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Olimpíada reúne mais de 600 pessoas e visa a integração de todos os setores da Prefeitura

ANO 25 . N° 300

29 DE MAIO Mexa-se, só faz bem!
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Nosso Jornal

O poder
feminino

Para fazermos um bom
trabalho, precisamos contar
com o apoio de toda a categoria,
tratando todos com respeito
e dignidade
Maria dos Milagres Araújo de Farias
Comandante da Guarda Civil Municipal

no comando da
Guarda Municipal

Perfil

2

Elas vêm conquistando sempre

mais espaço no mercado de
trabalho. Pesquisas mostram
que é cada vez maior o número
de mulheres que se dedicam aos
estudos e à formação proﬁssional.
Além disso, elas têm uma certa
intuição, que reforça a capacidade
de observação e liderança.

Proﬁssionais
de creche
recebem capacitação

A Secretaria de Educação iniciou no mês
passado o programa Mesa Educadora
para Primeira Infância. Trata-se de uma
capacitação que neste ano vai atender 90
proﬁssionais de 10 creches conveniadas.
A novidade é que a Prefeitura assumiu a
parte pedagógica e ampliou o atendimento
para um número maior de participantes.

É o exemplo da servidora
Maria dos Milagres Araújo
de Farias, que vive este
momento singular na vida
profissional. Há 24 anos
na Guarda Civil Municipal,
é a primeira mulher
nomeada para comandar a
corporação.

Ela conhece a grande
responsabilidade que tem nas
mãos e garante que nunca fugiu
de um bom desaﬁo. No discurso
de posse, a nova comandante
destacou a igualdade de
oportunidades e realização
proﬁssional para todos os
guardas-civis municipais.

Que tal fazer um curso
gratuito on-line?

Qualquer pessoa pode fazer cursos
gratuitos pela internet oferecidos
pelo Instituto Legislativo Brasileiro,
do Senado Federal.
A iniciativa de localizar esses cursos
para os servidores foi de Vera Rendohl, que é funcionária da Urbam e
trabalha no Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização
(Secretaria de Administração).

Alguns cursos disponíveis
•Conhecendo o Novo
Consumidor
Acordo Ortográﬁco
•Introdução ao Direito
•Ética e Administração
Constitucional
Pública
•Introdução ao
•Excelência no
Orçamento Público
Atendimento
•O Poder Legislativo
•Introdução ao Direito do •Processo Legislativo
Para se inscrever
www.senado.leg.br/sf/senado/ilb/asp/ED_Cursos.asp

Aos 48 anos, Milagres é
formada em Direito e pós-graduada em Gestão de
Pessoas. Acostumada a encarar desaﬁos, lidera desde
14 de janeiro a corporação
de mais de 300 guardas-civis, da Secretaria de
Defesa do Cidadão, com a
serenidade e sensibilidade
típica das mulheres.

Circulação
do Nosso Jornal
O Nosso Jornal voltou
agora à circulação normal,
mensalmente. O jornal não foi
produzido antes porque estava
dependendo da licitação da
gráﬁca para a impressão.
fSe tiver dúvida sobre a
distribuição nos vários setores
da Prefeitura, Urbam e das
fundações, telefone para
3947-8185.

Envie sua sugestão
Participe e envie sugestões
para o Nosso Jornal: pautas
sobre atividades em sua área,
seção Depois do Trabalho e
outras dicas interessantes.
Ligue 3947-8072 ou
escreva para
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Assessor de Planejamento de Comunicação: Luís Cândido | Diretora de Imprensa: Deborah Costa Editor: Antonio Bibiano dos Santos
Textos: Ana Baltazar, Antonio Bibiano dos Santos, Márcia Tavares | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Claudio
Capucho, Charles de Moura Estagiários: Arthur Rodrigues, Paula Álvares | E-mail: nossojornal@sjc.sp.gov.br | Telefone: 3947-8072

A DENGUE PODE MATAR

www.sjc.sp.gov.br/vemser

ELIMINE ÁGUA PARADA! EM CASO DE SUSPEITA DE LOCAIS COM
FOCOS DO MOSQUITO, FALE COM A PREFEITURA PELO TELEFONE
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INTEGRAÇÃO
PELO ESPORTE

Foi na Olimpíada do
Servidor que consegui
realizar um momento
mágico e o sonho de todo
atleta: carregar a tocha e
acender a pira olímpica
Luiz Mello Filho | Fundhas

Fundhas quer
o tricampeonato
Bicampeã da competição, a equipe da Fundhas marcou presença com uma nova camiseta do
time, agora com duas estrelas
douradas, numa referência às
conquistas de 2011 e 2012. Desﬁlando com um grande número
de participantes, o time promete
continuar dando muito trabalho
aos concorrentes.

