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CRIATIVOS
Servidores exibem talento em obras de arte
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MERECIDAMENTE,
PARABÉNS!
As comemorações pelo Dia do Servidor
começaram em 25 de outubro, com o tradicional culto
ecumênico. Pouco antes, no dia 24, mais uma turma
de servidores havia participado da emocionante
cerimônia de despedida dos aposentados.

NOVAS TURMAS
DE APOSENTADOS

PROTOCOLO ELETRÔNICO
+ INTERNET GRATUITA

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

Agora em novembro, muitas ações ainda estão
em curso e envolvem os servidores de todas
as secretarias, das fundações e da Urbam. A
programação comemorativa abrange atividades
esportivas, de lazer, cultura e entretenimento.
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MOSTRA DE
TALENTOS

Estagiários

Desde o ano passado, quando

LAZER E
SAÚDE

Todas as iniciativas, que já vinham sendo realizadas,
têm como principal objetivo a integração dessa
grande família que são os servidores municipais de
São José dos Campos.
É o reconhecimento pela Prefeitura da importância do
trabalho de cada um, seja qual for a área de atuação,
pelo benefício de toda a cidade.

CORAL DOS SERVIDORES

Confira nas páginas seguintes as ações no dia a dia
do servidor no ambiente de trabalho e também em
atividades externas

começou a se formar (pois a adesão
pode ocorrer a qualquer momento), o
Coral dos Servidores vem fazendo sucesso nas apresentações públicas. Nas
mais recentes festividades internas
– culto ecumênico do Dia do Servidor
e abertura da Mostra de Talentos –, o
conjunto foi bem aplaudido ao interpretar obras tradicionais do canto vocal e
da música popular brasileira.
O grupo tem atualmente 20 participan-

Arthur Rodrigues
Ana Beatriz Joana Yuri Tamura

tes, todos muito entusiasmados. Eles
ensaiam às segundas e terças-feiras,
das 17h às 18h30, no Centro de Convivência, que ﬁca ao lado do estacionamento do Paço Municipal.
Se você gosta de cantar e quer ampliar
seu repertório, entre para o coral também. Participe e solte a voz!

E-mail
nossojornal@sjc.sp.gov.br
Intranet
www.sjc.sp.gov.br/servidor
Endereço

3947-8097
3947-8798
Paço Municipal:
Rua José de Alencar 123,
centro, 2º subsolo
Telefone
3947-8072
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Talvez

Laerte apreciou tanto a experiência de caminhar entre a
vegetação que participou de seis dos oito passeios já realizados. “A sensação de estar num lugar pouco visitado
por turistas é indescritível.”

a mais antiga atividade física seja a caminhada.
É o exercício praticado mesmo sem querer. Faz parte do
dia a dia do ser humano, assim como o ato de se
alimentar ou escovar os dentes.

Missão cumprida e vida nova
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NOSSO JORNAL | SERVIDORES APOSENTADOS

A Tribo do Servidor começou a se aventurar
por rios, ﬂorestas e montanhas da região
em 2011. Com a ideia de promover atividades ao ar livre em busca da qualidade
de vida, o grupo foi crescendo e se
consolidando.

TRI

E há gente que faz do passeio a pé um
esporte eﬁcaz. Entre os apaixonados por
esse tipo de atividade física está Laerte
Domingues, da Urbam, que é integrante da Tribo do Servidor. “Sempre quis
conhecer coisas novas, e quando vi o
pessoal das trilhas achei que iria gostar.”
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Nas primeiras trilhas as turmas saíam
com no máximo 20 pessoas. Agora
mais de 200 interessados se inscrevem a
cada passeio.

Um grupo de 102 servidores

recém-aposentados foi homenageado pela
Prefeitura neste segundo semestre. Divididas
em duas turmas, as solenidades foram
realizadas nos dias 29 de agosto e 26 de
setembro no auditório do 7º andar do Paço.
Participaram também colegas de trabalho,
parentes e amigos. Como sempre ocorre, o
clima foi de muita emoção. Parabéns a todos!
São José dos Campos agradece a valiosa
contribuição de cada um desses profissionais
pelo dever cumprido nas respectivas áreas de
atuação pelo benefício da cidade.

MARÇO E ABRIL
AIDA MARIA CACHONI MAMUD GODOI, ANTONIO
BENTO DE PAULA, ANTONIO FILADELFO DA SILVA,
BENEDITO APARECIDO CAVALHEIRO, CECILIA MARIA
ELOY DE CARVALHO, CLEUZA PACHECO DE ALMEIDA,
CONCEIÇÃO APARECIDA GIOVANELLI DE BRITO, DAISE
FATIMA MACHADO GRACIANO, DALVA MOURA DA
SILVA, DIMAS SOARES DOS SANTOS, DIRCE BATISTA
RIBEIRO, ELIANA PIEDADE FERNANDES TURQUETTO,
ELIANE BACELLAR DE CARVALHO, ELIZABETH REGINA
MALTA, ELIZEU DOS SANTOS, FRANCISCO ALBERTO
GIUDICE, GEIZA ARAUJO AMARAL, HELY IVO TEODORO DA SILVA, ISMAEL DE OLIVEIRA, JAIME BATISTA
CAMARGO, JOÃO LUIZ FERREIRA, LAELSON RIBEIRO
MENDONÇA, LEONOR ALVES LEONCIO, LUIZ ANTONIO

RAIMUNDO DA SILVA, MARCIA CRISTINA FERNANDES
DE LOUREIRO, MARIA DAS DORES FERREIRA, MARIA
DE FATIMA SIQUEIRA, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA,
MARIA HELENA DA ROSA GOMES VIEIRA, MARIA
HELENA DA ROSA GOMES VIEIRA, MARIA IZABEL
DOS SANTOS ZARONI PINTO, MARIA JOSE SANTOS,
MARIA LUCIA PORTO, MARIA MARGARETE SILVA
GALDIERI, MARIANGELA LAGROTTA COELHO MUNIZ,
PAULO IVO VANTINE, RENÉ GUILHERME SCHREINER,
RITA DE CASSIA GIOVANELI, SELMA ROSA FERNANDES DE MELO, SOLANGE MARIA DE ALMEIDA AOKI,
VANI ROCHA MONQUERO, VANIA CORREA CARRER,
VICENTINA RIBEIRO DE PAULO, WALGMA REGINA
SALLES SANTOS, WILSON ROBERTO CORREA PEREIRA.

MAIO, JUNHO E JULHO
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ADMINISTRAÇÃO

URBAM

Inaugurado no ano passado,
o Centro de Convivência fica no
Paço e é um espaço recreativo
para os servidores nos horários de
descanso. Lá os frequentadores
dispõem de salas exclusivas de
leitura, televisão e jogos.
Quem precisar de uma massagem
antiestresse, é só se acomodar no

Espaço Zen. Aqueles que estão
conectados o tempo têm acesso
gratuito à internet em ambiente
climatizado. No local os usuários
podem também simplesmente
relaxar no deck ou quiosque.

