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Nosso Jornal

Estagiários e supervisores têm integração
Um grupo de 828 estagiários recém-contratados
pela Prefeitura por meio do Centro de Integração
Empresa-Escola (Ciee), participou de 24 a 31/07, de
um programa de integração, no Centro de Formação
para Educadores Professora Leny Bevilacqua (Cefe).
Eles vão atender em diversas secretarias da Prefeitura. Durante a integração os jovens participaram de
palestras sobre a estrutura administrativa da Prefeitura, postura no trabalho, além de outras orientações

gerais. Eles também assistiram a um vídeo motivacional e obtiveram orientações sobre a Intranet e
detalhes sobre o Manual dos Estagiários.
Simultaneamente, um outro grupo de 140 supervisores da Prefeitura participou de uma integração no
mesmo local, visando a otimização no relacionamento com os novos estagiários. O Programa de Integração é desenvolvido pela Divisão de Treinamento e
Desenvolvimento, da Secretaria de Administração.

Auxílio Saúde

Simpósio Internacional

de Educação
O Centro de Formação do Educador Professora Leny Bevilacqua (Cefe), recebeu de 16 a 19 de julho, o 2º Simpósio
Internacional de Educação. Cerca de 3.700 educadores da
rede municipal de ensino de São José participaram de
palestras sobre novas tecnologias, currículo e educação
social. Ministradas por renomados educadores do Brasil,
Portugal e Uruguai. As palestras possibilitam debates
atuais, novos conhecimentos e momentos de integração
e reﬂexão entre os professores da rede.

Desde novembro passado, os
servidores da ativa da Prefeitura e da Câmara Municipal
passaram a contar com um
auxílio ﬁnanceiro para cobrir
despesas com plano de saúde. O Auxílio Saúde não deve
ser confundido com convênio
médico.
Assim, o servidor que já tem
convênio de saúde particular (ou vai adquirir um) terá
parte do valor reembolsando
pela Prefeitura, de R$ 50 a
R$ 150, conforme a faixa salarial do servidor.

Meu estágio está sendo ótimo!
Estou pegando muita experiência,
principalmente em contabilidade,
que é a área que estudo. Trabalhar
na Prefeitura agrega uma bagagem
muito grande, que com certeza vai
me ajudar muito na minha vida
proﬁssional.”
Jaqueline Alves | Ciências Contábeis

reembolsa parte do gasto
com convênio médico

Conﬁra as organizações credenciadas
pela Secretaria de Administração.
EMPRESA ADMINISTRADORA

HOSPITAIS

ALIANÇA ADMINISTRADORA
0800 603 7007

GRUPO SÃO JOSÉ

FAPES ADMINISTRADORA
0800 707-7471

UNIMED | ATIVIA
SUL AMÉRICA

ASBEN ADMINISTRADORA
0800 661 1000

UNIMED

ASSEM
3922-7424

POLICLIN | UNIMED
GRUPO SÃO JOSÉ | SANTA CASA
S.FRANCISCO VIDA

SINDICATO DOS SERVIDORES
3941-3569
GRÊMIO GUARDA MUNICIPAL
7817-88054

SULAMERICA | SANTA CASA
CLINICA SÃO JOSÉ | SANTA CASA

Gatilho salarial IPC acumulado
Envie sua sugestão
Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Assessor de Planejamento de Comunicação: Odersides Almeida | Diretora de Imprensa: Deborah Costa | Chefe de Divisão: Eustáquio de Freitas Editor:
Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Ana Baltazar, Ana Cláudia Mattos, Antonio Bibiano dos Santos, Ivan Carlos, Keila Ribeiro, Márcia Tavares
Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho| Estagiárias: Aline Sanches, Mariane Ribeiro

A DENGUE PODE MATAR

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

156
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Tecnologia digital e

Guardas municipais
salvam bebê engasgado
Os guardas civis municipais Rodrigo J. Prado,
Rodolfo Vinicius Santos Pereira e Bruno Oliveira
foram homenageados, dia 31 de julho, pelo comando da Guarda Civil Municipal (GCM) por terem
participado do salvamento de um bebê de cinco
meses que estava engasgado.