Coordenação trabalha
no pique dos atletas
A Olimpíada Servidor em Movimento é organizada pelas secretarias
de Administração e de Esportes e
Lazer, e está dividida por secretarias municipais, fundações e Urbam.
São os seguintes os servidores que
constituem a comissão organizadora
e estão trabalhando duro para que o
evento cumpra seus objetivos, sobretudo a integração dos servidores.

•Ademir Rodrigues Pereira – SADM
•Francisco Gentil Ferreira – SEL
•Maria Rita Avellar Lopes– SADM
•Paulo Vita Neres – SADM/Informática
•Sandra Helena Pinto Ferreira – SADM
•Tarcisio Porfírio dos Santos – SEDEC
•Vandeir Damásio de Oliveira – SEDEC

AINDA HÁ TEMPO DE PARTICIPAR! Quem ainda não se inscreveu e quer participar não tem problema.
É possível se inscrever até a véspera do início de cada prova. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Olimpíada.
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Cerca de 600 servidores

da Prefeitura e
funcionários da Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) e da
Urbam, além de familiares, participaram no dia 4 da abertura da 3ª
Olimpíada Servidor em Movimento, na Escola Municipal Vera Lúcia
Carnevalli Barreto, em Santana.
As competições já tiveram início e prosseguem até o ﬁnal de junho

| Maio|2013

em vários locais. A Olimpíada tem como objetivo a integração de servidores de todos os setores da Prefeitura e estimular a prática de
esportes e exercícios, tendo em vista a melhor qualidade de vida.
A valorização proﬁssional e a conscientização da importância do trabalho do servidor para o desenvolvimento da cidade também estão
entre os objetivos do evento.

Estou muito
animada. É primeira vez
que participo e acho que
mais pessoas deveriam
se inscrever. Acho que
vai fortalecer nosso
sentimento de equipe

Estou gostando
da novidade, pois é
a primeira vez que
participo e quero ajudar
minha secretaria a
vencer no truco

Acho que vai
ser um evento de
muita integração, é
a primeira vez que
participo e estou
muito motivada

Paulo Maurício Duarte | Fazenda

Ana Flávia | Esportes

Josemire Santos Monteiro | Urbam

Administração
sai na frente

Modalidades vão de esportes
coletivos aos jogos de mesa
As competições prosseguem até o ﬁnal de junho em várias
modalidades esportivas e recreativas: gincana, damas, dominó, pesca, bilhar, trekking, truco, vôlei misto, vôlei de areia,
xadrez, tênis de mesa, tênis de campo, natação e ciclismo.

A Administração foi a vencedora das etapas do primeiro dia, após a abertura. As
primeiras competições foram basquete (arremessos), queimada e gincana. Em
segundo lugar ﬁcou a Defesa do Cidadão, e em terceiro a Urbam.

www.sjc.sp.gov.br/olimpiada

CONFIRA A TABELA DAS
COMPETIÇÕES NA PÁGINA DA
OLIMPÍADA
www.sjc.sp.gov.br/olimpiada

Mais informações Assessoria de Projetos Especiais | Ligue: 3947.8096
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A agente ambiental Adriana Silva não precisa
esperar acabar o expediente para praticar o hobby
favorito, como normalmente você está acostumado a ler
nas histórias relatadas nesta seção. Ela une o ofício diário
ao prazer em cantar.

Os moradores já a conhecem, e muitos ﬁcam observando a
interpretação peculiar quando ela entoa hinos de louvor. “É
uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele nós dá”,
lembra Adriana.
O Nosso Jornal aproveita a simpatia de Adriana para cumprimentar a todos os agentes ambientais pela passagem
do Dia do Agente Ambiental, comemorado em 16 de maio.

Muito alegre e com um sorriso no rosto, a funcionária da
Urbam gosta muito de cantarolar músicas do estilo gospel
enquanto faz a varrição por diversas ruas. Adriana trabalha
no Jardim Diamante, Motorama, Vista Verde e região.
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Adriana Batista dos Santos Silva, 43 anos
Agente ambiental da Urbam há 15 anos

As atividades diárias da Centro de Con-

vivência (que ﬁca no estacionamento do Paço)
e as movimentadas programações da Tribo do
Servidor são gratuitas e estão aí para integrar os
servidores e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Basta querer. Conﬁra!