3947-8725

ALCIDES COSTA RIBEIRO, ANTONIO CELIO RIBEIRO, ANTONIO NELSON MARTINS, ARLETE MARIA DE
ANDRADE, BENEDITO LUIZ NOGUEIRA, DAGUIMAR GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, DALVA DE OLIVEIRA SALES, DORACY TREVIZANO, EDUARDO PRADO, ELISABETE CRISTINA DE LIMA TEIXEIRA DAVOLI,
EXPEDITA DONIZETI DE SOUZA, EZIO BRUGNARA, FATIMA IVANI SEFFRIN, GISELE MARIA PINTUS
PEREIRA, GUILHERMINA ARANTES RODRIGUES REIS, ISMAEL PEREIRA, IVONE MARILIA ATWIJKOW,
IVONE PEREIRA IGNACIO, JOÃO ALVES DA SILVA, JOAQUIM PLACIDO DA SILVA, JOSE CARLOS RAMOS,
JOSE GONÇALVES CAMPOS NETO, JOSE RODRIGUES CARDOSO, JOSE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO,
LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, LUCIA HELENA PENTEADO DO NASCIMENTO, LUCIA MARIA CORBANI DE FREITAS, LUCIMAR DA PAIXÃO SILVA, LUZIA RIBEIRO FARIA, MARCIA MARIA PEREIRA ALEIXO,

Ser voluntário é uma boa opção
durante a aposentadoria. Além de
aproveitar o tempo livre, ajudar outras pessoas faz muito bem. Este
é um dos temas de palestras e
cursos do Programa de Preparação
para a Aposentadoria, da Secretaria de Administração, que apoia
quem está prestes a se aposentar
ou recentemente deixou a ativa.

As atividades são gratuitas, e os
servidores participantes recebem
orientações sobre aspectos legais,
econômicos, sociais e emocionais
na vida de aposentado.

3947-8798

MARCIA SOUSA CASSIANO FERREIRA, MARGARIDA LAUDICEIA DA SILVA, MARIA ALICE DIAS, MARIA
APARECIDA COUTINHO, MARIA AUREA VIEIRA SILVA SANTOS, MARIA BENEDITA DA LUZ, MARIA DE
FATIMA FELICIO CASTILHO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA HELENA DOS SANTOS SALLES,
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA NASCIMENTO, MARIA VILMA MACIEL, MARIO
ALVES MARTINS, MERCIA MARIA RABELO FERREIRA, PEDRO APARECIDA, PERALVA DE MIRANDA
DELGADO JUNIOR, REGINA HELENA SANT’ANNA, RUBENS BRAGA, SOLANGE MARQUES PINTO, SONIA
APARECIDA DOS SANTOS, SONIA REGINA CONDE DO NASCIMENTO, SUELI SANTOS CLARO, TARCISIO
DE SOUZA FERREIRA, TEREZA DO CARMO ROSA, TEREZINHA GRIZZO DA SILVA, VANDA LUCIA SIMÕES
SOLEO, VERA REGINA GENEROSO RODRIGUES RIBEIRO.
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Papel dá
lugar a
documento
digital
Mais

pro

ces

de 600 servidores participaram da
capacitação para a segunda fase do protocolo eletrônico,
que teve início em setembro, com a eliminação de 100%
dos papéis na abertura de processos. Os treinamentos
teóricos e práticos começaram no dia 20 de agosto e
capacitaram proﬁssionais de todas as secretarias, das
fundações, da Urbam, Câmara Municipal, do Instituto de
Previdência e Ipplan.

so

digital
No Sistema de Processos e Expedientes (Sipex), todo processo
interno ou aberto por munícipe é
digital, desde a abertura até a conclusão ou o arquivamento. A medida modernizou os serviços oferecidos aos cidadãos, com atendimento
mais qualiﬁcado, maior agilidade,
total integridade das informações
e eliminação de riscos de perda de
documentos.

fim do papel
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TODO O ESFORÇO VALEU A PENA

RESULTADOS AGORA
ANIMAM OS COLEGAS

Malu e Ângela, respectivamente com 16 e 10 quilos a menos,
participaram da primeira do Servidor na Medida Certa, que
começou em junho e teve duração de três meses. Tempo suﬁciente
para que a perda de peso fosse notada por amigos e colegas de
trabalho.

As servidoras descobriram que a atividade
física, além de ajudar no emagrecimento,
é fundamental na busca da qualidade de
vida.

Foi preciso muito esforço. Na primeira reunião, Malu ﬁcou
desanimada e achou que não iria conseguir atender as orientações
recebidas. Mesmo assim, não desistiu. “Naquele momento, resolvi
mudar radicalmente a alimentação e os hábitos.”

Malu faz exercícios constantemente e
caminha três vezes por semana no
grupo e fora dele. Desde que
as mudanças começaram
a ser visíveis, ela está
sempre recebendo
elogios dos colegas.

A servidora aprendeu a comer coisas que nunca imaginou e,
principalmente, a gostar delas. “Hoje, sou eu quem preparo minhas
refeições, e descobri o prazer de cozinhar.” Ela assimilou tanto os
bons hábitos que todos os dias leva o jantar para a ﬁlha, que sai do
trabalho direto para a faculdade.

“Eles dizem que estou
muito diferente, sempre
querem saber o que estou
fazendo, e muita gente
demonstra vontade de fazer
o mesmo.”

Para Ângela, a reeducação alimentar foi o maior avanço, mas ela
ressalta que não houve sofrimento. “Comi de tudo – pizza, lanche
–, mas nada com exagero”, conta ela, que já havia tentado várias
outras dietas, mas sempre voltava a engordar.

Com o fim do papel,
a Prefeitura tem uma
economia anual de
aproximadamente R$
600 mil. E para os cidadãos, o maior benefício é a possibilidade
de acompanhar o processo pela internet.

3947-8451
3947-8305

GRUPO DE CAMINHADA E CORRIDA
QUEIME CALORIAS SEM PARAR
Mais de 6 mil munícipes estão inscritos no programa de internet gratuita em
residências. O acesso é por meio de rede
wireless (sem fio) e está disponível em
127 bairros, com capacidade para atender 20 mil domicílios, o que equivale a
cerca de 60 mil pessoas.
Também é possível se conectar gratuitamente à internet sem fio em três parques

– da Cidade, Vicentina Aranha e Santos
Dumont –, cinco poliesportivos – Altos
de Santana, Vila Tesouro, Cerejeiras,
São Judas Tadeu e Campo dos Alemães
– e na Praça Cônego Antonio Manzi, em
São Francisco Xavier. Atualmente, cerca
de 5 mil usuários estão cadastrados neste serviço.
Os dois benefícios disponíveis à popula-

ção são coordenados pelas equipes de
Informática e Protocolo, da Secretaria de
Administração.
São os funcionários da Urbam e os servidores da Prefeitura prestando serviços
de qualidade aos munícipes, que se integram ao mundo moderno e podem usufruir da rapidez do meio digital para se
comunicar e fazer pequisas educativas.

