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Nosso Jornal

Integração e
valorização marcam
o Mês do Servidor
Mais de duas mil pessoas de todas as áreas
participaram de toda a programação do
Mês do Servidor. Além da programação
diversiﬁcada, a Prefeitura adotou medidas que
“Foi a primeira vez que participei de um
passeio tão legal, como foi essa pela trilha
do Queixo D’ Danta, em São Francisco
Xavier. Além de concluir a trilha numa boa,
eu ainda conheci pessoas de outras áreas
e ﬁz boas amizades. E também participei da
Mostra de Talentos.”
Margarete Aparecida da Silva Oliveira | Esportes

atendem reivindicações históricas, como o
Auxílio Saúde, benefícios especíﬁcos para os
professores, além de mudanças nos critérios
de migração de plano de carreira.

“Gostei muito das atividades culturais,
porque isto me atrai muito, e sempre me
inscrevo nelas. Fui à apresentação de ballet
junto com minha ﬁlha. Acho que isto ajuda
os funcionários a sair de casa e a conhecer
coisas realmente interessantes”.
Marília Araújo Maciel | Governo

“Agradeço muito à equipe da Prefeitura por
esta oportunidade, valorizando seus colaboradores. Foi a primeira vez que participei
da Mostra de Talentos e consegui divulgar
meu trabalho muito mais de que esperava.
Parabenizo também todos os servidores que
expuseram seus trabalhos.
Matheus Medeiros Gonçalves | Educação

“Não só participei de várias atividades,
como levei minha família. Achei muito legal
ir a São Paulo, conhecer o Mercadão e o
Museu da Língua Portuguesa. Acho que
essa programação deve acontecer todo
ano.”

“Achei super 10 e bem movimentado participar do happy hour, na Assem. Todo mundo
que participou gostou muito. Gostei muito
de conhecer a Pinacoteca e o Mercadão.
Mas o que me chamou muito atenção foi
a apresentação da Orquestra Sinfônica de
São José, no Teatro Municipal.”

Silvio Carlos da Silva | SSM/Centro

Luciano Cornélio de Morares | SSM/Centro

Susana Farias | Saúde

“Foi ótimo conhecer o Museu da Imagem
e do Som. Achei muito legal ter acesso a
programas culturais diferentes, pois isso
agregou muito para mim. Quero me inscrever nas próximas oportunidades.”

“Achei a iniciativa da Prefeitura muito
legal, viabilizando este espaço (do shopping) para os servidores. Entrei na Prefeitura nesse ano e já pude participar desta
programação.

“Participei de várias atividades e gostei
muito. Isto demonstra uma valorização dos
servidores, porque amplia horizontes, propicia momentos muito alegres e acaba se
tornando uma atividade intersecretarias.”

Carlos Eduardo da Costa | Administração

Alessandra Gomes Dalmati | Educação

Rozana Pasqualeto | Administração

“Foi com muita satisfação que participei
da Mostra pela terceira vez. Percebo que a
cada vez nossos trabalhos são mais valorizados. Com vários contatos na exposição,
eu até conseguir boas vendas depois, o que
acabou ajudando no orçamento.”

Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Assessor de Planejamento de Comunicação: José Roberto Fernandes da Silva | Diretora de Imprensa: Deborah Costa
Chefe de Divisão: Eustáquio de Freitas | Editor: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Antonio Bibiano dos Santos, Ana Cláudia Mattos, Eliete Guimarães
Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho| Estagiários: Arthur Rodrigues, Maria Gabriela Leite

