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Desta vez, a equipe
de Andreza e
Sandra conquistou
o troféu de campeã
da 3ª Olimpíada
Servidor em
Movimento

EDUCANDO PARA O FUTURO
Equipe da Secretaria de Meio
Ambiente contribui para
construção de uma cidade
sustentável
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Nosso Jornal

Agora aposentado, Lauro
de Souza vai viajar ao Japão
para visitar a ﬁlha e o neto

Serviços Municipais homenageia
servidores que deixam a ativa
Além de participar das
cerimônias oficiais que

Serviços Municipais recebem o
carinho dos colegas de trabalho.

ocorrem regularmente no Paço
Municipal, os servidores recémaposentados da Secretaria de

Grupo se
prepara
com vistas à
aposentadoria

É mais uma forma de agradecer
esses profissionais pelos muitos
anos de dedicação à cidade.

MISSÃO CUMPRIDA
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No ﬁnal de junho, foram homenageados Lauro de Souza e
José Abel Nunes. Também já passaram pela solenidade
de reconhecimento os servidores Júlio Rabelo dos Santos, Pedro Amaro da Silva e Aldo Aparecido Coutinho.

É importante para a pessoa ter preparação,
Já no oitavo grupo, o Programa de Preparação
visão e um momento de reﬂexão de parar ou
para a Aposentadoria realiza encontros com
não
após a aposentadoria
cem servidores que se aposentam neste ano. Os
participantes recebem orientações sobre temas
Dilamar Pereira Costa Neto | Professora
relacionados à vida depois da saída da Prefeitura.
Se você se aposentou recentemente ou está prestes
Mais informações
a entrar nessa nova fase, participe também.
3947-8798

Casamento comunitário com guarda de honra
Os servidores trabalharam para o sucesso da solenidade que oﬁcializou a
união de 170 casais. Na organização do
casamento comunitário, realizada no dia
25 de maio no Parque da Cidade, uma
equipe do Governo cuidou de todos os
detalhes. A Guarda Civil Municipal recepcionou os noivos em grande estilo. E
os funcionários e adolescentes da Fundhas ofereceram o bolo da festa.

Um dos protagonistas foi o servidor Dimas Antonio Machado, da Educação,
que já está casado com Maria Telma
de Matos Machado há 25 anos. “A
cerimônia foi muito emocionante, tanto para quem estava casando quanto
para os convidados, porque a organização superou todas as expectativas.”

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, Eliete Guimarães | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio
Capucho, Tião Martins | Estagiários: Arthur Rodrigues, Nicolas Rosa, Paula Álvares | E-mail: nossojornal@sjc.sp.gov.br | Telefone: 3947-8072

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

Se surgir um ou mais sintomas, procure o serviço de saúde
Mais informações: www.sjc.sp.gov.br/h1n1
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Após permanecer na cola da pontuação

da Fundhas nas edições anteriores, agora foi a vez
da Secretaria de Esportes conquistar a 3ª Olimpíada
Servidor em Movimento. A grande ﬁnal das competições e premiações ocorreu no dia 29 de junho, na
Escola Municipal Vera Lúcia Carnevalli, em Santana.

Tive contato com muita
gente legal que não
conhecia no dia a dia. A
integração foi muito positiva.

Tive o prazer de competir
em várias modalidades. Fiz
novas amizades e conheci muita
gente. Valeu mesmo!

Alessandro Aparecida Mirachi | Fundhas

Andreza Vilas Boas | Esportes

As disputas tiveram mais de 40 modalidades
esportivas e recreativas, no masculino e feminino,
e duraram dois meses.
No total, participaram cerca de 700 servidores da
Prefeitura e funcionários da Fundhas, Fundação
Cultural e Urbam.

Foi a segunda vez que
participei e agora consegui
três medalhas. Gostei muito
da integração e espero que
no ano que vem mais pessoas
participem.

