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BATE RECORDE DE ACESSOS
Aumento é resultado da oferta crescente de mais
serviços e melhorias na acessibilidade e navegação
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Nosso Jornal

Portal da
Prefeitura
atinge mais
de 2,3 milhões
de acessos
O site da Prefeitura conquistou em julho novo recorde de
acessos mensais. Em comparação com o mesmo período do ano
passado, o número de visualizações de páginas ultrapassou 2,3
milhões – elevação de 44,2%. Somente no primeiro semestre, o
site passou dos 12 milhões de acessos.
De acordo com a equipe responsável pelo portal, o aumento é resultado da oferta crescente de serviços e melhorias na acessibilidade e navegação. Os itens mais procurados são notícias, horários e itinerários de ônibus, serviços on-line e vagas de emprego.

EQUIPE WEB ANTENADA
O site é coordenado pela equipe Web, que
trabalha de forma integrada. Os servidores
e estagiários da Assessoria de Planejamento de Comunicação são responsáveis pela
parte noticiosa e o conteúdo de todas as
páginas. Já o desenvolvimento técnico está

E o crescimento mais expressivo ocorreu
no uso de dispositivos móveis. Foram
69.089 visitas de internautas por celular
ou tablet. No mesmo mês do ano passado,
esse número era de apenas 15 mil.

O web designer Felipe Freitas e a estagiária
Aline Santos Sanches fazem ajustes
no site da Prefeitura

Acessos a partir do exterior também foram
apontados no levantamento. Os países
com maior índice de visitas são Estados
Unidos, Portugal, Espanha, Japão, Canadá,
França, Reino Unido e Alemanha.

Outras novidades estão sendo
providenciadas para tornar o site cada
vez mais dinâmico e útil à população.
Aguarde!

SERVIÇOS MAIS PROCURADOS:

horários e itinerários de ônibus, consulta de processos (protocolo), intranet, vagas de emprego,
concursos, Nota Joseense, ISS eletrônico, licitações, atribuição de professor contratado

Recadastramento de médicos
A Secretaria de Saúde da Prefeitura está
realizando até dia 30 de agosto o recadastramento de todos os médicos da rede
municipal de saúde. O formulário deve ser
preenchido pelos proﬁssionais diretamente na Intranet. O objetivo da ação é traçar
um raio x de toda a rede municipal de saúde, para otimizar a mão de obra disponível e planejar as próximas contratações.

a cargo dos proﬁssionais de tecnologia da
informação e modernização da Secretaria
de Administração e Urbam. Ao todo são
onze pessoas que trabalham diretamente ligadas ao site. Sete cuidam da programação
e os demais atuam na edição de conteúdo.

Estacionamento do Paço

Após a data estabelecida o proﬁssional
terá ainda cinco dias úteis para entregar
o formulário preenchido e assinado no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Óbidos,
140), no Parque Industrial.
Mais informações
www.sjc.sp.gov.br/intranet

A Secretaria de Administração encerrou o recadastramento obrigatório dos carros dos servidores
que utilizam o estacionamento do Paço Municipal.
Os crachás que substituem os selos anteriores
devem ser retirados até dia 2/9. As vagas eventualmente disponíveis serão distribuídas para os
servidores conforme a ordem de inscrição.
Mais informações 3947-8011

Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Assessor de Planejamento de Comunicação: Levy Soares | Diretora de Imprensa: Deborah Costa | Editor: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Ana
Cláudia Mattos, Antonio Bibiano dos Santos, Renata Vanzeli | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura,
Claudio Capucho, Tião Martins | Estagiários: Aline Sanches, Ana Paula Cunha, Arthur Rodrigues, Paula Álvares

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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Investindo em cap
Julho foi um mês de muitos
treinamentos e capacitações que
beneﬁciaram muitos servidores
Um grupo de 220
proﬁssionais da rede

municipal de ensino participou
do lançamento do 1º Encontro de
Formação de Agentes Educadores
e Auxiliares de Desenvolvimento
Infantil, realizado de 15 a 19 de
julho, no Centro de Formação do
Educador (Cefe).