Foi pensando na qualidade de vida dos servidores

que a Secretaria de Administração criou, em maio, o
Grupo de Caminhada e Corrida. As atividades são às
segundas, quartas e sextas-feiras no estacionamento
do Paço.
A turma se reúne às 18h em frente do Centro de
Convivência. De lá, eles partem para caminhadas ou
corridas, sob supervisão do professor de educação

física Wallace Magalhães, personal trainer que dá
orientações individuais, dependendo da necessidade de
cada um.
A agente administrativa Maria Otília Silva Santos
entrou no grupo desde o começo. “Corro cinco ou seis
quilômetros e não me sinto mais tão cansada como
antes.” Para ela, a grande vantagem é poder fazer
atividade física logo após o expediente. “Se vamos
para casa, bate uma preguiça e é difícil sair.”
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Várias

iniciativas foram criadas para melhorar
a qualidade de vida dos servidores, cuja data é
comemorada em 28 de outubro. A adesão a essas
oportunidades, todas gratuitas, aumenta cada
vez mais. Nesta e nas páginas 5, 9 e 10, conheça
a experiência das pessoas beneﬁciadas pelos
programas de incentivo à saúde.
Quer deixar de ser
sedentário?
Participe você também!

3947-8096

PASSO SAUDÁVEL
SAÚDE É O QUE VALE MAIS

O nome diz tudo. Passo Saudável.

Trata-se de um programa que incentiva os
servidores a tomar a primeira iniciativa em
busca de qualidade de vida. Todas as unidades da Prefeitura são atendidas.

MEDIDA CERTA
COM QUILOS A MENOS, AUTOESTIMA VAI LÁ EM CIMA

Durante muito tempo, a auxiliar de

patologia clínica Ângela Maria Freitas, de 42 anos,
viveu com pressão alta, desanimada e sem forças.
Um ano mais nova, a supervisora Maria Lúcia da
Silva, a Malu, nunca fez atividade física e tinha uma
alimentação desregulada.
Agora tudo mudou para elas, que deram um
basta ao antigo estilo de vida e buscaram novos
caminhos. Nessa jornada, encontraram a mesma
solução: o Servidor na Medida Certa.
O programa é uma iniciativa da Secretaria
de Administração para trazer bem-estar aos
servidores, em ações que visam o emagrecimento
com saúde. Em parceria com o grupo Vigilantes
do Peso, promove reeducação alimentar, oferece
orientações sobre atividades físicas e ensina a
importância dos hábitos saudáveis.

Quero chegar aos 60 quilos
e vou continuar o programa,
mesmo que seja por
conta própria
Ângela Maria Freitas
AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA

Estou mais feliz e sorridente,
recuperei a vontade de
comprar vestidos,
me arrumar e sair
Maria Lúcia da Silva
SUPERVISORA DE COMPRAS

As atividades, que começaram em 2010,
são realizadas por meio de uma parceria
entre a Administração e a Saúde e visam
dar orientações aos participantes por
meio de exames essenciais, como glicemia e condicionamento cardiovascular, e
dicas de alimentação saudável e palestras sobre vida saudável.
A equipe de enfermeiros e assistentes
de enfermagem elaborou um circuito
de atendimento, que pode ser feito no
próprio local de trabalho e dura alguns
minutos. Depois do preenchimento da
ﬁcha, mede-se o peso, a altura e circunferência abdominal.
Em seguida são feitos testes de colesterol,
glicemia e coronariano. No ﬁnal, o servidor
recebe orientações sobre alimentação e
atividade física.

Cerca de 3.500 servidores
foram atendidos pelo
Passo Saudável desde 2010

O programa me ensinou a
estar sempre de bem com
a vida e a cuidar da saúde,
tanto ﬁsicamente quanto
emocionalmente, e eu aprendi
a manter minha autoestima
Marco Antônio Gonçalves
ELETRICISTA | ADMINISTRAÇÃO

Isso acabou me despertando
para uma vida mais saudável,
tanto que passei a caminhar
uma hora diariamente, além
de participar das trilhas
Benedito Luís Nogueira
CHEFE DA DIVISÃO DE RECEITA | FAZENDA

O Passo Saudável incentiva o
servidor a buscar a qualidade
de vida através da saúde
Rosana Pasqualeto
COORDENADORA DO PROGRAMA
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Artistas da casa
O NOSSO JORNAL,

além de destacar a cada edição o trabalho
cotidiano dos servidores por toda a cidade,
busca mostrar as atividades paralelas
que muitos deles desenvolvem após o
expediente, seja como hobby ou até mesmo
um complemento de renda.
Para isso, a seção Depois do Trabalho
já divulgou nessas páginas o perﬁl de
proﬁssionais envolvidos com atividades
ligadas à cultura, ﬁlantropia, ao esporte.
Diante de tantas iniciativas notáveis no
campo das artes plásticas, a Secretaria
de Administração instituiu a Mostra de
Talentos, que chegou à terceira edição e foi
realizada de 6 a 11 deste mês, no Vale Sul. Os
frequentadores do shopping que visitaram a
exposição puderam apreciar a técnica e a
sensibilidade de nossos artistas.

A Mostra de Talentos
favorece a integração e
ajuda a fazer novos amigos
Rosa Maria da Silva
APOSENTADA

Tem colegas que eu só
cumprimentava, e só
conheci melhor no dia do
evento
Gisele Marcondes
ADMINISTRAÇÃO

O evento é uma
oportunidade de
mostrar meu trabalho
Jurema de Sousa

EXPOSITORES E OBRAS

MEIO AMBIENTE

Neste ano, a Mostra de Talentos teve 37 expositores, que apresentaram trabalhos em diversas formas: bijuteria,
boneca de pano, pintura em tela ou madeira, patchwork, customização, ikebana, tricô, arte em feltro, livro,
scrapbook, bordado arraiolo, fuxico e artesanato.
Adriana Maria de Oliveira Machado > Boneca de pano | Alessandra Oliveira Augusto da Costa > Pintura
| Ana Cristina de Barros Sant Ana > Fuxico e feltro | Clara Itsumi Hayashi Hirata > Artesanato em tecido |
Clarice Kazue Konishi > Patchwork | Eliana Fernandes Turqueto > Customização e bordado | Gisele Karina da
Silva Marcondes > Scrapbook | Hila Maria de Fátima Machado Brandão > Ikebana | Ivelise Dias Caldieri >
Feltro | Jurema Kátia da Silva Grego de Sousa > Tricô e feltro | Luiz Antonio Ângelo da Silva > Livro | Luciânia
Aparecida Gomes da Silva Almeida > EVA | Mara Regina Montemor > Arte francesa e scrapbook | Maria
Aparecida Campos Pinto > Pintura | Maria do Carmo Santos > Pintura | Maria José de Souza > Artesanato em