A DENGUE PODE MATAR

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

ELIMINE ÁGUA PARADA! EM CASO DE SUSPEITA DE LOCAIS COM
FOCOS DO MOSQUITO, FALE COM A PREFEITURA PELO TELEFONE
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Esportes vence Societ
A grande ﬁnal do Campeonato de Futebol
Society aconteceu no sábado (10/11),
na ADC Urbam. A competição serviu de
encerramento festivo das atividades do
Mês do Servidor. A equipe da Secretaria
de Esportes (ATI) foi a campeã ao vencer
o time da Promoção da Cidadania por 8 x
3. O terceiro lugar ﬁcou com a Administração, que venceu por WO a Urbam/Obras,
que ﬁcou em 4º lugar. O campeonato, que
começou em 29 de setembro, teve 21
equipes das várias secretarias, fundações
e Urbam.
“Perdemos a seminal para Esportes
nos pênaltis, mas valeu pelas amizades,
por rever amigos e pelo churrasquinho
amigo. Espero que isso seja feito mais
vezes.”, aﬁrmou Wilsom de Oliveira, da
Administração.
Já o servidor Mário Luiz Borges, da Divisão de Artes Gráﬁcas, da Secretaria de
Governo, aprovou o modelo do torneio,
mas tem uma sugestão. “Gostei muito do
sistema de tabela mata-mata, pois assim
não demorou muito e foi bem legal. Mas
eu acho que para ﬁcar melhor ainda seria
legal uma tabela por faixa etária, separando os masters e os demais”, disse ele.

Esportes vence Society e encerra Mês do Servidor
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Time da Promoção da CidadaniaX

Culto Ecumênico

Cerca de 800 servidores participaram
na manhã do dia 25 de outubro do
tradicional culto ecumênico pelo Dia
do Servidor. O evento foi realizado no
estacionamento do Paço e foi aberto
pelo Coral dos Servidores.
A cerimônia foi presidida pelo padre
Luís Fernando Soares, da Paróquia
Espírito Santo (Jardim Satélite) e
pelo pastor Carlito Paes, da Primeira
Igreja Batista. Ambos destacaram a
função primordial dos servidores em
benefício da população e da cidade.
Em seguida, foi servido o também tradicional café de confraternização.

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Faça amizades! Curta a natureza!

|
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Passeios culturrais
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Cerca de 250 servidores (inscritos e sorteados) ﬁzeram passeios culturais a São Paulo,
durante o mês de outubro. Um grupo, por exemplo, foi conhecer o Museu da Língua
Portuguesa e o Museu da Imagem e o do Som, além do Mercado Central.
Os museus chamaram a atenção por serem espaços interativos. Já o “Mercadão’,
que é um ícone nos roteiros paulistanos, foi um passeio cultural e gastronômico.
A servidora Luciene Alves Altomare Costa achou que “o passeio foi maravilhoso, e os
museus têm uma dinâmica muito interessante”. Por sua vez, a servidora Margarete
Helena dos Santos Silva considerou ﬁcou encantada com o passeio, sobretudo com
“a riqueza cultural e a tradição do Mercadão”.

O Coral do Servidores e uma apresentação de dança do ventre pelas servidoras
Glauce Aparecida de Carvalho Leite, da
Educação, e Luana Christine Friggi Vieira, da Saúde, abriram a Mostra de Talentos do Servidor, realizada de 15 a 20 de
outubro, no Vale Sul Shopping.

Mostra de Talentos do Servidor
A mostra contou com 24 expositores que
divulgaram seus trabalhos artísticos, realizados nas horas de folga em atividades de estudos ou como hobby.
A servidora Ana Paula Pereira Ribeiro
participou pela primeira vez do evento e
elogiou a iniciativa. Já a servidora Maria
Lúcia Bússola Matumoto colocou trabalhos na Mostra pela segunda e considerou o evento uma ótima oportunidade
de divulgação dos bordados que faz há
mais de dez anos.
Próximas trilhas: São Francisco Xavier/Monte Verde, Pico dos Marins (Piquete), Trilha da Onça (São Bento do Sapucaí),
Gonçalves (MG) e Pedra Grande (Atibaia). Ligue: 3947-8096 e informe-se!
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Valorização
dos servidores

Cuidar da manutenção de 3 km de
estrada rural, no bairro do Turvo, na
região norte, e há 27 anos, é a rotina