Com o tema “Compartilhando
saberes e transformando a
realidade”, o encontro foi uma
oportunidade de reciclagem para
os 80 auxiliares de desenvolvimento infantil, que já atuam na
rede, e capacitação para 140
agentes educadores convocados
neste ano.

OBJETIVO

O encontro foi uma ótima
oportunidade para ampliar
nossos conhecimentos

Promover a interação e
vivência dos educadores
em oﬁcinas, visando
ampliar as propostas
educativas das escolas
da rede.

Paula Renata Alves dos Santos
IMI Anjela Maria de Souza Alves
(Jardim Morumbi)

O evento foi maravilhoso,
tanto pelo acolhimento dos
formadores como também pela
troca de experiências
Renalda Lima Batista
IMI Pousada do Vale

A formação foi uma
oportunidade de entrosamento e,
principalmente, um estímulo
Leila Maria Sales Alves Januário
IMI Armilinda Locatelli
(Vila Tesouro)

A reciclagem e troca de
informações são essenciais para
construir um ótimo ambiente de
trabalho

Foram quatro oﬁcinas
durante o evento:

Mara Dalva dos Santos
IMI Dom Pedro Alcântara (Dom Pedro 1º)

y procedimentos
de cuidar e educar
y música e movimento
y arte criativa
y contação de histórias

Temos a função de cuidar
e educar, favorecendo sempre
quem deve ser favorecido dentro
da creche: a criança
Maria Vanderleia
IMI Maroca Veneziani (Alto da Ponte)

Conseguimos trabalhar
muitas coisas interessantes.
Todos demonstraram muita
criatividade

Foi nota dez essa formação,
que serviu principalmente
como uma importante troca de
experiências

Gislene Alves Batista da Costa
coordenadora de ensino

Edlaine de Freitas Lima
agente educadora

ICA
T
Á
M
R
INFO E RODAS
SOBR

Cerca de 50 servidores aprenderam
mais e aperfeiçoaram seus conhecimentos em informática. De 10 a 23 de
julho, eles participaram do curso de inNo meu setor, eu uso muitos
gráﬁcos e tabelas para gerar
relatórios, e o curso é super-válido
Maria Cristina Amaral | Saúde

formática básica e Excel básico e avançado na carreta laboratório da Secretaria de Educação no estacionamento do
Paço e atendeu proﬁssionais de diver-

sas secretarias. “Todos demonstraram
bastante interesse no treinamento. A
informática nunca para, está sempre
evoluindo”, disse Alisson.

Estou aprendendo muita coisa
que eu não sabia sobre o Excel
Flávio Aparecido Lima Fardin
Manutenção

Inscrições:
3947-8097

Queixo D’Anta (São Francisco Xavier), São Francisco Xavier / Monte Verde (MG), Pico dos Marins (Piquete),Trilha
da Onça (São Bento do Sapucaí), Gonçalves (MG) e Pedra Grande (Atibaia). Mais informações: 3947.8096
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pacitação

E vêm novos
treinamentos por
ai! Fique ligado!
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Outro grupo de cerca de 200 professores de
educação física que atuam nas academias ao ar
livre participou da capacitação “Hospitalidade
Turística”.
O objetivo foi transformar estes proﬁssionais
em agentes multiplicadores de informações turísticas em eventos esportivos, como a Copa do
Mundo (2014), Olimpíada e Paralimpíada (2016).
Uma pesquisa da Secretaria de Esportes reve-

Pilates no Centro de Convivência

lou que esses educadores têm contato com 1
milhão de pessoas por ano. Referência para os
visitantes e para o público em geral e poderosos
agentes de divulgação dos atrativos da cidade,
esses professores acompanharam palestras sobre a importância do turismo para a economia
da cidade e a necessidade do envolvimento de
todos para receber e orientar os visitantes do
Brasil e de outros países.