É um evento de muita festa e
união entre os servidores. É a
segunda vez que participo.
Maria Otília Silva Santos | Administração

Mariana de Souza | Esportes

O pessoal
que faz tudo
funcionar
direito
Eventos de grande porte, como a Virada
Cultural – ocorrida em maio, no Parque
da Cidade – e o Festival Mantiqueira –
realizado em junho, em São Francisco Xavier–, mobilizaram mais de 200 pessoas,

entre servidores de várias secretarias,
funcionários da Urbam e das fundações
para trabalhar na estrutura em diversas áreas. Muitos também participaram
da organização e das equipes de apoio

durante a Olimpíada Servidor em Movimento. A participação de todos foi fundamental para o êxito das atividades. E
para eles tem mais pela frente. Vem aí o
aniversário da cidade!

Pedra Grande (Atibaia), São Luiz do Paraitinga, Pico dos Marins (Piquete), Trilha da Onça
(São Bento do Sapucaí), Poção (Caraguatatuba). Mais informações: 3947.8096
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1º Esportes – 589 pontos
2º Administração – 483 pontos
3º Fundhas – 480 pontos
4º Transportes – 405 pontos
5º Saúde – 381 pontos
6º Educação – 283 pontos
7º Defesa do Cidadão – 244 pontos
8º Fazenda – 191 pontos
9º Urbam – 190 pontos
10º Obras/Habitação/Meio Ambiente – 41 pontos
11º Fundação Cultural – 10 pontos

Eu venci | Para mim, e creio

que para muitas outras pessoas, a
olimpíada é muito mais do que integração, mas também é superação.

Estou participando pela
segunda vez. Achei o evento
muito positivo, mas acho que
para a próxima vez será preciso
mais divulgação ainda para
motivar novos participantes.

NA INTRANET,
CONFIRA OS CAMPEÕES POR CATEGORIA,
AS PREMIAÇÕES E MUITO MAIS

SE VOCÊ TEM FACEBOOK,
PROCURE A PÁGINA DO GRUPO
TRIBO DO SERVIDOR

www.sjc.sp.gov.br/servidor

http://ow.ly/mB1eU

Eu e minha ﬁel escudeira, Maria Helena, como foi chamada, participamos como dupla da Saúde. Jogamos
contra uma grande dupla do Esportes.
Mas durante o jogo fomos superando

Achei muito legal essa
competição e a integração
com outras secretarias.
Jonas Henrique dos Santos Jesus
Transportes

as dores musculares, a falta de ar (sou
asmática), o sedentarismo. Enﬁm,
superamos nossos próprios limites.
Elaine Cristina Carneiro Cordeiro e Silva | Saúde

Gostei muito. Participei das
três olimpíadas do servidor.
Mas acho que as secretarias
deveriam também incentivar
mais os servidores a participar.
Nina Barros | Saúde

Paulo Cesar Tavares Galvão | Educação

A olimpíada tem como objetivo integrar os servidores e
estimular a prática de exercícios pela melhor qualidade
de vida. A organização foi da
Administração, com apoio da
Secretaria de Esportes.

Em junho , os servidores que participam do
coral fizeram uma apresentação especial para
os colegas em treinamento.
Se você quiser fazer parte desta equipe,
mesmo sendo de outra unidade da Prefeitura, venha participar!
Os ensaios são às segundas e terças-feiras, das 17h às 18h30, no Centro
de Convivência, que fica no estacionamento do Paço Municipal.
Mais informações
3947-8798

Pilates no Centro de Convivência

Agora também com horário às 18h | Ligue: 3947.8096
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EDUCANDO
PARA O
FUTURO

A Secretaria de Meio Ambiente tem um time de professores comprometidos com as questões ambientais. É a Assessoria de Educação
Ambiental, que planeja e coordena programas e campanhas para a
construção de uma cidade sustentável, com mais qualidade de vida.