%

AUXÍLIO SAÚDE JÁ ESTÁ VALENDO!
Os servidores da ativa da Prefeitura e da Câmara Municipal já podem contar com
um reforço ﬁnanceiro para cobrir despesas com o plano de saúde. A medida atende uma antiga reivindicação dos servidores. O Auxílio Saúde não é um convênio
médico, mas um apoio ﬁnanceiro. O valor do reembolso varia de R$ 50 a R$ 150,
conforme a faixa salarial do servidor. O reembolso é feito diretamente no holetire.
As informações devem ser obtidas diretamente no DRH do Paço ou pelo telefone
3947-8214.
PLANO DE CARREIRA
DOS PROFESSORES

PLANO DE CARREIRA
DOS SERVIDORES

Agora é lei: o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério inclui
propostas que valorizam o professor da
rede municipal, atendendo a reivindicações antigas da categoria. A iniciativa foi anunciada dia 10 de outubro,
durante um evento comemorativo do
Dia do Professor. Uma das principais
medidas é a incorporação gradual da
gratiﬁcação de 20% referente ao HTC
(Horário de Trabalho Coletivo).

O prazo de migração do Plano de
Carreira antigo para o atual foi antecipado de dezembro de 2014, para 20
de dezembro de 2013. A medida serve
para salvaguardar a saúde ﬁnanceira
do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.
TÍQUETE ALIMENTAÇÃO
A partir de novembro, o valor do tíquete
passou para R$ 17

Conserveiros
Meio rural precisa

Com o passar dos anos e muitas aposentadorias, restam nos quadros da
Prefeitura 10 servidores de carreira
que ocupam a função de Conserveiro.
Eles são responsáveis pela manutenção das estradas rurais, em todas as
regiões da cidade, até São Francisco
Xavier.
O trabalho desses proﬁssionais tem
sido fundamental para facilitar o trânsito de veículos leves e pesados nas
estradas rurais, contribuindo também
para o escoamento da produção de
alimentos para a cidade.
Com o tempo, as regiões foram se
estruturando, se desenvolvendo
e a função de conserveiro está
praticamente em extinção.

A Prefeitura adotou medidas importantes que
trazem melhorias ﬁnanceiras imediatas, com
novos benefícios e ajustes no Plano de Carreira.

muito deles

solitária do conserveiro Roberto Carlos
Machado, de 47 anos.
Em tantos anos de trabalho, ele
coleciona histórias de socorro a carros
atolados e quedas de barreira em
dias de temporal, além de encontros
inesperados com serpentes e lobos.

Gatilho salarial
IPC acumulado

Gosto do meu trabalho. Conheço
todos os moradores e sei que é importante
manter tudo certo. Se os trabalhos de
capina, corte de água e limpeza não forem
feitos, as vans dos estudantes e toda a
comunidade não conseguem trafegar
pelas estradas.

IPC | OUTUBRO

(do último Gatilho)
IPC | acumulado

0,48%
Vamos celebrar juntos!

3,47%

19 de dezembro, às 8h30, no estacionamento do Paço
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Como anunciar

