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O DOM DE
SERVIR AO
PRÓXIMO

No mês do Servidor,
o Nosso Jornal homenageia
a quem cuida do dia
a dia da cidade e dos cidadãos.
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Nosso Jornal

Compromisso
de servir
A excelência do trabalho
dos servidores municipais é
reconhecida pela população de São
José dos Campos há muito tempo.
Em qualquer lugar é possível
perceber uma cidade vibrante,
como resultado da ação dos
“zeladores da cidade”.
Viaturas de várias secretarias
circulando em todas as direções,
pessoas trabalhando na diversas
áreas e locais de atendimento.
Os servidores municipais estão
também nos hospitais, creches,
cemitérios, escolas, obras, casas
do idoso, áreas públicas, usinas
de lixo, núcleos esportivos e na
produção cultural, entre outros.

ADMINISTRAÇÃO
“Faz parte de meus objetivos executar
serviços de qualidade e com dedicação
à população”
Ademir Rodrigues Pereira | Supervisor Almoxarifado

“O servidor é de fundamental importância em
todos os segmentos, visando que o munícipe
se sinta satisfeito e orgulhoso de sua cidade”.
Beny Dias Nascimento | Secretária

EVENTOS E TURISMO
“Estou prestes a me aposentar e muito
consciente que ﬁz um trabalho com dedicação
para a população na área de eventos”
Benedito Aparecido de Oliveira | Som e vídeo

Em homenagem ao Dia do Servidor,
o Nosso Jornal colheu depoimentos
emocionantes de muitos desses
trabalhadores, alguns com mais
de 30 anos de trabalho. Foram
relatos que traduzem um pouco do
sentimento em servir dignamente o
próximo.

“Um bom atendimento pode fazer toda a
diferença na vida do cidadão. Respeito,
atenção e carinho devem estar sempre
presentes em nosso trabalho.”
Margareth Cristina de Almeida | Secretária

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 Abranches, Antonio Bibiano dos Santos, Edmon Garcia, Djanira Alvarenga, Eliane Mendonça, Hernane Lelis,
Ivan Carlos, Janaína Coelho, Keila Ribeiro, Nei José Sant’Anna, Marrey Júnior, Virgínia Alves | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres
Fotos: Antonio Basilio, Charles de Moura, Claudio Capucho| Estagiárias: Aline Sanches, Kaori Iwamoto, Jéssica Emboava

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

CONHEÇA A NOVA INTRANET, WWW.SJC.SP.GOV.BR/SERVIDOR
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PLANEJAMENTO

EDUCAÇÃO
“Existe uma sensação compartilhada pela
população de que a qualidade na prestação
do serviço é uma característica do serviço
público de SJC. O servidor viabiliza o bem
estar ao cidadão”. Álvaro Xavier Duque Filho | Professor

“ A palavra – servidor - já remete ao nosso
compromisso com a cidade. Trabalhamos para
servir ao público com respeito e dedicação.
Ana Rita de A.G.Carvalho | Secretária

“Trabalho motivada visando a formação de
cidadãos críticos e participativos. Ser servidora
pública é para mim uma grande oportunidade
de “servir bem” a comunidade, com responsabilidade, disposição e proﬁssionalismo”.
Eleni Soares da Silva | Professora

SAÚDE
“Sou motorista de ambulância e tenho
orgulho de fazer parte de uma equipe que
salva vidas. Chego em casa sempre com a
sensação de dever cumprido”.
Antonio Franklin Carvalho | Motorista ambulância

“Eu me sinto orgulhoso e importante
por trabalhar em uma função que ajuda
a evitar doenças e faz a diferença na
vida das pessoas”.
Antonio José Carlos | Agente de Controle de Endemias

“Com a cidade em pleno funcionamento, com
todos os serviços públicos ativos, não há outra
forma de avaliar o papel do servidor que não
seja para destacar a sua excelência”.
Luciano Biagio Toriello | Professor

DEFESA DO CIDADÃO

“Eu gosto muito de trabalhar aqui. Minha
vida toda foi servindo à população. Trabalhei
por muitos anos no atendimento direto aos
munícipes. Sou feliz por ser servidor”.
Valter Carlos de Oliveira | Agente administrativo