Meio ambiente
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Em junho, a equipe
foi responsável pela
organização de um grande
evento: a Semana de
Meio Ambiente. A
programação trouxe mais
conhecimento e reﬂexões
sobre a preservação
ambiental, com destaque
para a apresentação de
projetos sustentáveis,
as atividades educativas
e culturais e os debates
técnicos.
Queremos que as pessoas
percebam que elas
também são responsáveis
por construir esse ambiente mais
saudável e que nas pequenas
atitudes elas fazem a diferença

Muitos dos projetos dessa assessoria são
realizados em parceria com a Secretaria
de Educação e envolve professores e
alunos da rede pública. São programas,
como o de revitalização de nascentes,
que integram os estudantes nas ações de
recuperação da mata ciliar em torno de
minas de água, córregos e rios.

Elisa Farinha
Coordenadora do grupo
Conciliar a faculdade de jornalismo com o estágio, os momentos de diversão com os amigos e os treinos de futebol americano. Tudo isso faz parte da rotina do
estagiário da Secretaria de Esportes, Thiago
Fadini, de 19 anos.
Diferentemente da maioria dos jovens de sua
idade, ele optou por praticar o futebol americano.
Ele treina na equipe de ﬂag São José Jets. Porém, desde
os 16 anos já tinha interesse pelo esporte.
Para ele conciliar a proﬁssão escolhida com a paixão pelos esportes não tem sido muito difícil, já que Thiago faz
estágio na assessoria de imprensa da Secretaria de Espor-

A EQUIPE - Patrícia Cavali de Macedo (estagiária), William Campos Pereira (voluntário), Silvana
Oliveira Santos (estagiária, grávida de vermelho),
Suzana Bezerra da Silva
(estagiária, atrás), Adriana de Fátima Alvarenga
Silva (estagiária), Mariane Barbosa de Paula (estagiária), Rosana Oumura
(professora de biologia),
Luciano Machado (professor de geograﬁa) e Elisa Farinha (professora de
biologia e coordenadora).

O grupo também promove oﬁcinas
sustentáveis. A de hortas urbanas, por
exemplo, estimula o cultivo de alimentos
saudáveis em pequenos espaços. Já a
de reaproveitamento de materiais ensina
formas criativas de aumentar o tempo de
vida útil dos produtos e gerar menos lixo.
tes e Lazer. “Tenho aprendido muitas coisas sobre a parte
de assessoria de imprensa e cobertura jornalística. Dei a
maior sorte do mundo em cair na área que eu sempre quis,
de esportes.”
Thiago diz que o futebol americano pode ser conhecido
por ser uma modalidade de força bruta, mas não é um
esporte violento, pelo contrário, é democrático, aceita
quase todos os biótipos e, como qualquer outro esporte,
exige conhecimento das regras do jogo e ótimo condicionamento físico.
Thiago Fadini
Estagiário da Secretaria de Esportes
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Recadastramento do
estacionamento do Paço
Até o dia 31, a Secretaria de Administração vai fazer
o recadastramento obrigatório dos automóveis dos
servidores que prestam serviço no prédio do Paço ou
da Medicina do Trabalho e utilizam o estacionamento.
O objetivo é substituir o atual selo de identiﬁcação do
veículo por um crachá. A data é válida também para os
servidores que buscam por vagas disponíveis. Donos de
motocicletas estão dispensados do recadastramento.
Para fazer inscrição ou se recadastrar, acesse a intranet
(www.sjc.sp.gov.b/intranet) e preencha o formulário.
Mais informações 3947-8011