Quem pode anunciar

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

• IMÓVEIS . VENDA
Ap Monte Castelo, 2 quartos, 1 suíte,
70m² com sacada, todo reformado, piscina, salão de festas, sauna, 2 vagas de
garagem. R$190 mil, aceita propostas. Ivan,
98854-9132.
Ap. Vila Tatetuba, Praça das Gaivotas.
Aparecida, 3019-3158.
Ap Jacareí, Jd. Flórida, 3 dorm, 1 suíte,
2 vagas de garagem. R$160 mil. Roberta,
98133-7005 / 3927-0140.
Ap. Jacareí, 3 dorm, 1 suíte planejada, 2
banheiros, área de lazer com piscina, salão
de festa, ginástica, portaria eletrônica, 2
vagas de garagem. R$ 230mil. Eduardo,
98138-9978 / 3023-0126.
Casa Bosque dos Eucaliptos, 3 dorm,
2 suítes, sala em L, garagem p/ 2 carros.
R$320 mil. Claudete, 3916-3348.
Casa Jd. Diamante, 3 dorm, 1 suíte,
churrasqueira, portão automático. R$195
mil. Neide, 98803-4617.
Casa em Jacareí, Vila Branca, 2 dorm, 2
banheiros, cozinha americana. Jose, 992163733 / 3206-2678.
Diversos, Tenho alguns imóveis para
venda, todos em SJC. Renata, 98161-7153
/ 98820-6058
Lote em Jambeiro, casa e edícula. R$90
mil. Silvio, 99725-2431.
Sobrado Jd das Industrias. R$360mil,
aceita imóvel de menor valor. Paulo, 997518774.
Sobrado em Jacareí, Vila Branca, novo,
251m² de área construída. R$430 mil. Vanderlei, 98148-5141.
Terreno Jd. Bandeirantes. R$59 mil,
aceita carro na troca. Cristiano, 991284172.
Terreno Jd. Nova Republica, 132m²,
pronto para construir. R$65mil, aceita carro
no valor de R$20 mil. Paulo, 98206-8336 /
99616-1050 / 99123-2858
Terreno Jd. Santa Julia, 163m², doc ok.
R$65mil. Marco Antonio, 99135-2102.
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Ap Caraguá, para temporada. Maria,
98227-5513 / 99764-8024.
Ap Caraguá, próximo ao Shopping Serramar, 2 dorm, 1 banheiro, sacada, piscina,
salão de festas, garagem coberta, todo
mobiliado. Maria, 99727-6997.
Casa São Judas Tadeu, 2 dorm, 2 vagas
de garagem. R$750. Adriana, 98113-1000.
Salão comercial, Jd. Cruzeiro do Sul.
Albenice, 98822-3936 / 98847-5609.
Chácaras para confraternizações. Juliano, 99126-5137

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

Salão para festas de 15 anos, casamentos, etc, centro, próximo ao Novotel. R$700.
Diomar, 3911-1894.
Sitio para eventos, com piscina, tirolesa, fogão a lenha. Tereza, 3944-2765 /
99629-4066.
• VEÍCULOS
Caminhão Chevrolet, 80, motor Perkins,
carroceria de madeira. R$ 25 mil. Adriano,
98127-4273 / 98136-4897.
Celta VHC, 2004, azul. Abaixo da tabela.
Fernanda, 99703-2653.
Chevete DL, 1992, cinza, gasolina,
segundo dono. Solange, 98157-0019 /
3922-7240.
Chery Face, 2011, azul escuro, gasol. ar
cond., direção hidr, vidros/retrovis./travas
elétricos, bancos de couro, sensor de ré, 4
pneus novos. Tabela. Bibiano, 99713-3590.
Fox 1.0, 2012 / 2013, vermelho, 4
portas, completo. R$ 30 mil. Cristiane,
98848-1180.
Fusca, 74, vermelho, frente e fundo novos, tanque novo, parte elétrica revisada,
pneus em bom estado, R$7 mil. Eduardo,
98138-9978/3023-0126.
Gol GL, 2001, tudo ok. R$10 mil. Vanderlei, 98854-4774.
Gol, 97, prata, travas e alarme, doc ok.
R$ 8 mil. Maria, 3932-1361.
Gol G4, 2007 / 2008, branco, alarme,
trava elétrica. R$ 16 mil, abaixo da tabela.
Daiane, 98815-1518.
Línea, cinza, completo, banco de couro.
R$ 34.361. Irma, 99223-0231.
Marea HLX, 1999, completa, kit xenos,
doc ok, ótimo estado. R$9mil. Regis, 978137548.
Meriva Maxx, 1.8, 2008, ótimo estado.
R$ 27 mil. Carlos, 99738-3028 / 981709136.
Mercedes Classe A, 99, prata, transfere
dívida. Eduardo, 99136-3417.
Moto Honda Sahara, 95, preta e vermelha, tudo ok. R$ 5.500. Ricardo, 99141-1538
Moto Twister, 2004, vermelha, pneu traseiro novo, doc até 2014. R$ 4.500. Edmon,
98849-9476.
Moto Twister, 2007, vermelha. R$5.500.
Osmar, 99106-7220 / 3947-8381
Punto Attractive, 1.4, branco, ﬂex, 4
portas, manual, completo. Richard, 988224033.
Ranger, 2.3, gasolina, cabine dupla.
R$37.900. Cristiano, 99128-4172.
Spacefox, 2007, modelo Comfortline,
completo. R$20.500. Andressa, 98128-2646.
Uno EX, 1.0, injeção eletrônica, 1998 /

