
participantes.

Depois da abertura, realizada em 31 de março
no Parque da Cidade, a disputa pela liderança
prossegue acirrada entre as secretarias de
Esportes e Lazer, Administração, Transportes,
Saúde e a Fundhas. O encerramento será no dia
19 de maio.

Uma das novidades dessa edição é que o candidato pode se inscrever até na véspera de cada
competição. A organização é das secretarias de
Administração e de Esportes e Lazer.

Além da inevitável competição entre as equipes, o que chama a atenção mesmo é o clima

•www.sjc.sp.gov.br/olimpiada
•3947-8096

CICLISMO

Estão sendo disputadas 15 modalidades esportivas e recreativas – individuais e coletivas.

EQUIPE DA DEFESA DO CIDADÃO

GALERIA DE FOTOS E MAIS INFORMAÇÕES

GINCANA

BILHAR

Muitas atividades para as servidoras
Homenagear as servidoras com uma série de
atividades gratuitas relacionadas à saúde,
estética e ao bem-estar. Este foi o objetivo
da Semana da Mulher, realizada de 12 a 16
de março pela Secretaria de Administração.

Muita descontração na hora
de cuidar do penteado

A novidade foi a realização de uma espécie de brechó. Quem
doava peças usadas ganhava pontos para adquirir outras no
mesmo local. Todas as roupas que sobraram foram entregues
ao Fundo Social de Solidariedade.
Também houve palestras, oﬁcinas, aulas de ritmos dançantes, massagem antiestresse, pilates, musicoterapia, corte,
hidratação e escova. Essas ações ocorreram no Paço e Almoxarifado Central.

Joana de Fátima de Almeida
e Cynara Faria participaram
do brechó solidário

Venha para
a natureza
Que ta
tal fazer parte de uma turma animada com pessoas dispostas
a curtir
curt a natureza e praticando atividade física ao mesmo tempo?
Entã venha participar da Tribo do Servidor! Nesta turma a ordem
Então
é caminhar,
ca
contemplar a natureza e cuidar da saúde e do astral
em passeios por trilhas no litoral ou na serra.
A Prefeitura auxilia no transporte dos participantes até os pontos de partida.
to
MAIS INFORMAÇÕES
M
•3947-8096 | •www.sjc.sp.gov.br/servidor

VEM AÍ
SERVIDOR NA MEDIDA CERTA
XO que é | Programa de atenção
à saúde e qualidade de vida
XQuando | Inscrições em maio
pela intranet
MAIS INFORMAÇÕES
www.sjc.sp.gov.br/servidor
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Como anunciar www.sjc.sp.gov.br/servidor

3947-8077 | 3947-8235 | 3947-8072

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

• IMÓVEIS . VENDA
Apto, em Caraguá/Massaguaçu,
9106-0860/3931-7374
Apto, Santana, 2 dorm, R$ 115mil.
Fátima, 9194-2800 / 3212-1341
Apto, Jd. Alvorada, 2 dorm, 1 suíte,
Rubia, 9790-7013
Apto,.Jd. Telespark, 2 dorm, R$
155mil. Custódio, 8921-1782
Apto, Santana, Francisco, 8809-2379
Apto, Jd. das Industrias, 3 dorm,
1 suíte, novo. R$ 345mil. Adriana,
8111-5393
Casa, Vila das Flores, cond. Fechado,
2 dorm, R$ 130mil. Dimitri, 8152-6263
Casa Altos da Vila Paiva, térrea, R$
100 mil, Aceito proposta. Vera, 3911-8795
Casa, Jacareí, 3 dorm,1 suíte, cond.
fechado,R$227mil, Silvia 9127-6767 /
9118-5510
Casa, cond. fechado, Residencial
Mantiqueira, Aceito carro/pick-up.
Cristiane, 78145506/ 78139407
Chácara, em Caçapava (Guamirim),
6200 m², Edmilson, 9704-5314
Lote, Jacareí, Pq. dos Sinos, próx.
rodoviária nova, R$ 56mil. Rodrigo,
9128-2487
Sobrados, (dois) Jd. Augusta, novos,
próximo CenterVale, Pereira, 3947-8137/
9777-5103
Sobrado, Cond. Girassol-2 dorm (1
suíte), 2 gar, quintal planej c/ churrasq.
Alexandre, 3923-7218/8888-6989
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Apto. aluguel Caraguá/Massaguaçú,
Maria Elena ou Bernadete, 9727-4702.
Casa, em Caraguá/Martim de Sá, cond.
fechado p/ 8 pessoas. Eliana, 3905-1988
Casa, Caraguá/Centro p/ temporada/
fds, Gisele, 78138139/3941-2145
Casa em Ubatuba, 3km da Praia Grande, p/ 10 pessoas, Vera Lucia, 9765-5883
Casa p/ temporada Ubatuba/Maranduba. Lucia, 3921-9197 / 9702-7529
Flat Caraguá, p/ 6 pessoas, piscina e
churrasqueira. Vânia, 8168-4722
Sala, comercial, alugo para escritório
25 m2, ótimo estado,Goretti, 8842-9192
• VEÍCULOS
Classic Life, preto, 2008, 4 portas,
trava, ar, som, R$ 20mil. Christiane, 78146606
Clio 1.0, preto, 2001, 4 portas, alarme,
ar, R$ 13,4 mil ou R$ 5mil + 25 parcelas.
Valéria, 9119-7030
Corsa Sedan, 2000, alarme, trava e v.e,
tabela. Valdir, 8113-3121 / 3931-4716
EcoSport, preto, 2006, XLS, Freestyle,
R$ 31,600. Lourdes, 9135-2744 /8107-