Como anunciar

Quem pode anunciar

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

• IMÓVEIS . VENDA
Ap. Edifício Ipatinga - novo, 2 dorm, 1
suíte. Daisy, 8842-1841 / 3308-1307
Ap. Edifício Sigma - 3 dorm, 1 suíte,
2 vagas de garagem, salão de festa com
churrasqueira e forno de pizza. Daisy,
8842-1841 / 3308-1307
Ap. Monte Castelo – 70 m2, 2 dorm,
1 suíte, sacada, reformado, 2 vagas garagem, piscina, salão de festa/jogos, R$ 190
mil, Fran ou Ivan, 8854-9132 / 9703-7696
Ap. São Dimas - 120m², próximo a faculdade de direito, doc. ok, pronto pra morar.
R$290mil. Cristina, 9102-2942 / 3925-2068
Casa Jd. Colorado - 3 dorm, cômodo
nos fundos, lote de 250 metros. R$160mil,
aceita carro na troca. Geraldo, 8873-3061
Casa Jd. São Judas - 2 dorm, área de serviço coberta, garagem p/ 2 carros. Adriana,
8113-1000
Sobrado Vila Branca - (Jacareí), 3 dorm,
1 suíte, energia solar, piscina. R$270mil.
Célia, 8827-2118 / 9123-4249
Sobrado - J. Indústrias, 3 salas, lavabo, 3
dorm, suíte, churrasq. e edícula. Terreno 250 mt2
e área construída de 182mt2. R$ 485 mil. Aceito
ﬁnanciamento e Fgts, Sandra – 9649-5079.
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Ap. mobiliado - 1 dorm. Leila, 3941-8701
/ 9712-6116
Ap. Prainha - 2 dorm, fins de semana ou
temporada. R$130 a R$150. Rosi, 8137-1850

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

Ponto comercial - Av. Teotônio Vilela (Fundo
do Vale), ao lado do Nova Era. Audi, 9122-0198
Sitio - para eventos, c/piscina, churrasqueira, fogão a lenha, tirolesa. Tereza,
3944-2765 / 9629-4066
• VEÍCULOS
Astra - GLS, 2001, prata, completo, GNV.
R$15mil. Fábio, 7818-3848
Celta - 2010, prata, flex, 2 portas, baixa
quilometragem, super econômico. R$17mil.
Hila, 8818-2331
Celta - 2010, prata, 42mil km rodados.
Edson, 8164-3208
Corsa - Classic Life, 2009 2010, ﬂex, única dona,
1.0, 16mil km rodados, documentação ok. Alexissandra, 3931-6421 / 3019-0630
CrossFox - 2008/2009, preto, R$ 33.900.
Carlos Alberto, 9764-4161.
Escort Hobby - 1995, revisado, doc. ok.
R$5.700. César, 8802-0650 / 9763-9827
Gol - 1996, prata. R$6.500. Edirlene,
9124-7215 / 3922-9270
Montana - 2009/2010, prata, ﬂex, duas
portas, 36mil km rodados, direção hidráulica,
som, sensor de ré, segundo dono. R$26mil.
Jovino, 8840-7162
Moto - CBX 250 Twister, 2007 / 2008,
amarela, licenciada, alarme, dois capacetes, capa de chuva, R$ 6.350, aceita
ofertas, Antônio, 8871-6718
Moto – Honda C100 Biz ES preta, 2002,
excelente estado, documentação OK, R$ 2.400,

Não ﬁque sem o

Muita atenção!
• Imóvel só de loteamento legalizado
• Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes

Sandy, 8807-6065
Moto - XTZ 125cc. R$3.300. Bruno. 8857-9506
Pampa - 1990 / 1991, 1.8, álcool, doc. ok.
R$7.200. Luis, 8202-4258
Spacefox - Comfortline, 2006 / 2007,
vinho, completo. Abaixo da tabela. Lionel,
3944-2302
Voyage - 1995, prata, envelopado, álcool, 1.8.
R$7.400, abaixo da tabela. Fernando, 3947-8429
• MÓVEIS & ELETRO
Babá eletrônica - Levana, monitor, câmera,
nunca usada. R$350. Elaine, 3033-9100 / 8132-9480
Cama - de solteiro, em mogno. Rack de madeira maciça. Gabinete de pia e armário de cozinha,
jogo de sofá de 3 e 2 lugares. Noêmia, 8807-0959
Fogão - Dako - branco, 4 bocas, revertido para
gás encanado. R$180. Lara, 8147-1780 / 3901-4142
Geladeira/Freezer - branco, novo, 220v, marca GE, 320 litros. R$1.200. Amanda, 3947-8317
Notebook - Samsung, i3, 2GB de RAM,
Windows 7 Home Basic, tela 14 pol, porta
hdmi. Vanessa, 3921-7543
Televisão - Samsung, 29”, tela plana,
semi-nova, com controle remoto. R$350.
Iraci, 3941-1209 / 8174-4902
Televisão - 29 polegadas, Sony, tela
plana, tubo, ótimo estado. R$ 300,00. Rosângela, 9139.1859.
• DIVERSOS
Bateria - Yamaha DP Séries, preta, pratos Zildjian (chimbal, ataque e condução).