Não ﬁque sem o

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

1999, abaixo da tabela. R$6mil, aceita negociação. Carlos Felipe. 98853-7998.
Vectra, 97, preto, completo, teto solar.
R$12 mil, aceita proposta. Jefferson,
97816-3920 / 98148-2053.
• MÓVEIS & ELETRO
Balcão p/ pia, 1,5m, novo, 4 gavetas.
Noêmia, 98807-0959.
Fogão Continental Caprice Branco,
quatro bocas, R$150. Juscelene, 3207-2335
/ 98811-4346.
Geladeira Electrolux RE28, 220v, ótima
opção para espaços pequenos, pouco uso.
R$500. Cristiane, 99105-1844 / 98821-4497
Notebook. R$500. Claudete, 3916-3348.
Sofá em chenille, marrom, 3 lugares.
R$500. Rose, 99731-2300.
Jogo de sofá pequeno, mostarda.
R$100; Armário de cozinha pequeno, branco. R$100; Rack de sala, madeira escura.
R$50. Vânia, 99136-7866.
Tapete novo, marca São Carlos, 2x3
metros. R$700. Rose, 99731-2300.
• DIVERSOS
Bicicleta antiga, marca Luxor, anos 60,
para restauração, ótimo estado de conservação. R$800. Marcelo, 98156-1421.
Bicicleta Caloi, aro 16, Hot Wills, vermelha e preta. R$180. Edileuza, 99914-7613.
Brindes personalizados, corporativos,
comemorativos, camisetas, canecas.
Roseana, prismaarteeluz@gmail.com.
99608-1901.
Cama elástica, usada, bom estado, 3,5m
de diâmetro. R$700. Diomar, 98109-5355.
Carrinho de bebe, pouco uso, azul.
R$100. Paulo, 98883-3080 / 99175-8786.
Carrinho de bebe, marca Hercules, azul
escuro, bom estado. Maribel, 98828-925 /
98828-9202.
CDI competição, com limitador, 10.500
rpm, Honda Nx400. Fernando, 98142-9133.
Colchão de Espuma Probel, tamanho
padrão. R$150. Juscelene, 3207-2335 /
98811-4346.
Convites e lembranças personalizadas,
cartões de natal, calendário com imã e foto.
Stella, 98802-8522 / 98230-5595.
Confecção de lembrancinhas para
casamentos, aniversários, festas de aniversário, etc. Somente encomenda. Maria Inês,
98800-1643.
Cosméticos da Jequiti e produtos Demillus. Nelia, 99763-8932.
Lembrancinhas, papelaria personalizada. Dragonﬂy Criações, 98115-0012 /
99739-2708.