tecido | Maria Lucia Bussola Matumoto > Bordado arraiolo | Maria Rosa Brichet de Almeida Brito > Feltro |
Marília Maciel > Pintura | Marilda Aparecida Prado Gonçalves > Cartão scrapbook | Mirian Meneses > Livro |
Olga Amorim > Livro | Rosa Maria da Silva > Fuxico | Rosangela de Fátima Lima > Pintura em madeira | Roseli
Apparecida Correa de Moraes > Tricô e crochê | Rosely Carvalho Mota Hespanha > Patchwork | Sonia Gandra
Kuster > Fotograﬁa | Silmara Gomes da Silva Simão > EVA e bordado em tecido | Susana da Conceição Silva
Faria > Pintura | Tanamara de Freitas Ragasini > Apliquê, customização, tintura em tecido, patch colagem |
Vânia Maria Loura de Oliveira > Artesanato em tecido
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| Ana Cristina de Barros Sant Ana > Fuxico e feltro | Clara Itsumi Hayashi Hirata > Artesanato em tecido |
Clarice Kazue Konishi > Patchwork | Eliana Fernandes Turqueto > Customização e bordado | Gisele Karina da
Silva Marcondes > Scrapbook | Hila Maria de Fátima Machado Brandão > Ikebana | Ivelise Dias Caldieri >
Feltro | Jurema Kátia da Silva Grego de Sousa > Tricô e feltro | Luiz Antonio Ângelo da Silva > Livro | Luciânia
Aparecida Gomes da Silva Almeida > EVA | Mara Regina Montemor > Arte francesa e scrapbook | Maria
Aparecida Campos Pinto > Pintura | Maria do Carmo Santos > Pintura | Maria José de Souza > Artesanato em

tecido | Maria Lucia Bussola Matumoto > Bordado arraiolo | Maria Rosa Brichet de Almeida Brito > Feltro |
Marília Maciel > Pintura | Marilda Aparecida Prado Gonçalves > Cartão scrapbook | Mirian Meneses > Livro |
Olga Amorim > Livro | Rosa Maria da Silva > Fuxico | Rosangela de Fátima Lima > Pintura em madeira | Roseli
Apparecida Correa de Moraes > Tricô e crochê | Rosely Carvalho Mota Hespanha > Patchwork | Sonia Gandra
Kuster > Fotograﬁa | Silmara Gomes da Silva Simão > EVA e bordado em tecido | Susana da Conceição Silva
Faria > Pintura | Tanamara de Freitas Ragasini > Apliquê, customização, tintura em tecido, patch colagem |
Vânia Maria Loura de Oliveira > Artesanato em tecido
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Várias

iniciativas foram criadas para melhorar
a qualidade de vida dos servidores, cuja data é
comemorada em 28 de outubro. A adesão a essas
oportunidades, todas gratuitas, aumenta cada
vez mais. Nesta e nas páginas 5, 9 e 10, conheça
a experiência das pessoas beneﬁciadas pelos
programas de incentivo à saúde.
Quer deixar de ser
sedentário?
Participe você também!

3947-8096

PASSO SAUDÁVEL
SAÚDE É O QUE VALE MAIS

O nome diz tudo. Passo Saudável.

Trata-se de um programa que incentiva os
servidores a tomar a primeira iniciativa em
busca de qualidade de vida. Todas as unidades da Prefeitura são atendidas.

MEDIDA CERTA
COM QUILOS A MENOS, AUTOESTIMA VAI LÁ EM CIMA

Durante muito tempo, a auxiliar de

patologia clínica Ângela Maria Freitas, de 42 anos,
viveu com pressão alta, desanimada e sem forças.
Um ano mais nova, a supervisora Maria Lúcia da
Silva, a Malu, nunca fez atividade física e tinha uma
alimentação desregulada.
Agora tudo mudou para elas, que deram um
basta ao antigo estilo de vida e buscaram novos
caminhos. Nessa jornada, encontraram a mesma
solução: o Servidor na Medida Certa.
O programa é uma iniciativa da Secretaria
de Administração para trazer bem-estar aos
servidores, em ações que visam o emagrecimento
com saúde. Em parceria com o grupo Vigilantes
do Peso, promove reeducação alimentar, oferece
orientações sobre atividades físicas e ensina a
importância dos hábitos saudáveis.

Quero chegar aos 60 quilos
e vou continuar o programa,
mesmo que seja por
conta própria
Ângela Maria Freitas
AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA

Estou mais feliz e sorridente,
recuperei a vontade de
comprar vestidos,
me arrumar e sair
Maria Lúcia da Silva
SUPERVISORA DE COMPRAS

As atividades, que começaram em 2010,
são realizadas por meio de uma parceria
entre a Administração e a Saúde e visam
dar orientações aos participantes por
meio de exames essenciais, como glicemia e condicionamento cardiovascular, e
dicas de alimentação saudável e palestras sobre vida saudável.
A equipe de enfermeiros e assistentes
de enfermagem elaborou um circuito
de atendimento, que pode ser feito no
próprio local de trabalho e dura alguns
minutos. Depois do preenchimento da
ﬁcha, mede-se o peso, a altura e circunferência abdominal.
Em seguida são feitos testes de colesterol,
glicemia e coronariano. No ﬁnal, o servidor
recebe orientações sobre alimentação e
atividade física.

Cerca de 3.500 servidores
foram atendidos pelo
Passo Saudável desde 2010

O programa me ensinou a
estar sempre de bem com
a vida e a cuidar da saúde,
tanto ﬁsicamente quanto
emocionalmente, e eu aprendi
a manter minha autoestima
Marco Antônio Gonçalves
ELETRICISTA | ADMINISTRAÇÃO

Isso acabou me despertando
para uma vida mais saudável,
tanto que passei a caminhar
uma hora diariamente, além
de participar das trilhas
Benedito Luís Nogueira
CHEFE DA DIVISÃO DE RECEITA | FAZENDA

O Passo Saudável incentiva o
servidor a buscar a qualidade
de vida através da saúde
Rosana Pasqualeto
COORDENADORA DO PROGRAMA
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Papel dá
lugar a
documento
digital
Mais

pro

ces

de 600 servidores participaram da
capacitação para a segunda fase do protocolo eletrônico,
que teve início em setembro, com a eliminação de 100%
dos papéis na abertura de processos. Os treinamentos
teóricos e práticos começaram no dia 20 de agosto e
capacitaram proﬁssionais de todas as secretarias, das
fundações, da Urbam, Câmara Municipal, do Instituto de
Previdência e Ipplan.

so

digital
No Sistema de Processos e Expedientes (Sipex), todo processo
interno ou aberto por munícipe é
digital, desde a abertura até a conclusão ou o arquivamento. A medida modernizou os serviços oferecidos aos cidadãos, com atendimento
mais qualiﬁcado, maior agilidade,
total integridade das informações
e eliminação de riscos de perda de
documentos.

fim do papel
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TODO O ESFORÇO VALEU A PENA

RESULTADOS AGORA
ANIMAM OS COLEGAS

Malu e Ângela, respectivamente com 16 e 10 quilos a menos,
participaram da primeira do Servidor na Medida Certa, que
começou em junho e teve duração de três meses. Tempo suﬁciente
para que a perda de peso fosse notada por amigos e colegas de
trabalho.