8961
Elba, Weekend 1.5 iE Azul 95/96 4
portas tv/te/ve/al, Sueli Moura, 97303605/8170.6798.
Fiesta, 1998, 4 p, prata, vidro e trava
elétricos, R$ 8,800. Marlene, 8811-4172
/ 3909-1440
Fusca, 1982, bege, bom estado. R$
5mil. Sidney, 8112-8043
Fusca, 85/85, azul, alcool, original,
Angélica, 9788-9046/ 9703-2520
Fox, 4 portas, 2008/2009, vdro, trava,
direção. Daniel, tel. 8818-5279
Gol, preto, 2006, flex. Heloisa, 88134465, ligar após as 17h.
Gol 1998, 2 portas, ótimo estado. Heber, 8210-5394
Gol G3, prata, 2001, 4 portas. R$ 13mil.
Gabriela, 8803-6836
Gol, GIII 2001, prata, rodas liga leve,
abaixo da tabela. Gabriela, 8803-6836
Gol, 98, 2, portas, (básico), ótimo estado, abaixo da tabela. Heber, 3937-2228
Honda Fit, 2004, prata, LXL, completo,
automático. R$ 25mil. Aurélio, 8158-4015
Moto YBR, 2001, ótimo estado. R$
2mil. Carlos Alberto, 9764-4161 / 88602860
Pálio, Weekend Adventure, 1.6, 2001,
verde , completo, R$ 17 mil Sulei, 81441818
Moto, Yamaha Lander, 250 cc, modelo
08, ótimo estado, tabela. Vânia Lúcia,
3947-8097.
Parati, 1989, CL, prata. R$ 7,600. Eduardo, 3421-9315 / 9211-3711
Parati 1.6, vinho, 2006. Allan, 88271172
Peugeot 206, vermelho, 2002, 4 portas.
R$ 14,500. Maria, 9157-2400
Marea SX, preto, 1.8, 2001, 93mil km,
conservado. R$ 13,2 mil, Valcir, 8868-7042
Moto Suzuki 125 Yes, prata, 2008
14.000km, tabela. Felipe, 88488789
Moto, Twister, 2007, preta, xenom,
alarme, c/ 29.000 KM, R$ 6.300. Dulci ou
Caue, 9769-2145
Peugeot, 206sw, 1.4, presence 8v,
2006, flex, prata, R$ 13,5 mil + transferência, Márcia, 3911-1872/9169-0606
Renalt, Clio RL 2001 1.0, 4 portas,
R$ 13.424 (tabela) ou R$ 4.800 + 24
parcelas. Valéria, 8134-3800
Santana Quantum GLS completo, 1989,
kit gás. R$ 7mil. Leila, 3027-8560
Santana, 1992, verde, bom estado,
pneus novos. Adriana, 8113-1000
Srad 750, 1996, branca e azul. R$
17mil. Daniel, 9612-3205 / 9164-3730
Stilo, preto, 1.8, 8v, 2005, Flex, completo, IPVA pago. R$ 27mil. Marcia Siqueira, 9208-4099