Aventura + emoção = diversão
Nos ﬁns de semana, você pode fazer um
programa diferente. A Tribo do Servidor é a
opção ideal para quem procura um passeio
incrível com muita diversão e aventura.
Mensalmente o grupo, formado por servidores, se rende a um único objetivo: caminhar,
contemplar a natureza e cuidar da saúde
e do astral ao mesmo tempo. A Prefeitura

auxilia no transporte dos participantes
sorteados até os pontos de partida.
Já foram realizadas saídas para as trilhas
Molhada (São Francisco Xavier), Poço do
Pito (Parque da Serra do Mar) e Ana Chata
(São Bento do Sapucaí). Nos próximos
meses, estão previstos passeios para Monte
Verde e serras da Mantiqueira e do Mar.

Centro de Convivência
Caminhar e correr
As atividades do grupo
Caminhada e Corrida
estão a todo vapor. Sob
a orientação de professores de educação

física, os participantes se
encontram às segundas,
quartas e sextas-feiras,
das 18h às 19h no estacionamento do Paço.

Pilates| Após o expediente,
com turmas de manhã e à
tarde
Massagem relaxante |
Terças e quintas, das 11h30
às 13h15, e quartas e sextasfeiras, das 11h30 às 12h45

Coral dos Servidores
| Ensaios às segundas e
terças-feiras, das 17h às
18h30
Biblioteca | Aberta das 8h
às 17h para empréstimos de
livros

INFORMAÇÕES Tribo do Servidor, Centro de Convivência, Caminhada 3947-8096 | Coral dos Servidores 3947-8798
APOIO NA FESTA DO TRABALHADOR
Servidores de várias secretarias da Prefeitura e funcionários
das fundações e da Urbam tiveram participação fundamental durante os cinco dias da Festa do Trabalhador, realizada
no Novo Horizonte de 27 de abril a 1º de maio. Entre várias
atividades, eles participaram do preparo e da distribuição da
tradicional macarronada. O trabalho exigiu muito empenho e
dedicação, mas o resultado foi muito positivo e saboroso.
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•Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool a 70%,
especialmente antes das refeições, após tossir e espirrar e usar o banheiro
•Evite aglomerações e lugares fechados
•Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal
•Tenha um frasco de álcool gel sempre à mão e ﬁque atento aos sintomas
•Se surgir um ou mais sintomas da gripe, procure o serviço de saúde

SECRETARIA DE SAÚDE

ÇÃO
N
E
T
A

Devido ao fato de o Nosso Jornal estar sendo retomado agora (por causa do processo de licitação para escolha da gráﬁca que vai imprimir o jornal), os
anúncios captados no início deste ano foram mantidos, mesmo com a possibilidade de parte dos anunciantes já ter negociado os produtos ou serviços.

Como anunciar
www.sjc.sp.gov.br/servidor
3947-8067 | 3947-8077 |
nossojornal@sjc.sp.gov.br

• IMÓVEIS . VENDA
Ap. Jd. Paulista – 2 dorm, piso frio, portaria,
estacionamento, próximo ao estádio. R$ 150mil.
Luiz / Nilza, 3922-0261
Ap. Jd. Satélite – 3 dorm, 1 suíte, 1 vaga de
garagem. Elaine, 9742-9181
Ap. Vila Adyanna – 1 dorm, 1 vaga de garagem, vista permanente, prédio novo. R$200mil.
Luciana, 8114-8644
Ap. Jd. Aquarius – 3 dorm, armários embutidos em todos os cômodos, lazer completo,
academia, 2 vagas de garagem. Monica, 97227416 / 3905-1749
Ap. Pq Industrial – 2 dorm, garagem coberta,
lazer completo. Adriana, 8169-3485
Casa Jd. Bela Vista – 2 dorm, 2 vagas de
garagem, quintal. R$250mil, aceita contra-oferta.
Jose Eduardo, 9136-3417
Casa Pq. Industrial – 2 dorm, quintal com
espaço de 200m², em frente ao pavilhão Fuad
Cury, possível ponto para comércio. R$600mil.
Rosana, 9173-4418
Casa Jd São Judas – 2 dorm, garagem para 2
carros, área de serviço coberta. Adriana, 8113-1000
Casa Jd. São José – 3 dorm, 1 suíte, vaga
p/ 2 carros, copa, próximo ao Sonda. R$280mil.
Walter, 3941-7621 / 8234-3220
Casa Jd. Cruzeiro do Sul – 2 dorm, quintal
com piso antiderrapante, garagem para 2 carros.
Luciana, 3947-8047
Casa Jd. Paraíso do Sol - c/ 5 cômodos, R$
170 mil, Rosana, 8803-1142 ou 3928-2870
Casa Jd. Rosário - zona sul, 2 dorms,
churrasq., fogão a lenha, garagem 3 carros,
espaço nos fundos, R$ 195 mil. Valdeci, 39336261/9761-4442
Chácara Pousada do Vale – 1.500mts, com
edícula. Hélio Rubens, 3929-4230
Sala Comercial Jd. Colinas – R$ 140 mil,