As servidoras descobriram que a atividade
física, além de ajudar no emagrecimento,
é fundamental na busca da qualidade de
vida.

Foi preciso muito esforço. Na primeira reunião, Malu ﬁcou
desanimada e achou que não iria conseguir atender as orientações
recebidas. Mesmo assim, não desistiu. “Naquele momento, resolvi
mudar radicalmente a alimentação e os hábitos.”

Malu faz exercícios constantemente e
caminha três vezes por semana no
grupo e fora dele. Desde que
as mudanças começaram
a ser visíveis, ela está
sempre recebendo
elogios dos colegas.

A servidora aprendeu a comer coisas que nunca imaginou e,
principalmente, a gostar delas. “Hoje, sou eu quem preparo minhas
refeições, e descobri o prazer de cozinhar.” Ela assimilou tanto os
bons hábitos que todos os dias leva o jantar para a ﬁlha, que sai do
trabalho direto para a faculdade.

“Eles dizem que estou
muito diferente, sempre
querem saber o que estou
fazendo, e muita gente
demonstra vontade de fazer
o mesmo.”

Para Ângela, a reeducação alimentar foi o maior avanço, mas ela
ressalta que não houve sofrimento. “Comi de tudo – pizza, lanche
–, mas nada com exagero”, conta ela, que já havia tentado várias
outras dietas, mas sempre voltava a engordar.

Com o fim do papel,
a Prefeitura tem uma
economia anual de
aproximadamente R$
600 mil. E para os cidadãos, o maior benefício é a possibilidade
de acompanhar o processo pela internet.

3947-8451
3947-8305

GRUPO DE CAMINHADA E CORRIDA
QUEIME CALORIAS SEM PARAR
Mais de 6 mil munícipes estão inscritos no programa de internet gratuita em
residências. O acesso é por meio de rede
wireless (sem fio) e está disponível em
127 bairros, com capacidade para atender 20 mil domicílios, o que equivale a
cerca de 60 mil pessoas.
Também é possível se conectar gratuitamente à internet sem fio em três parques

– da Cidade, Vicentina Aranha e Santos
Dumont –, cinco poliesportivos – Altos
de Santana, Vila Tesouro, Cerejeiras,
São Judas Tadeu e Campo dos Alemães
– e na Praça Cônego Antonio Manzi, em
São Francisco Xavier. Atualmente, cerca
de 5 mil usuários estão cadastrados neste serviço.
Os dois benefícios disponíveis à popula-

ção são coordenados pelas equipes de
Informática e Protocolo, da Secretaria de
Administração.
São os funcionários da Urbam e os servidores da Prefeitura prestando serviços
de qualidade aos munícipes, que se integram ao mundo moderno e podem usufruir da rapidez do meio digital para se
comunicar e fazer pequisas educativas.

Foi pensando na qualidade de vida dos servidores

que a Secretaria de Administração criou, em maio, o
Grupo de Caminhada e Corrida. As atividades são às
segundas, quartas e sextas-feiras no estacionamento
do Paço.
A turma se reúne às 18h em frente do Centro de
Convivência. De lá, eles partem para caminhadas ou
corridas, sob supervisão do professor de educação

física Wallace Magalhães, personal trainer que dá
orientações individuais, dependendo da necessidade de
cada um.
A agente administrativa Maria Otília Silva Santos
entrou no grupo desde o começo. “Corro cinco ou seis
quilômetros e não me sinto mais tão cansada como
antes.” Para ela, a grande vantagem é poder fazer
atividade física logo após o expediente. “Se vamos
para casa, bate uma preguiça e é difícil sair.”
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Talvez

Laerte apreciou tanto a experiência de caminhar entre a
vegetação que participou de seis dos oito passeios já realizados. “A sensação de estar num lugar pouco visitado
por turistas é indescritível.”

a mais antiga atividade física seja a caminhada.
É o exercício praticado mesmo sem querer. Faz parte do
dia a dia do ser humano, assim como o ato de se
alimentar ou escovar os dentes.

Missão cumprida e vida nova
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NOSSO JORNAL | SERVIDORES APOSENTADOS

A Tribo do Servidor começou a se aventurar
por rios, ﬂorestas e montanhas da região
em 2011. Com a ideia de promover atividades ao ar livre em busca da qualidade
de vida, o grupo foi crescendo e se
consolidando.

TRI

E há gente que faz do passeio a pé um
esporte eﬁcaz. Entre os apaixonados por
esse tipo de atividade física está Laerte
Domingues, da Urbam, que é integrante da Tribo do Servidor. “Sempre quis
conhecer coisas novas, e quando vi o
pessoal das trilhas achei que iria gostar.”

NOVEMBRO | 2012
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Nas primeiras trilhas as turmas saíam
com no máximo 20 pessoas. Agora
mais de 200 interessados se inscrevem a
cada passeio.

Um grupo de 102 servidores

recém-aposentados foi homenageado pela
Prefeitura neste segundo semestre. Divididas
em duas turmas, as solenidades foram
realizadas nos dias 29 de agosto e 26 de
setembro no auditório do 7º andar do Paço.
Participaram também colegas de trabalho,
parentes e amigos. Como sempre ocorre, o
clima foi de muita emoção. Parabéns a todos!
São José dos Campos agradece a valiosa
contribuição de cada um desses profissionais
pelo dever cumprido nas respectivas áreas de
atuação pelo benefício da cidade.