FAZEND
DA

“O servidor tem a responsabilidade de colocar
em prática ações que a Prefeitura é responsável, atendendo a população de modo geral”.
Silma Elisa de Carvalho | Guarda Municipal

FCCR
“Graças ao empenho e a dedicação do
servidor, o munícipe pode usufruir de todos
os serviços da Administração”.
Celso Antonio de Souza | Supevisor

“O servidor é fundamental para que a
máquina pública não perca a sua engrenagem,
mantendo de forma saudável a dinâmica e o
patrimônio da sociedade”.
Wangy Alves | Professor

“Sei que nosso trabalho tem como objetivo
principal o cidadão e, por isto, temos que ter
consciência da importância de nossas funções”.
Silvana da Silva | Secretária

“O servidor público tem que ser valorizado por
sua competência. Eu sempre fui muito bem
atendida quando precisei. O servidor público
é de muita importância para a cidade”.
Júlia de Castro Silva Ivo | Secretária

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Faça amizades! Curta a natureza!
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SSM
“Faço o que gosto e assim tudo ﬁca melhor.
Superamos as diﬁculdades do dia a dia e nos
sentimos realizados a cada nova conquista.
Tem sido assim desde que iniciei minhas
atividades como servidora pública”.
Virgínia Oliveira da Silva | Coordenadora Cmaf

“Acredito que o servidor é um personagem
de grande importância para a cidade, pois
toda a manutenção e as ações necessárias
para o funcionamento da cidade de certa
forma estão em suas mãos”.
Benedito Flávio Cunha de Almeida | Diretor de Regionais

“Nós da SSM fazemos o serviço que funciona
em partes como o coração da cidade, estamos
sempre empenhados no serviço de zeladoria,
pois queremos o melhor para nossa cidade”.
João de Castro | Setor de Saneamento

OBRAS
S
“Ser servidor é trabalhar para o bem comum,
porque todos os serviços, desde os pequenos,
até as grandes obras buscam atender a população e dar mais qualidade de vida às pessoas”.
Júlio Barrio | Engenheiro

SEMEA
A
“O trabalho de servidor deve ter como objetivo
o bem estar e a excelência no atendimento.
A valorização do serviço público se dá pelo
retorno que a comunidade tem do mesmo”.
Luciano Rodolfo de Moura Machado | Professor

SDS

“Indiscutivelmente, servir à população. Assim, o
servidor exercita, com sua dedicação, servir ao
próximo com integridade, tornando-se também
um grande investimento para a cidade.”
Sandra Regina da Silva | Administração

“O servidor é importante porque
contribui também para o crescimento
da cidade e no atendimento ao cidadão
com proﬁssionalismo”.
Milton Ferreira | Supervisor

TRANSPORTE
“A força de trabalho do servidor é de suma
importância e, ainda que pequena, pode reﬂetir
em expressivas melhorias para a população”.
Nilza Sousa Dias | Assistente Social

URBAM
M

“A carreira de servidor é muito bonita, quando
se encara isso como forma de prestar um
serviço de qualidade à população. Considero
meu trabalho muito importante dentro da
Engenharia de Tráfego.”
Aurélio de Brito Resende | Operador de Tráfego

FUNDH
HAS
“Na função de motorista ando pela cidade
toda e vejo o quanto é importante a
presença da Prefeitura e da Urbam na vida
dos cidadãos, em vários setores”.
Antonio Castilho Maciel | Motorista

Próximas trilhas: São Francisco Xavier/Monte Verde; Airuoca e Ipiranga (São Luis do Paraitinga)
Ligue: 3947-8096 e informe-se!

“O trabalho do servidor é fundamental para a
cidade. Servidores capacitados, com imparcialidade e retidão nas suas ações fazem valer a
qualidade destes serviços”.
Élcio Antônio de Carvalho Júnior | Gestor -Monsanto
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Geraldinho,
o ascensorista!
Geraldo César do Nascimento, 58
anos, mais conhecido como “Geraldinho do elevador” é um recordista.
Servidor da Prefeitura, desde 1982,
ele não é apenas o mais antigo funcionário nessa função. Ele também
é um dos mais antigos ascensoristas da cidade. Ele se aposentou dia
30 de setembro, em clima de muita
emoção para ele e tantos amigos e
colegas com quem conviveu dia a
dia.
“Quando cheguei na Prefeitura, até
tinha prédios em São José, mas não
eram muitos. Eu não usava elevador
e nem sabia o que era ser ascensorista quando eu entrei”, disse.
No comando de um dos elevadores
do Paço, desde então Geraldinho colecionou amigos, boas lembranças e
algumas estatísticas. Com todo or-
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VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