Quem pode anunciar
• Servidor da Prefeitura
• Funcionário da Fundação Cultural,
Fundhas e Urbam • Estagiário
• Bolsista • Aposentado
Marina, 3921-1433 / 9137-0041
Sobrado Altos de Santana – 2 dorm, sacada,
salão de festas, quintal. R$190mil. João Bosco,
3947-8381 / 8250-0720
Terreno Santa Paula – Mais um chácara próxima a SP-50, venda ou troca por imóvel na zona
sul. R$240mil. Maria Alice, 8232-3034
Terreno Portal das Colinas, em Guaratinguetá
- 480 m² (12m por 40m). R$ 270 mil. Tratar (12)
9790-7013
Terreno Pousada do Vale – 360m2, doc ok.
R$ 35mil. Josiane, 3018-0255 / 8823-2498
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Ap. Bosque dos Eucaliptos – 2 dorm, armários embutidos, banheiro social, cond. com
segurança 24h, piscina, quadra de esportes.
Roseliane, 9719-8627
Casa Caraguá – Bairro do Golﬁnho, para
ﬁns de semana. Claudete / Luciano, 8811-3676
/ 8237-7276
Flat em Caraguá – Praia Martin de Sá, 6
pessoas, piscina e churrasqueira. Vânia, 81684722 / 3021-7810
Quarto, Vila Maria – Elisabete, 3921-2676 /
3021-1607
Sitio para eventos – Piscina, churrasqueira, fogão a lenha, tirolesa. Tereza, 3944-2765/9629-4066
• VEÍCULOS
Caminhão VW – 8.150, 2002. Jose, 8216-5986
Corsa Classic – 08/09, prata, vidros e
travas elétricas, único dono. R$18.500. Bruna,
8145-1859
Corsa Sedan Classic – 2007 / 2008, preto,
ﬂex. R$18mil, Cleusa, 8818-5745 / 8263-0665
C3 GLX – 2008, 1.2, Flex, prata, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas,
limpador e desembaçador traseiro, revisado. Ta-

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

bela. Alessandra, 8849-7439
Escort – 88, azul, precisa de reparo no paralama esquerdo em questão de batida. R$1600.
Elias, 8812-6945 / 9730-9477
Fox – 2010, básico, 2008, vermelhoa, abaixo
da tabela, R$ 20 mil, Elder, 8107-5125 ou 3945-9571
Gol – 2000, prata, 4 portas, doc. ok. R$13mil.
Adriano, 8127-4273 / 8136-4897
KA – 2001, Doc ok, duas parcelas IPVA paga.
R$9.800. Aline, 9748-0212
KA – 2010, vermelho, 1.0, ﬂex, vidro elétrico,
trava elétrica, alarme. Preço de tabela. Lilian,
3029-0025
Monza Classic – 89, preto, gasolina, completo, pintura nova. 8822-3440 / 8141-3774
Parati – 98/99, bolinha, cinza chumbo, 1.0,
4p, único dono. Maia, 3912-2081 / 9109-9035
Pampa – 90, 1.8. Preço de tabela. Luis, 8202-4258
Prisma Maxx – 2009, vermelho, IPVA 2013
pago, completo. R$23.600, ou troca por um carro
mais novo (Meriva, Voyage ou Prisma). André,
9768-8831 / 3947-8785
Siena EL – 09/10, preto, direção, computador de bordo. R$20mil. Marcio, 8802-4666
Suzuki Yes – 2008, prata 125cc, baixa quilometragem, tudo original. Abaixo da tabela. Sueli,
3902-6839 / 9147-3117
Uno Smart – 2001, cinza, 4 portas. R$
8.500. Marcia / Luiz. 8812-0941 / 8822-9935 /
3027-4569
Honda XLX 350 R – Branca, ótimo estado,
motor novo, doc ok. R$3.500. Luciano, 8100-9340
/ 8820-4456
CG - Titan 150, 2010, vermelha, R$ 5.300,
Célio, 9208-7612.
• MÓVEIS & ELETRO
Bicicleta Ergométrica – Caloi Classic. R$150.
Lourdes, 8834-0471