MARÇO E ABRIL
AIDA MARIA CACHONI MAMUD GODOI, ANTONIO
BENTO DE PAULA, ANTONIO FILADELFO DA SILVA,
BENEDITO APARECIDO CAVALHEIRO, CECILIA MARIA
ELOY DE CARVALHO, CLEUZA PACHECO DE ALMEIDA,
CONCEIÇÃO APARECIDA GIOVANELLI DE BRITO, DAISE
FATIMA MACHADO GRACIANO, DALVA MOURA DA
SILVA, DIMAS SOARES DOS SANTOS, DIRCE BATISTA
RIBEIRO, ELIANA PIEDADE FERNANDES TURQUETTO,
ELIANE BACELLAR DE CARVALHO, ELIZABETH REGINA
MALTA, ELIZEU DOS SANTOS, FRANCISCO ALBERTO
GIUDICE, GEIZA ARAUJO AMARAL, HELY IVO TEODORO DA SILVA, ISMAEL DE OLIVEIRA, JAIME BATISTA
CAMARGO, JOÃO LUIZ FERREIRA, LAELSON RIBEIRO
MENDONÇA, LEONOR ALVES LEONCIO, LUIZ ANTONIO

RAIMUNDO DA SILVA, MARCIA CRISTINA FERNANDES
DE LOUREIRO, MARIA DAS DORES FERREIRA, MARIA
DE FATIMA SIQUEIRA, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA,
MARIA HELENA DA ROSA GOMES VIEIRA, MARIA
HELENA DA ROSA GOMES VIEIRA, MARIA IZABEL
DOS SANTOS ZARONI PINTO, MARIA JOSE SANTOS,
MARIA LUCIA PORTO, MARIA MARGARETE SILVA
GALDIERI, MARIANGELA LAGROTTA COELHO MUNIZ,
PAULO IVO VANTINE, RENÉ GUILHERME SCHREINER,
RITA DE CASSIA GIOVANELI, SELMA ROSA FERNANDES DE MELO, SOLANGE MARIA DE ALMEIDA AOKI,
VANI ROCHA MONQUERO, VANIA CORREA CARRER,
VICENTINA RIBEIRO DE PAULO, WALGMA REGINA
SALLES SANTOS, WILSON ROBERTO CORREA PEREIRA.

MAIO, JUNHO E JULHO
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URBAM

Inaugurado no ano passado,
o Centro de Convivência fica no
Paço e é um espaço recreativo
para os servidores nos horários de
descanso. Lá os frequentadores
dispõem de salas exclusivas de
leitura, televisão e jogos.
Quem precisar de uma massagem
antiestresse, é só se acomodar no

Espaço Zen. Aqueles que estão
conectados o tempo têm acesso
gratuito à internet em ambiente
climatizado. No local os usuários
podem também simplesmente
relaxar no deck ou quiosque.

3947-8725

ALCIDES COSTA RIBEIRO, ANTONIO CELIO RIBEIRO, ANTONIO NELSON MARTINS, ARLETE MARIA DE
ANDRADE, BENEDITO LUIZ NOGUEIRA, DAGUIMAR GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, DALVA DE OLIVEIRA SALES, DORACY TREVIZANO, EDUARDO PRADO, ELISABETE CRISTINA DE LIMA TEIXEIRA DAVOLI,
EXPEDITA DONIZETI DE SOUZA, EZIO BRUGNARA, FATIMA IVANI SEFFRIN, GISELE MARIA PINTUS
PEREIRA, GUILHERMINA ARANTES RODRIGUES REIS, ISMAEL PEREIRA, IVONE MARILIA ATWIJKOW,
IVONE PEREIRA IGNACIO, JOÃO ALVES DA SILVA, JOAQUIM PLACIDO DA SILVA, JOSE CARLOS RAMOS,
JOSE GONÇALVES CAMPOS NETO, JOSE RODRIGUES CARDOSO, JOSE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO,
LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, LUCIA HELENA PENTEADO DO NASCIMENTO, LUCIA MARIA CORBANI DE FREITAS, LUCIMAR DA PAIXÃO SILVA, LUZIA RIBEIRO FARIA, MARCIA MARIA PEREIRA ALEIXO,

Ser voluntário é uma boa opção
durante a aposentadoria. Além de
aproveitar o tempo livre, ajudar outras pessoas faz muito bem. Este
é um dos temas de palestras e
cursos do Programa de Preparação
para a Aposentadoria, da Secretaria de Administração, que apoia
quem está prestes a se aposentar
ou recentemente deixou a ativa.

As atividades são gratuitas, e os
servidores participantes recebem
orientações sobre aspectos legais,
econômicos, sociais e emocionais
na vida de aposentado.

3947-8798

MARCIA SOUSA CASSIANO FERREIRA, MARGARIDA LAUDICEIA DA SILVA, MARIA ALICE DIAS, MARIA
APARECIDA COUTINHO, MARIA AUREA VIEIRA SILVA SANTOS, MARIA BENEDITA DA LUZ, MARIA DE
FATIMA FELICIO CASTILHO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA HELENA DOS SANTOS SALLES,
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA NASCIMENTO, MARIA VILMA MACIEL, MARIO
ALVES MARTINS, MERCIA MARIA RABELO FERREIRA, PEDRO APARECIDA, PERALVA DE MIRANDA
DELGADO JUNIOR, REGINA HELENA SANT’ANNA, RUBENS BRAGA, SOLANGE MARQUES PINTO, SONIA
APARECIDA DOS SANTOS, SONIA REGINA CONDE DO NASCIMENTO, SUELI SANTOS CLARO, TARCISIO
DE SOUZA FERREIRA, TEREZA DO CARMO ROSA, TEREZINHA GRIZZO DA SILVA, VANDA LUCIA SIMÕES
SOLEO, VERA REGINA GENEROSO RODRIGUES RIBEIRO.
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MERECIDAMENTE,
PARABÉNS!
As comemorações pelo Dia do Servidor
começaram em 25 de outubro, com o tradicional culto
ecumênico. Pouco antes, no dia 24, mais uma turma
de servidores havia participado da emocionante
cerimônia de despedida dos aposentados.

NOVAS TURMAS
DE APOSENTADOS

PROTOCOLO ELETRÔNICO
+ INTERNET GRATUITA

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

Agora em novembro, muitas ações ainda estão
em curso e envolvem os servidores de todas
as secretarias, das fundações e da Urbam. A
programação comemorativa abrange atividades
esportivas, de lazer, cultura e entretenimento.

Assessora de Planejamento
de Comunicação
Andréa Martins
Diretor de Imprensa
Eustáquio de Freitas
Editor
Antonio Bibiano dos Santos
Textos
Andrea D’Alessandro
Antonio Bibiano dos Santos
Claudio Ferreira Ribeiro

PASSO SAUDÁVEL

Produtor gráfico
Carlos Eduardo Torres
Fotos
Adenir Britto
Carol Tomba
Charles de Moura
Ronny Santos

MOSTRA DE
TALENTOS

Estagiários

Desde o ano passado, quando

LAZER E
SAÚDE

Todas as iniciativas, que já vinham sendo realizadas,
têm como principal objetivo a integração dessa
grande família que são os servidores municipais de
São José dos Campos.
É o reconhecimento pela Prefeitura da importância do
trabalho de cada um, seja qual for a área de atuação,
pelo benefício de toda a cidade.