Agora também com horário às 18h | Ligue: 3947.8096
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No intervalo do
almoço ou em horários
alternativos, a Casa
de Convivência, no
estacionamento do
Paço, oferece várias
opções de lazer e
descanso, além de
atividades voltadas
para a saúde. Conﬁra!

MAIS
ySala de TV
yEspaço soneca
yAcesso internet (via Wi Fi)
yDeck
yCopa

Biblioteca

Massagem relaxante
Terças e sextas, 11h30 às 13h15

Uma das 100 vozes do Coral que
se apresentou na missa celebrada
pelo Papa Francisco no Brasil, em
Aparecida, pode ser ouvida todo
dia na Secretaria de Educação. A
dona da voz é a orientadora de ensino Rosana Fernandes dos Santos
Cintra, de 41 anos, que desde 2008
está na Coordenadoria de Eventos,
da Educação.
O convite para participar do coral
foi feito pelo maestro da Basílica de
Aparecida, durante o 16° Encontro
Nacional de Canto Pastoral.

Sala de jogos

Rosana canta em corais de igreja
desde 1990. Há 13 anos na Educação, onde começou como professora de arte, sempre participou do
“Coral e Teatro nas Escolas” e do
Coral de Funcionários da Secretaria
de Educação.
“Ao ﬁnal da missa, o Papa Francisco passou em frente ao coral, parou, deu um sorriso e bateu palmas.
Foi um ato muito gratiﬁcante. Não
contive a emoção”.
Rosana Cintra | Educação

Pilates
Turmas de manhã, tarde e 18 h

A estagiária Paula Álvares, da
Divisão de Imagem e Vídeo (Departamento de Comunicação),
teve provavelmente as férias mais
inesquecíveis de sua vida, segundo seu próprio relato. Juntamente
com cerca de 2 mil jovens de São
José dos Campos, ela participou
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre os dias 23 e 28 de
julho, no Rio de Janeiro.
Ela conta que se preparou muito
para esse evento e, além das
malas, levou muita ansiedade

INFORME-SE:

3947.8096

e expectativas, pois encontraria
pessoas do mundo inteiro, partilhando da mesma fé e valores
cristãos. E, claro, para o encontro
com o Papa Francisco.
“O contato com pessoas de tantos
lugares diferentes do Brasil e do
mundo, os momentos de vivência
religiosa e até as diﬁculdades que
encontrei como peregrina foram
muito marcantes e renovaram
ainda mais minha fé.”
Paula Álvares | Comunicação

VEM AÍ, FUTEBOL SOCIETY, TRUCO E TREKKING URBANO
Depois da movimentada Olimpíada Servidor, em que a Secretaria de Esportes foi campeã, agora é a
vez de um campeonato de futebol society, torneio de truco e trekking urbano. As atividades estão programadas para setembro e outubro, e as inscrições já estão abertas. Reúna sua turma e inscreva-se.
Podem se inscrever servidores da Prefeitura e da Câmara, funcionários da Urbam, Fundhas e Fccr.
Mais informações: www.sjc.sp.gov.br/intranet | e-mail maria.rita@sjc.sp.gov.br
3947-8096
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Dia do Homem
Em comemoração ao Dia do Homem e
também pelo Dia dos Pais, a Secretaria de
Administração realizou gratuitamente uma
série atividades voltadas para a saúde e
bem-estar dos servidores. O Dia do Homem
foi realizado no estacionamento do Paço
em várias tendas. Um grupo de proﬁssionais realizou no local atendimentos como