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Faça amizades! Curta a natureza!
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em radiocomunicação_
O serviço de radiocomunicação da Prefeitura de São José dos Campos
agora é totalmente digital. Um grupo de 60 servidores já passou por treinamento com os novos equipamentos,
q
no Centro de Operações Integradas
(COI), da Secretaria de Defesa do Cidadão.
O novo sistema, que é de última geração e
substitui o anterior, que era de 1988, vai dar
muito mais agilidade na comunicação entre
todas as unidades da Prefeitura e viaturas,
das diversas secretarias, que utilizam este
sistema de comunicação.
Essa inovação tecnológica permite maior sigilo nas comunicações operacionais intersecretarias, além da ampliação na área de cobertura e a agregação de novos serviços. Agora,
a Prefeitura possui 700 terminais de rádios
portáteis instalados em veículos oﬁciais.
Esses novos equipamentos mostram a posição exata
da viatura e o local onde o servidor estiver utilizando o
modelo portátil, pois têm um sistema de GPS integrado”.
Elvis de Jesus | Coordenador do COI
fOs novos
equipamentos
vão tornar a
comunicação
de emergência
mais eﬁciente,
entre várias
secretarias

Eles estavam de serviço dia 26 de junho, durante o sorteio
de casas populares, pela Prefeitura, quando o bebê Pietro Alexandre se engasgou com a saliva e teve parada
respiratória.
O guarda Vinícius, relembrou o fato. “Quando o colega pegou a criança ela já estava desacordada, e
eu ﬁz os procedimentos básicos de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas, e ela voltou a respirar”. O sentimento de ‘dever cumprido’ foi dividido pelo guarda Prado, para quem a mãe
entregou o ﬁlho desmaiado. “Naquele dia, quando

Houve um acréscimo de qualidade, e isso ajuda muito
no dia a dia de quem precisa se comunicar de forma rápida
e eﬁciente.”
Vanderlei Graciano | Operador da Guarda Civil Municipal
O aparelho funcionou perfeitamente após uma
ocorrência na ronda da SDS e em menos de cinco minutos
chegaram as viaturas, e além disso agora temos qualidade
de áudio nas comunicações”
José Carlos Toledo | SDS

cheguei em casa falei para a minha família: hoje, nós (GCM)
salvamos a vida de uma criança, e peço a Deus que eu sempre
esteja no lugar e na hora certa para salvar mais vidas e ajudar
quem precisa”.
No dia 27 de junho, ocorreu uma outra homenagem do comando da Guarda Civil aos guardas e policiais civis que participaram recentemente de operações de apreensão de pessoas
envolvidas em ações criminosas de pichações, em bairros da
cidade. A comandante da GCM, Maria dos Milagres Araújo
de Farias, destacou o que chamou de desempenho exemplar e
prontidão proﬁssional dos guardas.

Próximas trilhas: Paraitinga e Poço do Pito (São luiz do Paraitinga), Da Onça e Ana Chata ( São Bento do Sapucaí) e
São FranciscoXavier/Monte Verde (MG) Ligue: 3947-8096 e informe-se!
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Inaugurada a
Casa do Trabalhador
C
PPara facilitar o acesso da população e reunir
aas ações voltadas para a geração de oporttunidades
u
de trabalho e renda em São José
ddos Campos, a Prefeitura inaugurou a Casa
do Trabalhador, dia 3/07. A adequação do
espaço contou com o trabalho integrado de
servidores de cinco secretarias: Administração, Educação, Serviços Municipais, Relações do Trabalho e Urbam.
A Casa funciona na Praça Afonso Pena 175,
no Centro e abriga a sede da Secretaria
de Relações do Trabalho (SRT), Centro de
Apoio aos Serviços Autônomos (CASA) e o
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).
INFORMAÇÕES:

3923-5770

Você sabia que um avião
já caiu em São José em
1947 na esquina da rua
Vilaça com a Coronel José
Monteiro? Ou que a cidade era referência no tratamento de tuberculose?
Essas e outras histórias
você vai encontrar no livro
“São José dos Micuins”
do engenheiro e mestre,
Vitor Chuster, diretor do
Departamento de Projetos
Urbanísticos da Secretaria
de Planejamento.
A história começa em 2001
quando Vitor assumiu como
Diretor de Patrimônio Histórico
da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo. “Existia uma lenda que
São José não tinha história.
Escrevi o livro para provar que
nossa cidade tem sim, uma história. E uma história de superação. “Uma cidade, que tratava
de tuberculosos, se transformou
na capital do Vale”, relata Vitor,
que também é neto do médico
Nelson D’Ávila.

POR QUE MICUINS?
“Nessa época, São José não era
dos Campos, mas sim dos Micuins”. Os tuberculosos diziam
que os micuins estavam comendo seus pulmões, fazendo referência ao vírus bacilo de Koch e
aos carrapatos micuins, pois ambos eram muito pequenos.
São Joséé ddos Micuins - Lançado em 2012, com 688 páginas e
694 imagens (fotos, ilustrações, manchetes de jornais e reproduções), está disponível para consulta e venda na Biblioteca
Pública Cassiano Ricardo.