Quando
anunciar

Ferro a vapor – Black & Decker, novo na
caixa. R$45. Luciana, 8806-3446 / 3947-8047
Kit Berço – Branco e lilás, edredom,
rolinho, saia, mosqueteiro, almofada amamentação. R$300. Valentina, 3933-2896 /
8211-1631
Lavadora Cônsul 5k – Mecânica, placas novas,
5 anos de uso. R$220. Márcia Cristina, 9171-6979
Mesa – Tampo de vidro, 6 cadeiras, 1 mês de
uso. R$1mil. Madalena, 8141-0188
Playstation 2 – Destravado, 1 controle,
memory card, 70 jogos. R$230. Luciana,
8806-3446
TV 29 polegadas – Mitsubishi, seminova,
modelo antigo. R$450. Luci Mara, 3937-6328
TV 29 Polegadas – Phillips, tela plana,
DVD embutido. R$300. Carlos, 9106-0860 /
3931-7473
• DIVERSOS
Carta de crédito de imóvel – Valor R$110mil.
Taxa para funcionário de banco. R$ 19 mil (28
parcelas já pagos) + parcelas de R$ 630,00.
Eder, 7812-5643
Comércio de Alimentos - em funcionamento
com bom faturamento e boa localização. R$ 155
mil, Simone, 8827-5422.
Gaiola grande – P/ papagaio, bom estado.
R$100. Deborah, 8802-0645 / 3901-2070
Objetos para festas – Cama elástica, pula-pula, algodão doce, pipoca, entre outros. Deide,
8881-7465 / 3937-8936
Produtos Jequiti – Neila, 9763-8932
Quimono – Traçado branco, tamanho G,
seminovo. Josie, 8187-2490
Teclado – Em bom estado. R$ 300. Ana
Beatriz, 9128-4809
Título Thermas do Vale - R$ 500. Sheila, 9711-8380

3a7
de

junho

• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites, cartões de visita, folders, jornais, revistas, cartazes,
livros, etc. Carlos, 9236-0949
Aluguel de betoneira – E guincho para obras.
Francisco / Vittória, 9702-1872/ 9644-1872
Conversão de ﬁtas - VHS para DVD. Selma ou
Rogério, 8119-0665 / 9173-7456
Cozinheiro e churrasqueiro – Jantares e recepções, e eventos em geral.Aceito encomendas de massas e salgados. Raimundo, 8225-1846 / 8888-3915
Decoração de festa - arranjo de mesa,
lembrancinhas com ﬂores de Eva. 3019-3283 /
8812-7389 / 3322-1744
Disk frango assado – Carnes assadas, lasanhas, saladas diversas. 3018-7955 / 8815-8055
DJ Nicolas - jogo de luz, Globo, stroble,
maquina de fumaça, microfones, cortina de led,
tapete quadriculado e muito mais. 8854-7416 /
3209-2281.
DJ Jair - Festas de aniversário, casamento,
etc, c/ máquina de fumaça, raio laser, jogo de luz,
strobo, tapete quadriculado, Sputnik, 3931-8157.
Equipamento para oﬁcina – (pintura e
funilaria): compressor de pintura, kit de solda
oxigênio, entre outros. R$ 4.200. Valdeci, 39336261/9761-4442
Lavagem a seco – Sofás, cadeiras, carrinhos
de bebe, poltronas, colchões. 3018-7955 / 88158055 / 3027-8560
Locação de mesas – Cadeiras, toalhas,
cobre manchas, inﬂador de bexigas, Marcos e
Amanda, 8815-7053 / 9198-3409
Psicóloga e psicopedagoga – Atendimento
com agendamento. Ana Maria Olympio, 39233208 – 9103-4075.
Psicopedagoga – Reforço escolar, apoio
pedagógico. Ana Galvão, 3929-2315