Quando
anunciar

R$1.400. Aurélio, 9717-0683
Blocos - p/ construção de casas. Marcos,
8847-3315
Bolos - cupcakes, bolos no palito, bolinhos individuais, sobremesas diversas,
salgados, antepastos diversos, etc. Claudia, 8836-8244 / 8171-1646
Cadeira – p/ cabeleireiro, com encosto
para maquiagem e apoio de pés. R$400. Sofá
(Tipo divã), vermelho chenille. R$250. Cynara,
9765-6741
Lembrancinhas - c/ imã e foto, foto-livro, foto-revista, banner, painel, adesivos
personalizados, rótulos diversos personalizados, etc. Stella Maris, 8802-8522
Locação de Mesas - cadeiras, toalhas,
cobre mancha e Inflador de bexigas, Marcos e Amanda, 8815-7053/9198-3409.
Luva de boxe - Kickboxing, em couro
sintético, enchimento com espuma pré-moldada, fechamento com velcro, MKS
Professional, R$80, Neivaldir, 8825-7889
Pistola - de airsoft Beeman P17, nova.
na caixa. R$450. Bruno, 8857-9506
Tablado - p/ ﬁsioterapia, metal, courino verde água, ótimo estado. R$400. Leila, 3027-6028
Vestido - de festa, importado, semi-novo, tamanho M, preto. R$100. Isabel, 8834-2445 / 3937-7834
• SERVIÇOS
Arte final, sites, logomarcas, convites,
cartões de visita, folders, jornais, revistas,
cartazes, livros, etc. Carlos, 9236-0949

22 a 26
de

julho

Aluguel - de mesas e cadeiras, brinquedos
inﬂáveis, algodão doce, etc. Sonia 3905-3331
Eventos, - organização, cerimonial, decoração, lembranças, papelaria personalizada
e muito mais, Kátia, 8115-0012/9739-2708
DJ - Jair, p/ festas, aniversários, casamento
e confraternizações. Máquina de fumaça, raio
laser, jogo de luz, strobo, tapete, sputinik. 39318157/9600-0066
DJ - Nicolas Santos, jogo de luz, Globo,
strobo, máquina de fumaça, microfones,
cortina de led, 8854-7416/3209-2281
Fisioterapia - acupuntura, tratamento em eletro
e laser, acupuntura p/ estética facial e corporal,
ﬁsioterapia ortopédica. Dra. Leila, 3027-6028
Lavo e passo - R$1,50 a peça, Conceição,
3923-7176
Reparos – gerais em residências em elétrica, hidráulica, marcenaria, pintura, acabamento
e vários outros serviços, Paulo, 8883-3080/
9175-8786
Salgados – p/ festas e congelados, almoços
e jantares. Orçamento sem compromisso pelo nº
de pessoas. Daisy, 8842-1841/3308-1307
• ANIMAIS
Adestramento – e treinamento p/
animais, cuidados com animais p/viagens.
Tânia, 8812-9961 / 8139-6555
Doa-se - cão “especial”, com 3 patas
(mas se movimenta normalmente), 8 meses,
porte médio, macho, castrado, vacinado,
muito alegre e carinhoso. Agnes, 8849-6948.

O informativo é distribuído em todos as unidades da Prefeitura
Se não estiver chegando em sua área, ligue para 3947-8185