Quando
anunciar

Playstation 3 Slim, 160Gb de HD, 1
controle, cabo avi, cabo USB, travado, 10
jogos. R$1.100. Rodrigo, 3941-1619 / rodrigodjhaia@gmail.com
Plano de saúde, sem carência. Mariana,
98216-7696
Herbalife, produtos a pronta entrega.
Gabriel, 98121-6259.
Sapatos, sapatilhas, tênis infantis, Pampili, a preço de custo. Thais, 98826-8895.
• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites,
cartões de visita, folders, jornais, revistas,
cartazes, livros, etc. Carlos, 99236-0949
Cães, serviço de banho e tosa com qualidade e proﬁssionais competentes, Neide
Maria dos Santos , 3303-5587
DJ, Nicolas Santos, jogo de luz, globo,
strobo, maquina de fumaça, microfones,
cortina de led. 98854-7416 / 3209-2281
DJ, Jair, casamentos, aniversários, 15 Anos,
baladas Kids e teens, festas em Geral, estrutura
completa, 3931-8157 / Cel: 99600-0066
Eventos, personalização especial de
embalagens para festas, convites de casamento, etc. Kátia, 98115-0012/99739-2708,
Eventos, lembrancinhas personalizadas, cartão de Natal, calendário com foto e
imã, etc. - Stella Maris 98802-8511/982305595
Eventos, organização completa de eventos em geral, Kátia 98115-0012/99739-2708
Garçons, garçonetes para festas c/
churrasqueiro, Leandra, 3931-1657 e
98140-8090
Gesso, soluções em gesso, drywall,
revestimento, moldura, sanca, forro e
consertos, Guilherme, 99189-6326/988880116/7820-6138
Mesas, aluguel de mesas e cadeiras;
piscina de bolinhas; pula-pula; cama elástica; escorregador, Sonia ou Wanderley
98864-3331/3905-3331
Fotográfo, p/ batizado, aniversário,
crisma, primeira eucaristia e ensaios, preços diferenciados, Demitrius, 98136-1290
Processos jurídicos, acompanhamento
p/ extração de cópias em geral, distribuição de processo, etc, Maria Teresa, 997887169/98131-9931
Manutenção geral, serviços, elétrica,
hidráulica, instalação de móveis, prateleiras, lustres, fechaduras etc.,Paula, 988833080/99175-8786
Convênio odontológico, vendo plano
Amil e disque-consultas médicas, Mariana,
98216-7696
Sela, para equitação, ótimo estado, da

1 de
fevereiro
a 6 de
fevereiro

tradicional Casa da Sela/Presidente Prudente, Simone, 98111-1405
• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites,
cartões de visita, folders, jornais, revistas,
cartazes, livros, etc. Carlos, 99236-0949
Arranjos de orquídeas e abajures em
casca de palmeira e trabalhos em jardins
verticais, valores a combinar. Matheus,
98167-6972.
Banho e tosa com qualidade para cães.
Felipe, 3341-8840.
Bouquet, arranjos, orquídeas, cestas
especiais com ﬂores e lingerie / chocolates / vinho e ﬂores para decoração, entrega em 24h. Paula, 98708-8832 / 3207-6701.
Buffet Almeida, casamentos, churrascos, aniversários, etc. João Batista, 997681972 / 3942 – 8167.
DJ Jair, casamentos, aniversários, etc.
Skypaper, iluminação completa. 3931-8157
/ 99600-0066.
DJ Nicolas Santos, jogo de luz, Globo,
strobo, maquina de fumaça, microfones,
cortina de led. 98854-7416 / 3209-2281
Serviços de diarista. Nilma, 3931-9657
/ 3018-0540
Fotograﬁa para batizado, primeira
eucaristia, crisma, festas de aniversário,
pet book. Preços diferenciados. Demitrius,
98136-1290.
Lavagem a seco de estofados, cadeiras,
carrinho de bebe, tapetes, poltronas, etc.
Wilson, 98857-8545.
Locação de mesas e cadeiras para
festas. Carlos, 98180-1099; Bertolino,
98138-7590
Locação de brinquedos para festas,
Cama elástica, pula-pula inﬂável, entre
outros. Deide, 98881-7464 / 3937-8936
Organizadora de casas – Limpo, organizado e ensino a manter tudo organizado.
Cássia, 98162-0147 / 98815-1050.
Organizadora de festas, todo tipo de
evento, serviço completo. C&K, 98115-0012
/ 99739-2708.
Psicológica, para adultos e crianças.
Ana Maria, 99103-4075 / 3923-3208.
Reparos de hidráulica, elétrica, pequenas pinturas, detalhes de acabamento, marcenaria, entre outros. Paulo, 98883-3080 /
3921-8933.
Vieira Tatuagens. Sergio Vieira, 988307744 / 98202-0903.
• ANIMAIS
Cachorro Shih Tzu, nascida em 21/7,
branca e bege, dócil. Michelle, 98880-9160.

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