CORAL DOS SERVIDORES

Confira nas páginas seguintes as ações no dia a dia
do servidor no ambiente de trabalho e também em
atividades externas

começou a se formar (pois a adesão
pode ocorrer a qualquer momento), o
Coral dos Servidores vem fazendo sucesso nas apresentações públicas. Nas
mais recentes festividades internas
– culto ecumênico do Dia do Servidor
e abertura da Mostra de Talentos –, o
conjunto foi bem aplaudido ao interpretar obras tradicionais do canto vocal e
da música popular brasileira.
O grupo tem atualmente 20 participan-

Arthur Rodrigues
Ana Beatriz Joana Yuri Tamura

tes, todos muito entusiasmados. Eles
ensaiam às segundas e terças-feiras,
das 17h às 18h30, no Centro de Convivência, que ﬁca ao lado do estacionamento do Paço Municipal.
Se você gosta de cantar e quer ampliar
seu repertório, entre para o coral também. Participe e solte a voz!

E-mail
nossojornal@sjc.sp.gov.br
Intranet
www.sjc.sp.gov.br/servidor
Endereço

3947-8097
3947-8798
Paço Municipal:
Rua José de Alencar 123,
centro, 2º subsolo
Telefone
3947-8072

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

I N F O R M AT
A I V O I N T E R N O D A S E C R E TTA R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O P A R A O S S E R V I D O R E S M U N I C I P A I S D A P R E F E I T U R A D E S Ã O J O S É D O S C A M P O S

3947-8077 | 3947-8235 | 3947-8072

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

• IMÓVEIS . VENDA

• IMÓVEIS . ALUGUEL

Casa, Campos de São José, toda em piso
frio, 3 dorm, 1 suíte, sala 2 ambientes, cozinha,
garagem coberta para 3 carros, quintal,
churrasqueira. R$150mil. Simone, 9132-0476
Casa, Dom Pedro II, 2 dorm, próximo a
igreja católica do Campo dos Alemães. R$90mil.
Luiz Henrique, 3945-9525
Sobrado, Eug. de Melo, condomínio, 2 dorm,
58m², garagem, portão elétrico. R$135mil.
Leandro, 8131-7091 / 3958-4830
Apto, Floradas de São José, 3 dorm, suíte,
vista permanente, próximo ao Vale Sul. Nilcéia,
3027-9379
Terreno, Jd. Nova República, 250m², muro e
calçada, na avenida. Almerinda, 8121-2731
Chácara, Jacareí, 4.990 m², 3 dorm, 3 banheiros. gramada. Fácil acesso para a Via Dutra,
Dom Pedro I. R$ 180mil. Neuza, 9704-9660.
Terreno, Jacareí, Vila Branca, cond.
fechado, poste padrão, muro de arrimo.
Hamilton, 9135-5060
2 casas, Santa Julia, 3 dorm, 1 suíte, área
construída 72m², aceita contra proposta.
R$150mil. Marcos, 3907-1620 / 9168-3169
Casa, Jd. São Judas Tadeu, 2 dorm, quintal
coberto, em esquina próxima a ponto de
ônibus e comercio. R$ 125mil. Luiz Fernando,
8880-7046
Casa, Jd. São Judas Tadeu, 2 dorm, toda
em piso frio e azulejo, quintal, garagem para
2 carros, aceita ﬁnanciamento. Adriana,
8113-1000
Casa, Santana, 3 dorm, copa, portão
automático, doc. ok. R$120mil. Rosangela /
Paulo, 9161-3151 / 3913-4606
Terreno, Villa Branca, Jacareí, com
construção inacabada. Pam, 9627-2888
Terreno, Vila Paiva, cond. fechado, 345m²,
em frente a área de lazer, aceita carro ou moto.
R$ 184mil ou R$60mil entrada + R$900 por
mês. Cristiane, 7814-5506 / 3942-4821
Apto, Vila Tatetuba, 3 dorm, suíte, armários
cozinha e quartos, piso de madeira, novo. R$
190mil. Marco Antonio, 9119-4834

Apto, centro, 2dorm, garagem, porteiro 24h.
Aceita propostas. R$700. Selma, 9136-5800
Casa, centro Caraguatatuba, temporada e
ﬁm de semana, 3 quartos, garagem 3 carros,
churrasqueira. Gisele, 7813-8139 / 3941-2145
Casa, Caraguatatuba, bairro do golﬁnho,
ﬁns de semana e feriados. Luciano e Claudete,
8111-3676 / 8237-7276 / 3966-2871
Apto, Caraguatatuba p/ temporada, praia
Perequê-Mirim. Maria / Mauro, 9764-8024
/ 8227-5513
Casa, Caraguatatuba, réveillon pacote 10
dias, praia Martim de Sá. Eliana, 3905-1988
Apto, Jd. das Indústrias, 2 dorm, sacada,
cozinha planejada, chuveiro a gás, garagem
coberta, churrasqueira. R$800 + R$200
condomínio. Deborah, 8802-0645
Sitio para eventos, piscina, churrasqueira,
fogão a lenha, tirolesa, etc. Tereza, 3944-2765
/ 9629-4066

Moto Mirage 250 cc Kasinsk, 2011, preta
com faixas prateadas, 2 cilindros, 6000 km.
R$5mil mais divida de R$545 por mês. Joel,
9760-4667
Moto Suzuki Yes 125, 2008, prata,
17.000km. R$ 2.900. Felipe, 8848-8789
Moto Hunter 125cc, 2005, preta. R$1300.
Paulo Henrique, 3933-5233 / 3934-5866
Palio ﬁre 2010 economy, 2 portas. R$
19.200. Francini, 9122-5844
Palio ED, 1997, branco, 1.0, alarme, ótimo
estado. R$ 7mil. Julio, 8834-1587 / 3947-8741
Palio ELX, 2000, prata, 4 portas, direção
hidráulica, pneus novos. R$13mil. Lucas,
8871-1885
Parati, 1999, cinza platino, 1.0. Maia,
3912-2081 / 9109-9035
Uno, 1996, vermelho, ótimo estado, doc. ok.
Silvia, 3018-6982 / 8817-3275
Engate, (reboque) para o Prisma, perfeito
estado. R$ 100. Alexandre, 8110-2212.