Como anunciar

Quem pode anunciar

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

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

• IMÓVEIS . VENDA

minio. Mara, 3018-3539 / 8704-6482

Apto, próximo Valesul, c/ 50 m², 2 quartos,
garagem, cozinha e banheiro (móveis planejados).
R$ 200 mil (aceito outro imóvel), Loeri, 8866-0700 ou
8121-0707
Ap. Jacareí, Jd. Flórida, 3 dorm, 1 suíte, 2 vagas de
garagem, 70m². R$ 160 mil. Roberta, 8133-7005/39270140
Ap. São Dimas, 3 quartos, 1 suíte, sala em L, copa
e cozinha, 1 vaga coberta. R$294mil. Maria Cristina,
3925-2068 / 9102-2942
Ap. Santana, 2 dorm, garagem. R$ 125 mil. Elisandra, 9765-0257
Ap. Vila Rossi, 3 dorm, 1 suíte, 1 vaga de garagem.
Prédio com 8 ap. R$190mil. Para venda ou troca. Sandra, 8870-6605
Casa Jd América, 3 dorm. R$ 280 mil. Sandra,
8209-7611
Sobrado, Caraguá, Jd. Jaqueira, 5 dorm, 1 suíte,
2 salas, cozinha, quarto externo, garagem coberta.
Venda/locação. Beatriz, 9769-4699 / 8184-1525 /
3947-8068

• VEÍCULOS

• IMÓVEIS . ALUGUEL
Ap. Jd. Sul, 3 dorm, 1 suíte, banheiro social,
sacada, 1 vaga de garagem, 67m², novo, piscina,
quadra e salão de festas. R$900 + R$250 condo-

aferição de pressão, atividades físicas (laboral e pilates), palestras sobre qualidade
de vida, orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e higienização facial.
Os servidores também puderam receber
corte de cabelo e massagem relaxante
Para o servidor Adonias Lopes da Silva, da
Secretaria de Educação, que participou de

Agile LTZ, verde, 2010, completo, ﬂex, 4 portas,
única dona, doc. ok. R$ 30mil. Maria José, 9154-7176
/ 3947-8138
Doblo, Fiat, Adventure Tryon, 2007, vermelha. Cida,
8138-1391
Caminhão, Hyundai, HR 2.5 Turbo, Diesel, intercooler, completo, baú de 11m³, quilometragem em 188 mil.
Único dono. R$ 45mil.Antônio, 9168-6258
Classic 1.0, 2008, preto, ﬂex, alarme, trava elétrica,
desembaçador traseiro, pneus novos, manutenção em
dia. R$16.500 (abaixo da tabela). Gabriela, 8247-2656
Honda Shadow, 2006/07, prata, único dono, tabela
Fipe. Neto, 3921-6306
Honda Biz 125, 2010, 1.200 km rodados, vermelha.
R$5mil a vista ou R$ 3mil + transf. de dívida: 10x 263.
Fabiana, 3212-1324/8126-7274
Kadett, GL, 97, completo, Robson, R$ 10 mil,
9767-4329.
Pálio Weekend ELX, 2005, ﬂex, ar condicionado,
direção hidráulica, computador de bordo, vidros/travas
elétricas, R$ 19.500. Silvio, 9737-2767
Peugeot 206, 2008, preto, completo, 70.000 km,
revisado na concessionária. R$ 10mil + transf. de
dívida.Vicente, 9168-2927 / 3302-3650

Não ﬁque sem o

quase todas as atividades oferecidas foi
um dia muito especial. . “Agradeço por
chamarem a gente. Em 23 anos de proﬁssão é a primeira vez que participo. O
homem também tem que se cuidar independente da idade. E hoje, aproveitei para
aferir a pressão, fazer massagem e limpeza
da pele”, declarou animado.