Muita atenção!
• Anúncio de imóvel só de loteamento
legalizado • Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes
• Somente um anúncio por pessoa

Tipo 1995, 4 portas, dir. hidráulica,
pneus novos. R$ 6,500. Ivani, 9135-4783
Uno Mille, vermelho, 1993, pneus
novos, trava, alarme, som, R$ 6mil. Alexandre, 3947-8374
Uno Mille EP, 1.0 4v, 1996, vidros e
travas elétricos, R$ 8,600. Marcos, 97588020
• MÓVEIS & ELETRO
Antena parabólica, 1 ano de uso. R$
250. Carlos, 3937-8460
Roupas, usadas de brechó fechado,
Maria de Lourdes, 39115070
Cama, de casal e de solteiro tubolares, mesa para comput., bicicleta ergométrica (não elétrica), e esteira ergométrica
(não elétrica), Fernanda, 3923-5770
Câmera fotográfica, Canon EOS 40 D,
profissional, pouco uso, com batery grip
+ lente 18-125 mm 3.5-5.6 (com pequenas marcas de fungos), R$ 2.480,00. Adenir, tel. 9135-1396 ou 3947-8742.
Computador, Positivo dual core c/
placa de vídeo GTS completo e também
uma TV 21” Mitsubishi. Rafael, 8224-8810
Conjunto refrigerador e freezer vertical Consul, cor branca. R$ 900. Vicente ou
Tereza, 3931-2146
Esteira ergométrica mecânica. R$ 350.
Maria. 9709-9399 / 3204-3513
Fogão a moda antiga, apoios nas laterais, branco, 4 bocas, ótimo estado. R$
150. Ana Claudia, 9131-9575
Ipod: touch 4g (4ª geracÃo) branco,
8 GB, semi novo, c/ fone e cabo USB, R$
500, Bibiano, 9713-3590
MP3 para carros H-Buster 1200, USB,
cartão de memória, controle remoto. R$
150. Antonio Carlos, 8838-4396
Microondas usado em bom estado. R$
50. Leni, 3923-6617
Radio/cd p/ carro, Buster, 4 alto falantes. R$ 250. Vicente, 3925-2095
TV, Philips, 20 “. João Batista, 88497651
• DIVERSOS
Cadeirinha infantil cinza, até 25 kg. R$
150. Ghislaine 3947-8466
Cama Elástica infantil, proteção lateral, diâmetro de 2,15m, até 60 Kg. R$ 600.
Fabiana, 8126-7274
Coleção de Urso de Pelúcia da Parmalat, 23 unidades. Maria, 3923.1689
Excursão mensal p/ Rio de Janeiro, p/
conhecer o Instituto de Beleza Dona Zica,
Alexandra, 9729-6737 / 8134-5220
Pen drive revestido em couro, iPhone,
BlackBerry, câmeras fotográficas. Almir
Pereira, 9725-7997 / 9725-3512
Perfumes Fator 5 – diversas fragrâncias. R$ 54. Inês Dias, 3947.8115 /