SPúblic
ervidor
o
Mês do

trônicos em sala de aula, como parte do
programa Escola Interativa. Muitos outros cursos são realizados nas áreas de
atendimento ao público e adaptação às
novas tecnologias.
BENEFÍCIOS
Os servidores também obtiveram mais benefícios
em suas carreiras e outros serviços por meio do
Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria
de Administração:
fManutenção do Gatilho Salarial
fIncorporação do HTC para os professores
fImplantação do Auxílio Saúde
fIsenção do desconto até a segunda faixa
salarial da tabela do tíquete
fNovo site da Intranet, mais ágil e útil

PROGRAMAÇÃO

O serviço público está cada vez mais
dinâmico e dependente de servidores
ainda mais capacitados para atender às
demandas do cidadão. A Prefeitura, por
meio da Secretaria de Administração,
com apoio das secretarias de Educação
e de Saúde, tem investido regularmente
na capacitação dos servidores, nas diversas áreas. Para isso, desde o ano passado, o programa de capacitação recebeu
atenção especial para implementação de
cursos e treinamentos. Os professores,
como exemplo, passaram por diversos
treinamentos para poder se adaptar à
chegada dos novos equipamentos ele-

QUALIDADE DE VIDA
Cuidar da qualidade de vida e da saúde do servidor
também tem sido uma preocupação constante da
Administração. Para isto atividades esportivas,
recreativas e culturais têm implementadas
regularmente, tais como:
f Semana da Mulher
f Dia das Mães
f Dia do Homem
f Mostra de Talentos
f Natal Solidário
f Programa para Aposentadoria
fOlimpíadas do Servidor
fTribo do Servidor (trilhas)
f Pilates
f Grupo de Corrida e Caminhada
f Ginástica Laboral
f Coral do Servidor
f Centro de Convivência
f Mês do Servidor

Acesse na Intranet a programação completa: www.sjc.sp.gov.br/servidor, 3947-8096
Conﬁra algumas das opções:
f1ª Pedalada dos servidores para Aparecida, 1/11,
fTrilha São Francisco Xavier X Monte Verde 08/11
f5ª Mostra de Talentos - Vale Sul 04 a 09/11
f Apresentação de orquestra sinfônica SJC
fPasseios:. Museu da Língua Portuguesa, Masp,
f Apresentações de danças e peças teatrais
Mercado Municipal e Pinacoteca (SP), Horto
fAtividades esportivas e recreativas
Florestal (SJC), Projeto Tamar (Ubatuba)

Gatilho salarial IPC acumulado

IPC | SETEMBRO

0,21%

3,41%
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Como anunciar

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

Quem pode anunciar

Muita atenção!

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

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

Anuncie também pela Intranet: www.sjc.sp.gov.br/intranet
• IMÓVEIS.VENDA
Apto no Jardim América, 2 dorms.
c/ 1 suíte e lazer completo (piscina,
churrasqueira, academia, brinquedoteca,
salão de festas, salão de jogos e quadra).
R$ 182 mil aceito proposta, FGTS e ﬁnanciamento. Francini (12) 99122-5844
Apto, Vila Betânia, 2 dorms, suíte
e demais dependências. R$ 25 mil +
dívida direto com a construtora. João
Bosco, 98250-0720
Apto, Jardim América, 2 dorms,4º andar, perto do Centro da Juventude, única
proprietária. Jô, 3931-3162 (contato com
Cida)
Apto, Reserva São Judas, de 58
a 62m², 2 dorm,1 suíte, varanda com
churrasqueira, na planta. Agende simulação sem compromisso. Rodrigo, 988124795/ 99123-1023
Apto, Monte Castelo, 65m², 3 quartos,
1 suíte, sala com 2 ambientes, armários
nos quartos e cozinha, banheiro completo e 1 vaga coberta.R$ 240 mil, Selma,
99145-9838/3942-6726
Casa, Jd. Cruzeiro do Sul, 2 dorms,
sala ampla, cozinha e banheiro com
box, área de serviço, garagem 2 carros.
Nilson, 99753-5987
Casa, Eugênio de Melo (cond.Terra
Nova), 3 dorms (1 suíte), gesso, armário
embutido, 2 vagas, piscinas, área lazer
coletiva completa, Paulo Cianni, 991261784
Casa, Jd.América, 3 dorms, 2 banheiros, 3 garagens. R$ 300 mil (aceita troca).
Isabel, 98834-2445
Casa, Jd. Uirá, 60 m, c/ 2 dormitórios,
2 vagas de garagem, área de serviço,
área total de 127 m², construção 60
m2., Doc ok, Aceito proposta. Iracy,
981744902.
Chácara, Caçapava (Portal da Mantiqueira), 1.188 mil metros quadrados
com casa de 280 metros quadrados
construída. R$ 180 mil. Maria do Carmo,
99709-5124
Terreno, Jardim Souto, rua Avião Muniz, esquina com a rua Avião Universal.