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

Renault Sandero Priv, 2011/12, cinza, completo,
16v, 1.6, Flex. R$ 28.100. Sara, 3932-1428
Tucson, 2006, preta, automática, completa, banco
de couro, sensor de estacionamento, dvd player. R$
38.500. Benedito, 9131-2625 / 3922-6761
Voyage Comfortline, 2010/11, cinza, completo, ﬂex,
33.000 km rodados, único dono.Adriana, 9718-8448
• MÓVEIS & ELETRO
Ar condicionado, portátil, quente/frio, semi novo,
Tec Home, 110W. Josilene, 3902-4343 / 9161-8851 /
8844-2277
Babá eletrônica, Fisher Price, com abajur. Rita,
8136-4532
Compro notebook, conﬁguração mínima Core i3,
preferência Ultrabook, 4Gb de ram e tela pequena.
Osvaldo, 8216-3979
Chocolateira, com termostato, R$ 80. Maria Helena,
3018-3191
Fogão Dako, 4 bocas, branco, convertido para gás
encanado. R$ 180. Lara, 8147-1780 / 3901-4142
Geladeira/freezer, GE, nova, branca, 380L, computador na porta, 220v. Flávio, 8812-1250
Lava louças, Brastemp, 6 ciclos, super conservada,
marrom, 220v. R$ 350. Marina, 8149-4788
Lavadora Consul 10k, modelo CWC10AB. R$ 700.
Ciete, 9779-3639

Quando
anunciar

Tablet Novy, semi novo, c/garantia, capa de
couro, 4gb memória, tela de 7 pol, processador 1.2Ghz,
Android 4.1, entrada p/ cartão,wiﬁ. R$300. Agnes,
8149-0347
TV Philco, 32”, tela plana. R$ 800. Waldemir, 88831945 / 8832-6652
TV Sony Bravia, 32”, modelo KDL32EX305. R$ 600.
Ciete, 9779-3639
• DIVERSOS
Bicicleta, modelo caiçara, amarela e preta. R$ 150.
Danilo / Neide, 8825-6955
Bolos, salgados e doces para festa, tortas salgadas, trufas, bolos decorados, etc. Claudia, 8836-8244
/ 8171-1646
Herbalife, perda e controle de peso. Gabriel,
8121-6259
Engate, para carretinha reboque, Multi, para Peugeot 206 / 207 Hatch, todos os anos, com selo Inmetro.
R$ 100. Neide, 8803-4617
Lembrancinhas, com foto e imã, caderno de
assinaturas para 15 anos, convites personalizados,
calendário com imã. Stella, 8802-8522
Luva de boxe e kickboxing, couro sintético, enchimento com espuma pré-moldada, fechamento com
velcro, MKS Professional. R$ 80. Nei, 8825-7889
Título,Thermas do Vale. R$ 400.Vinícius, 9102-8506

9 a 17
de

setembro

• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites, cartões de
visita, folders, jornais, revistas, cartazes, livros, etc.
Carlos, 9236-0949
Aluguel de brinquedos inﬂáveis, piscina de bolinha, algodão doce, mesas e cadeiras. Sonia, 8864-3331
/ 3905-3331
Festas, locação de cama elástica, piscina de
bolinhas, pula-pula inﬂável, pipoqueira, algodão doce
e muito mais. Deise, 8881-7465
Fotograﬁa, para batizados, aniversário, crisma,
ensaios. Preços diferenciados. Demitrius, 8136-1290
DJ, Jair, aniversários, casamentos e confraternizações, máquina de fumaça, raio laser, jogo de luz, strobo,
tapete quadriculado, sputinik. 3931-8157 / 9600-0066
Locação de mesas, cadeiras, toalhas, cobre
manchas, inﬂador de bexigas. Marcos e Amanda, 88157053/9198-3409
Organização de eventos, papelaria personalizada,
lembranças, decoração, cerimonial. 8115-0012 /
9739-2708
Soluções em gesso, drywall, revestimento, moldura, sanca, forro, consertos. Guilherme, 9189-6326 /
7820-6138
DJ Nicolas Santos - jogo de luz, globo, strobo,
máquina de fumaça, microfones, cortina de led, 88547416 / 3209-2281

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