Quando
anunciar

9232.6790
200 telhas novas, hidrofugadas metade do preço. Iraci Emerick, 3941-6073,
8136-5507
Janela de correr, madeira eucalipto,
1,60x1,20, nova. Francisco, 8809-2379
Rodas liga leve, aro 14, pneus seminovos. Geraldo 8127-7384, Isaura 8826-5030
Titulo Thermas do Vale, R$ 700. Roseli,
8850-0311
Utensílios de bebe, cadeira para amamentar, baba eletrônica R$ 250 (Cadeira),
R$ 120 (Baba). Kátia, 8115-0012
• DIVERSOS
Bateria RMV, pele, hidráulica, cymbal,
prato 16”. R$ 700. Márcia, 9145-9983 /
8103-0385
Bibicleta, Caloi Aluminium Sport,
aro26, 21 marchas, garfo c/suspensão,
Pr/Az, semi-nova, R$ 250. Ferdinando,
8132-8500
Box, c/ cabeceira para cama de casal,
R$ 150. Alexandre, 8888-6989/9131-7034
Cadeirinha de bebê, para automóvel,
Matrix de 0 a 24 kg, cinza, R$ 150. Ghislaine, 9222-3302
Buquê de Santo Antonio, bonecas de
pano. Maria, 8800-1643
Cadeirinha p/ bebê c/ até 13kg,
marca Galzerano, lilás. R$ 100. Beatriz,
8816-1516
Câmera fotográfica prof. Canon EOS
40D, batery grip, lente Sigma 18-125
mm, semi nova. R$ 2.480. Adenir, 91351396/3921-8901/3947- 8742
Cama king Size c/ colchão + armário c/6 portas, ambos usados, total, R$
1.300 aceito contraproposta. Luciana,
3212-1246
Contra baixo, novo, nunca usado.
Amanda, 3934-3548/9603-8222
Excursão mensal p/ R J , p/ conhecer
o Instituto de Beleza Dona Zica. Alexandra, 9729-6737 / 8134-5220 ou email
caravanabnsjc@gmail.com
Janela, de correr, de madeira 1,60 x
1,20 (eucalipto) nova, 2 folhas. Francisco,
8809-2379
Nutrição, produtos Herbalife, Joana
Pereira, 8886-6430
Pedaleira, para guitarra, efects procesor gt-10, Jose Pachieli, 8821-1582
Perfumes, Fator 5, diversas fragrâncias, Inês Dias, 3947.8115/9232.6790
Perfumes, Fator 5 c/ mais de 100
fragrâncias, Alexandra, 9729-6737/81345220
Salgadinhos para festa. Cristina e
Vanessa, 3029-1601
Suporte de bicicletas, para automóveis (traseiro), espaço p/ 3. Gancho de
teto p/ bicicleta. R$ 80 (Suporte), R$ 30

14 a 17
de maio

(Gancho). Valéria, 9127-4249/3924-7300
Telhas, 10 unidades tipo canaletão e 2
treliças, R$ 1.100, aceito proposta.Cleusa,
8834-3151/8166-0018
• SERVIÇOS
Arte final, sites, logomarcas, cartões
de visita, folders, jornais, revistas, cartazes, livros, etc. Carlos, 9236-0949
Aulas de teclado, Parque Industrial.
Francini, 9122-5844
DJ Nicolas Santos, luzes, maquina de
fumaça, stroble, globo de luz, 2 caixas
de som, microfones, etc. Nicolas, Joana,
8854-7416, 8814-4838
DJ Jair, festas, casamentos,.maq. fumaça, raio laser, strobo, jogo de luz. Jair,
3931-8157/9600-0066
Espaço America Buffet, Valdir, 30193598 / 8811-4092
Espaço p/ festas, alugo, c/ piscina e
churrasqueira e decoração p/ igreja e buffet completo, infanti, Luciano. 8804-8546
Faxineira, experiente e de confiança.
Sueli, 8886-2300/3903-4775
Faxina, passo roupa. Juscilene, 91794830
Filmagem de casamentos, aniversários, eventos em geral, qualidade full HD,
preço especial para servidores. Reginaldo, 9159-6040 / 3431-1274
Lavagem a seco de sofás, carpete,
tapete, carrinho de bebe, cadeira, etc.
Wilson, 3018-7955
Locação para festas, cama elástica,
pisc. Bolinhas, pula-pula, algodão doce.
Deide, 8881-7465 / 3937-8936
Local para festas c/ churrasqueira e
piscina, Buffet, painéis infantis, brinquedos, etc. Luciano, 8804-8546
Piano, aulas de piano, teoria musical,
harmonia, percepção musical,cursos pré-vestibulares de música. Elisabete, tel.
8153-2282 ou 3911-7665
Recargas de cartuchos e toners para
impressoras, retiro no local. 20% de desconto para servidores. Edvana, 3023-8532
Sítio, p/ eventos piscina, churrasqueira, fogão a lenha e tirolesa. Tereza, 39442765/9629-4066.
Terapias complementares, Prânica,
Floral, Aromaterapia. Descontos para
servidores, Fundhas e Fccr. Simone, 39213209 / 3922-6650
Trajes, de aluguel p/ noiva, noivo, etc,
,decoração de igrejas e outros eventos, e
local para eventos c/ piscina e chuuras.,
Toninha, 9704-6807 / 3916-4480
• ANIMAIS
Doação, cão basset, marrom, idade em
torno de 7 anos, motivo mudança, Tereza,
tel. 3951-0017

Atenção! Devido aos muitos anúncios desta edição, os textos foram reduzidos para ser publicados