350m², doc OK.Aceita ﬁnanciamento.Tratar com proprietário. Sônia, 98158-4015
• IMÓVEIS ALUGUEL
Apto, Vila Adyana, 1 dorm, garagem coberta, armário no dormitório.
R$ 650,00, condomínio R$ 318,00. Ac.
Proposta. Fernanda, 99108-0011/ 991459008/
Apto para temporada, Caraguatatuba. Preço a combinar. Maria do Espírito
Santo, 3431-4062/98227-5513
Apto, Jd. Indústrias, 2 dorms. R$ 750.
Marisa, 99123-9326
Apto, Vila Tatetuba, 3 dorms,1 suíte, banheiro social, sala estar/jantar,
cozinha, copa e área de serviço, com
armários. Lana, 99175 3037
Casa, Ubatuba, a 3 km da Praia Grande e Tenório, para ﬁns de semana e temporadas, para até 0 pessoas, vagas para
4 carros.Vera, 98706-3678/ 99765-5883
Casa, vendo ou alugo, região leste, 2
suítes, espaço gourmet e piscina. Preço a
combinar. Cida, 98834-8080
Rancho para eventos, alugo com
piscina, churrasqueira, fogão à lenha,
tirolesa Tereza, 3944-2765/99629-4066
• VEÍCULOS
Citroen GLX, 2008, 1.4, ﬂex, completo.
R$ 20.000 (aceito troca). Nair, 991867991
Corsa cinza, 96/96, gas, 130 mil km,
único dono, ótimo estado. R$ 8.000. Lucila, 99733-5698/3947-8345.
Face (Chery), 2011, azul, gas, ar cond,
dir hidr, vidros/retrovis/travas elet, bancos couro, amortec.novos, sensor de ré.
Tabela. Bibiano, 99713-3590
Fox Plus 1.6, ar, vidros, direção, trava,
4 portas, 2007. R$ 22.500. André, 991952395
Fusca, 77, vermelho, bancos novos,
carro em ótimo estado. R$ 6.800 (aceita
proposta). Daniele, 99659-6121
Honda Fit, 1.4, 2007, cinza. R$ 22.500.
Yann, 99795-6555
Uno Vivace, 2013, prata, 49 mil Km,