MENOS
ACI
ACIDENTES
DE TR
TRÂNSITO
A Prefeitura, em parceria com o Corpo de Bombeiros, está intensiﬁcando
as ações para reduzir o número de
acidentes devido ao consumo de
bebidas alcoólicas. No mês passado,
foram realizadas várias ações educativas na região sul da cidade.
A equipe do Educatrânsito, da Secretaria de Transportes, e os Bombeiros
orientam os motoristas sobre os
perigos da combinação do álcool e
direção, entre outros riscos no trânsito. Nas abordagens, são entregues
materiais que conﬁrmam essas informações. Cerca de 7.500 condutores já passaram por atividades do
programa Lei Seca. Para reforçar a
importância do respeito à Lei Seca, a
Prefeitura lançou durante a Copa do
Mundo a campanha “Beber e Dirigir
é a maior bola fora”.
www.shhsjc.com.br  3519-3766
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3º Secretaria de Educação

Após quase dois meses de competições esportivas e
recreativas, a Secretaria de Esportes, sagrou-se, dia
5 de julho, bicampeã da 4ª. Olimpíada Servidor em
Movimento, com 476,5 pontos.
Em segundo lugar, com 457 pontos, ﬁcou a Fundação
Hélio Augusto de Souza (Fundhas), que também já
é bicampeã da competição. Em terceiro, com 384,5

pontos, ﬁcou a Secretaria de Educação. Ao todo, a
Olimpíada somou cerca de 1.500 inscrições, aumentando a cada ano a participação dos servidores. A
competição foi organizada pelas secretarias de Administração e de Esportes e Lazer.
Parabéns a todas as equipes! Ano que vem tem
mais!

Anuncie também pela Intranet:
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Como anunciar

Quem pode anunciar

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

• IMÓVEIS . VENDA
Apto, Parque Industrial próximo
ao Pronto Socorro, decoração
diferenciada. 2 dorm,1 suite com
armarios, ar condicionado, cozinha
planejada, sacada com dois acessos,
playground, churrasqueira, quadra,
garagem coberta, andar alto, vista
deﬁnitiva. Carlos, 98840-6505.
Apto, Monte Castelo, 70m² com
sacada, 2 quartos, 1 suíte, cozinha
com armários, piso de madeira,
quadra e churrasqueira. 2 vagas, R$
200 mil. Ivan, 99761-9123
Apto, Caçapava, Edifício
Mônaco, 3 dorms, 1 suíte. Luciana,
991783-1376
Sobrado, Jd das Flores, 3 dorms,
1 suíte, sala com 2 ambientes,
armários planejados, 2 vagas, portão
automático. Adriana, 98238-3517
Terreno, Villa Branca - Jacareí,
175m², R$85 mil. Cristiane, 98824-2772
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Apto, Jd. Uirá, 60 m², 2 dorms, 1
suíte, possibilidade do 3º dormitório,
sacada e área de lazer, piscina.
8° andar. R$1.000 mês. Ângela /
Maurício, 98111-4144/ 98847-2847
Sítio para eventos, com piscina,
churrasqueira, tirolesa, fogão a lenha. Tereza, 3944-2765 / 99629-4066
• VEÍCULOS
Chevette, 88, prata. R$4.500.
Goretti, 98811-1618.

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

Corsa pickup, 2002/2003,
branca, bom estado. R$ 15.500 Pedro,
98166-9445
Fan 125, vermelha, 2005,
motor novo, doc OK. R$2.500 a vista.
Macedo 98128-5926/ 3207-4453
Face (Chery), 2011,azul, gas, ar
cond, dir hidr, vidros/retrovis/travas
elet, bancos couro,pneus seminovos,
amortec.novos. Tabela.Bibiano,
99713-3590
Fiesta, 98, 1.0, azul. R$7200,
aceito proposta. Bruno, 98857-950
Ford Fiesta, Sedan, 2008, 1.0, preto, 4 portas, ﬂex, básico, insuﬁlme,
roda liga leve, R$16.800. Benedita,
99145-5663
Fox, 2013, 1.0, vermelho, ﬂex, 4
portas, completo, R$29,700. Cristiane,
98845-1066 / 3933-8654
Gol, 2009, 2 portas, kit trend, 1.0,
abaixo da tabela. R$ 16 mil. José,
99160-2647/3932-8688
Gol G5, 2010, preto, vidros e
travas e rodas de liga leve com
4 pneus novos. Financio entrada
mais 48 x 599. Cristiano, 988935776/99128-4172
Gol G5, 2011, completo, 1.6,
prata, 25 mil km rodado, R$28.500.
Raimundo, 98111-3907-1820
Gol G5, 2010, preto, vidros e
travas e rodas de liga leve com
4 pneus novos. Financio entrada
mais 48 x 599. Cristiano, 988935776/99128-4172
Gol Ecomotion, 2011, 1.0, ﬂex, 2