• VEÍCULOS

• MÓVEIS & ELETRO

Astra, esportivo, 2001, prata, 4 portas, gás,
automático, aceita ﬁnanciamento. R$ 16mil.
Dimas, 9191-5847
Corsa Wind, 1995, branco, 2 portas, alarme,
ar, desembaçador traseiro. R$ 6mil. Patrícia,
9776-3769 / 8130-2187
EcoSport XLS Freestyle, 2006, preta,
completa, aceita ﬁnanciamento. R$ 25.550.
Amaurile, 9135-2744
Fiesta Sedan Street, 2002, 4p, ar
condicionado, vidro elétrico, completo. R$12mil.
Varderléia Pires, 8861-1354 / 8196-7529 /
3909-7010
Gol GIII Trend, 2002, cinza chumbo, 4
portas, direção hidráulica, ar condicionado.
R$14mil. Claudemir, 3909-1039
Gol 1.0, verde, doc. em dia. R$8.500. José
Manoel, 9197-9445
Kadett GL 2.0, 1997, cinza, 2.0, completo. R$
10.500. Robson, 8184-6955
Moto NX 150 Bros ES MIX, 2009, preta,
14mil km rodados, pneus novos. R$6.500.
Samuel, 9797-1196

Aquecedor de ambiente a óleo, semi-novo,
bem conservado, 220v, Midea. R$60. David,
8195-6578
Aquecedor, Millenium. R$100. Varderléia
Pires, tel. 8861-1354 / 8196-7529 / 3909-7010
Antena Greatech, para internet grátis da
prefeitura. R$100. Lauro, 9632-8441
Blu-Ray player, Samsung, inclui cabo
HDMI, entrada USB, internet, Youtube e Netﬂix.
R$200. Adilson, 8178-8522
Celular BlackBerry, Curve 8520, desbloqueado, quadriband, Wi-Fi, bluetooth, câmera
2.0 megapixel, gravador de vídeo, cartão de
memória, mp3 player, sistema BlackBerry OS
4.6, R$ 250,00, Carol, 9198-3638.
Celulares Nokia dois chips, duas unidades,
novos. R$ 150. Fernanda, 3923-5770
Gravador, digital Sony – icd-bx112, novo
(ainda sem uso), c/ nf , manual, certiﬁcado
de garantia e 2 pilhas novas, R$ 100 (aceito
proposta), Paulo Vich, 9607-1617
Lava-louças Brastemp, 6 ciclos, super
conservada. R$ 350. Marina, 8149-4788

Boas festas

Fogão de piso Electrolux, semi-novo,
4 bocas, bem conservado, branco. David,
8195-6578
Jogo de sofá, 2 e 3 lugares, com almofadas
soltas. Mesa com tampo de vidro, 6 cadeiras.
Maria Elizena, 9772-1302 / 3019-3125
Lava-louças Brastemp digital, semi-nova.
R$300. Maria Rita, 3947-8096
MP3 Automotivo, Sony, cd. Rogério,
8842-4069
TV 29 pol, Phillips. TV 21 pol, tela plana, LG.
Ambas R$180. Varderléia Pires, 8861-1354 /
8196-7529 / 3909-7010
• DIVERSOS
Alianças, anéis sob encomenda. Feitos
com moedas antigas, prateadas e douradas.
Florisneldna, 8184-6365
Bicicleta Adventure, azul, infantil, aro 20.
R$150. Ivone, 3912-4416
Bolos, doces, cupcakes, docinhos, bombons
e outros. Andrea, 3912-1028 / 8803-7930
Caixa ampliﬁcada, várias entradas
(Guitarra, teclado, pedal, 2 mic), 400 watts de
potencia. R$ 450. Flávia, 8812-9963
Cervejeira Metalfrio, frost free, 434L,
novíssima. Rodrigo, 9168-3697
Guitarra Golden Floyd Rose, preta, com
microaﬁnação. R$200. Ampliﬁcador Meteoro
Nitrous Drive, ótimo estado. R$200. Violão Di
Giorgi Signorina, ótimo estado. R$180. Todos os
3 produtos, R$550. David, 8195-6578
Jazigo cemitério Parque das Flores. Aceita
contra proposta. R$13mil. Patricia, 9161-8743
Perfume Fator 5. R$54. Inês, 3947-8115
/ 9232-6790
Perfumes importados, cremes, entrega
rápida. R$79 perfume 50ml. Cremes a partir de
R$27. Florisneldna, 8843-0513
Prensa hidráulica para 15 toneladas. R$
400. Fernanda, 3923-5770
Estoque de bar, bebidas, freezer, balcão,
mesa de bilhar. Paulo José, 9741-2847
Vestidos de festas, ternos, damas e noivas.
Decoração de festas e igrejas. Toninha Santos,
8814-7016

e feliz ano novo!
• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites,
cartões de visita, folders, jornais, revistas,
cartazes, livros. Carlos, 9236-0949
Adestramento de animais e pet home care.
Tânia, 8812-9961
Aulas de bateria, teoria musical e harmonia.
Binho Pinto, 3958-4372 / 9142-8294
Aulas de guitarra e violão a domicílio.
Helder, 3912-2081 / 8206-0046
Caravana Beleza Natural no Rio de Janeiro.
Salão da Dona Zica. Alexandra, 9729-6737
Eletricista, residencial e comercial. Omair,
8889-7740 / 8171-1145.
Festas em geral, (organização)
aniversários, casamentos, confraternizações.
Roseli, 9177-8991
DJ Nicolas Santos, jogo de luz, Globo,
stroble, maquina de fumaça, microfones,
cortina de led. 8854-7416 / 3209-2281
Curso de Yoga. Terapia hormonal (TPM,
menopausa, hipotireoidismo). Dia 24/11.
Renata, 3308-1669
Jogo de mesas e cadeiras de plástico. R$6
por jogo. Marcos, 3944-2849 / 8827-4428
DJ, decoração, som e iluminação para
festas. Julio, 7898-4191
Iluminação para festas, laser, strobo, luz
negra e globo de luz! Períodos de 6 horas.
Flávia, 8812-9963
Locação para festas. Valdir, 3019-3598
/ 9174-9642
Lavagem a seco, sofá, colchão, bebe confort, estofados. Leila, 3027-8560 / 8815-8055
Disk frango assado, rocambole de carne,
lasanha e outros. Wilson, 3018-7955
DJ, som e iluminação. Telão. Leci,
3934-8047
DJ Jair, maquina de fumaça, raio laser, jogo
de luz, strobo, tapete quadriculado, sputinik e
mais. 3931-8157 / 9600-0066
• ANIMAIS
Cachorro Pinscher nº 2. 2 meses de idade.
R$200. Valéria, 9604-5922 / 8829-1490
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relação ao ambiente. “Achei muito legal a forma com que eles reaproveitam os materiais”,
ressaltou Marina Glória Rodrigues, da Habitação. Para Rifeu Corrêa, da Fazenda, a atividade
foi muito educativa. “É um conhecimento a
mais que vou levar para o resto da vida.”
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Como parte das comemorações do Mês do
Servidor, servidores inscritos pela intranet foram sorteados para visitas a empresas e à Bolsa de Valores. No dia 23 um grupo conheceu a
fábrica da Johnson. Lá os visitantes puderam
veriﬁcar os cuidados que a empresa tem em
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CRIATIVOS
Servidores exibem talento em obras de arte