direção hidráulica, ar condicionado, vidro
elétrico. R$ 24.500. Jorge, 99718-3286
Uno Way, 2010/2011, preto, 2 portas,
vidro e travas elétricas, alarme, único
dono, 86 mil km. R$ 16.000. Adriano,
98812-9290
Fiesta, 2010, 1.6 ﬂex, 46 mil km,
único dono. R$ 23.500. Raimundo, 39478643 | 9940-4530
Peugeout, SW 206, 2008, modelo Feline. Troco por de menor valor. Fernando,
981429133
Santana, 98, completo, cinza, 4
portas, bom estado. R$ 10.700. Luciano,
98138-1794
Motos: XT 660, ano 2008, R$ 18.500.
CB 500, ano 2000 - ótimo estado, R$
10.500. César, 98802-0650
Moto CB 400, 82, com kit dx e carenagem tipo ninja.R$ 4.200. Ed Wilson,
98857-8545
• MÓVEIS & ELETRO
Aspirador de pó, na caixa, Electrolux, 110 V, 1300 watts. R$ 100, Bibiano,99713-3590
Forno a gás, novo, 3 discos giratórios.
R$ 2.000. Ed Wilson, 98857-8545
Guarda-roupa solteiro, mogno, 3
portas, 6 gavetas mais cômoda 8 gavetas, ótimo estado. R$ 250. Déborah,
98802-0645
Chapa para hamburguer, a gás. R$
200.Lúcia, 98897-1837 ou 99136-7866
Estante madeira clara, 2.70X2.40. R$
500. Marisa, 99123-9326
Depurador de ar Brastemp para
fogão 4 bocas, bom estado, cor branca,
220V. R$ 150. Sandra, 98870-6605
Estante em aço. R$ 50. Déborah,
98802-0645
Botijão de gás vazio. R$ 80. Déborah,
98802-0645
Jogo de sofá, 2 e 3 lugares, veludo
marrom, conservado, com capa. R$ 220.
Suzana, 98242-2085/3912-1160
• DIVERSOS
Bazar e Armarinhos, vendo ou troco,

Quando anunciar

mercadorias de bazar, lã, linhas, agulhas,
presentes e utensílios no valor de R$
14.700, vendo pela metade do preço,
Antonio, 997724914
Videogames clássicos Atari, Odissey,
Dreamcast, Nintendo, Sega, Dynacom e
modernos PS3, Wii, XBox, etc, jogos, controles e acessórios. Carlos, 99236-0949
Smartphone LG Optimus L9 branco,
ótimo estado. Câmera 8MP e frontal, memória interna 4GB, Android 4.1. R$ 550 (a
negociar).Amanda, 98216-6615
Xbox 360, headphone e vários jogos
originais. R$ 600,00. Silas, 99769-2872
• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites, cartões de visita, folders, jornais,
revistas, cartazes, livros, etc. Carlos,
99236-0949
Aulas de reforço de matemática para
estudantes do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental. Francini, 99122-5844.
Aulas e manutenção de computadores e Consultoria em TI, para pequenas
Empresas. Paulo, 99751-8774
Aulas de música. Deusdete, 39443980
Aulas de música, violão, piano, teclado, ﬂauta doce e canto, para crianças
e senhoras, Ivete, 3903-1292 / 988573160/ 98157-2235
Aulas de redação para concursos,
testes, vestibulares, ENEM. Atendimento
também em domicílio.Agnes 99660-4206
Book de fotos para gestantes, pôster.
Roseane, 99608-1901
Curso de oratória, em um dia, das
7h50 às 18h30, no Jd. Esplanada, Elza,
997612104/39086027, oratoriaemumdia@gmail.com
Decoração e organização de festas
e eventos, papelaria, doces, buffet, locações. Kátia, 98115-0012
Diarista – Preciso. Que more na
região sul, de preferência no Parque
Industrial, tenha referências. Lucimara,
98284-9423
DJ, casamentos, aniversários,

3 a 12
de
novembro

baladas kids e teens, festas em geral,
estrutura completa de iluminação. Jair,
99600-0066/3931-8157
Docinhos ﬁnos recheados, bem
casado, pão de mel, camafeus, truﬁnhas, etc., Aceito encomendas, Márcia,
997100357/988336207
Engenharia civil, Odacyr,
99113-8834.
Fotograﬁa, fotos para aniversário,
ensaios de gestante, crisma, primeira
eucaristia e batizado. Demitrius, 981361290
Frete e carreto, para São José e
região, Márcia, 997100357/988336307
Jequiti, catálogo com todos os produtos. Neila, 99763-8932
Lowell, produtos de salão de beleza.
Rosemary, 98820-6058 / 981617153
Manutenção e instalação – ar condicionado, geladeira, freezer, câmara fria.
Wesley/ José Roberto, 98819-2983
Produtos personalizados, camisetas,
canecas, squeezes, azulejos, quebra-cabeças, mouse pads, lembrancinhas
de aniversário, casamento etc. Maurício,
98224-8668

Não
ﬁque sem
o seu
exemplar do

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

3947-8185
www.shhsjc.com.br  3519-3766