Não ﬁque sem o

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

portas, único dono, R$2 mil abaixo da
tabela. Sérgio, 99149-0046
Grand Siena, Essence, 2013, 1.6,
ótimo estado, baixa Km, todas as
revisões. Abaixo da tabela. Márcia,
98103-0385/99603-2771
Mitsubishi, l200, Outdoor, GLS
2010/2010, 64.500 Km, vidros elet.,
alarme, engate
protetor de caçamba, sensor de ré,
pneus novos, R$ 59.800 (aceito proposta), Regina/Dorival, 99784-1515
Monza 95, vermelho, motor e
documentação OK. R$7 mil. Arnaldo,
98704-2625
Pálio Adventure, 2010, completo,
verde, 67 mil km rodado, abaixo da
tabela. Eliane, 98162-2219
Twister 2004, vermelha, pneus
novos, nada para fazer. Edmon, R$ 4.500
• MÓVEIS & ELETRO
Aspirador de pó, na caixa,
Eletrolux, 110 V, R$ 150, Bibiano,99713-3590
Forno elétrico, Sugar 42 lts,
ótimo estado. R$ 150. Sandra,
98870-6605
• DIVERSOS
Bicicletas, 2, para crianças a
partir de 5 anos R$150 cada. Fátima,
3945.9589 / 99716.8328
Bijuterias, novas embaladas. 21
peças, a preço de custo. Relógios,
colares e pulseiras. R$130 tudo.
Adriana, 98238-3517/ 98825-3516

Quando
anunciar

Câmera Digital, Sony Cyber-Shot
16.1 megapixel. Nunca usada, na
caixa com todos os itens inclusos,
nota ﬁscal e cartão de memória. R$
300. Renata, 98266-9082
Coleção de cartões telefônicos,
cerca de 3 mil cartões, valor a
combinar. Valdair 98838-24147
Filhote de cachorro maltês, valor
a combinar. Maria 98809-7312
Garagem com telhas, colunas
e armação de ferro. R$ 300. Lúcia
98897-1837 e Vânia 99136-7866
Jogo Fifa 14 XBOX 360, R$ 60.
Marco 99702-8399
Janelas de madeira novas, 2
unds, uma 2 m x 1,05 com arco tipo
colonial e outras 1,60x1,60 com arco
estilo colonial. Rogério, 99791-0554
Luminárias embutidas, branca,
redonda, 20 cm diâmetro, vidro e
lâmpadas reator HQI. R$20 cada,
Diomar, 98176-7018
Nintendo Wii destravado, 2 controles, R$700. Edenilson, 98837-2098
Umidiﬁcador de ar portátil,
bovolt, silencioso, seminovo,
produto de 1ª linha, R$ 150. Adilson,
99761-9591
Videogames clássicos Atari, Odissey,
Dreamcast, Nintendo, Sega, Dynacom
e modernos PS3, Wii, XBox, etc, jogos,
controles e acessórios. Carlos, 99236-0949
• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas,
convites, cartões de visita, folders,

25 a 28
de
agosto

jornais, revistas, cartazes, livros, etc.
Carlos, 99236-0949
Alugo - Mesas, cadeiras, tampões
e freezer para festas e eventos.
Homero, 98814-9169
Alugo mesas e cadeiras para
eventos, júnior, 98821-7635
Aula particular de inglês para
crianças entre 8 e 13 anos. R$40
hora /aula, cada aula: 2h. Paloma
98117-5659
Balada infantil com jogo de luzes,
laser, globo, máquina de bolha de
sabão, máquina de fumaça, caixa
de som, luz negra, Mickey e Minnie.
Cíntia, 99132-7147 3303-1622
Decoração, planejamento e
organização de festas e eventos.
Buffet, papelaria personalizada,
coces decorados, locação de móveis
e porcelanas, Kátia, 98115-0012
DJ, Jair, casamento, aniversário
15 anos, balada kids e teen, festas
em geral, iluminação, sky paper, música todos os ritmos. Jair, 3931-8157
Escreva bem, e saia na frente.
Aulas de redação para concursos,
testes, vestibulares, ENEM. Atendimento também em domicílio. Agnes,
99660-4206
Execução de estruturas, portões
vasculantes, escadas e corrimão,
galpão e manutenção. Serralheria
Ponto de Ouro. Luciano, 98843-4090
Fotos para batizados e aniversários. Pagamento cartão de Débito ou
Crédito. Demitrius, 3947-8401

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

