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SERVIDORES NA
GUERRA CONTRA
A DENGUE

CRIATIVIDADE f
A professora Maria Gorete Pinto
Gonçalves, da Escola Municipal
do Telespark, Mariana Teixeira
Cornélio, se veste de mosquito
da dengue para alertar alunos
sobre a doença.
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Nosso Jornal

Semana da
no Paço
A Secretaria de Administração promoveu de 23 a
27/03, mais uma edição do Dia da Mulher no Paço.
O evento foi coordenado pelo Setor de Qualidade de
Vida e Valorização do Servidor, e aconteceu ao lado
do Centro de Convivência. Foram oferecidas ativida-

des gratuitas nas áreas de beleza, moda, saúde, cidadania, sustentabilidade, entre outras. Cerca de 650
servidoras participaram da programação. O evento foi
aberto a todas servidoras, inclusive das secretarias
externas e órgãos vinculados.

Eu venho sempre e acho ótimo,
porque nos desperta da correria.
Esse ano teve mais opções, como essa
questão ambiental com a distribuição
de mudas de plantas.
Adriana Martins
Administração
A cada ano está ﬁcando melhor.
É bom que ajuda na valorização,
mostra que a Prefeitura valoriza os
servidores.
Ana Paula Pereira Ribeiro
Regularização Fundiária
Vendo as pessoas cortarem o
cabelo me veio a ideia de doação
para o Instituto do Câncer.
Alyne Mayara Carvalho e Silva
TKN Serviços

Muito boa a iniciativa. Nesses
dias ﬁz maquiagem, limpeza
de pele, cabelo, e massagem, que,
aliás, ajuda muito nas dores do corpo,
principalmente pra quem ﬁca muito
tempo sentada

Foi muito bom, cortei mais ou
menos 4 dedos do meu cabelo.
(Ela doou o cabelo cortado para o
Instituto do Câncer)
Denise de Oliveira
TKN Serviços

Gissandra Ferreira
Fazenda

Percebo que as servidoras
saem daqui mais bonitas
e felizes. Todas compareceram
gostaram muito.

Interessante e bem motivador
para as mulheres. A gente
trabalha com bom humor.
Pollyanna Guedes S. Fontes
Estagiária | Câmara
Foi muito bom. Fiz limpeza de
pele, maquiagem e massagem.
Muito bom receber esse “carinho” da
Administração, em comemoração ao
mês das mulheres.

Muito boa a ideia e a estrutura
oferecida. Todo mundo gosta
desses tratamentos pois ajudam
na autoestima da mulher, até para
trabalhar melhor, principalmente se
lida com atendimento.

Sandra Minari
Obras

No dia a dia não temos tempo
para nada, é muita correria,
e aqui aprendemos muito sobre
maquiagem, cuidados para o cabelo
e recebemos dicas de qual produto
usar.É um aprendizado.

Roberta Fourniol
Jurídico

Aparecida Veríssimo
Centro de Convivência
Tem coisa melhor que receber
uma massagem, dicas de saúde
e ainda ser maquiada ? Isto nos faz
sentir revigoradas.

Maria do Carmo
Câmara-Finanças

Kaori.Iwamoto
Estagiária | Governo

Guarda Civil faz homenagens pelo Dia da Mulher
Personalidades femininas da cidade foram
homenageadas dia 13/03, pela Guarda Civil
Municipal (GCM). A cerimônia foi pelo Dia
Internacional da Mulher, comemorado em 8
de março. Estiveram presentes na sede da
GCM autoridades femininas políticas, civis,
militares e representantes de organismos

sociais que atuam em defesa dos direitos
da mulher. A comandante da Guarda Civil
Municipal, Maria dos Milagres Araújo de
Farias, fez elogios à corporação, que tem
em seu quadro 32 mulheres, e às convidadas, que chamou de mulheres lutadoras,
guerreiras e vencedoras.

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: Adriano Pereira, Ana Mattos, Antonio Bibiano dos Santos, Eliane Mendonça, Márcia Tavares, Julia Martin, Keila Ribeiro
Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Claudio Capuccho, José Aparecido, Roberto Faria | Estagiários: Rafael Vampre, Vitor Almeida

Mexa-se!

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

Academias ao ar livre
Conﬁra os locais: http://ow.ly/JSPF7 | 3923-3561 | Secretaria de Esportes e Lazer
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Exército de
servidores
na guerra
contra a dengue

Um verdadeiro batalhão de
servidores muito dedicados está
ajudando a cidade na luta sem
trégua contra a dengue.
A Prefeitura decretou situação de
epidemia de dengue na cidade em
função do aumento do número de
casos conﬁrmados da doença,
que já passou de 1050!

Professores recebem
orientações

De porta em porta
São pelo menos 300 servidores da Saúde, SSM,
Defesa do Cidadão, Administração, Urbam e soldados
do Tiro de Guerra empenhados na campanha “São
José na Guerra Contra a Dengue”. O grupo está
participando de mutirões de limpeza em locais
que possam armazenar água, realizam palestras,
vistoriam imóveis e esclarecem a população de porta
em porta e nas unidades de saúde sobre os riscos da
doença e os meios de prevenção.

Um grupo de 700 professores da rede municipal participou dia 26
do mês passado, de palestras sobre o combate e a prevenção à
dengue ministradas pela equipe da Secretaria de Saúde. O evento
ocorreu no auditório da Secretaria de Promoção da Cidadania.
A atividade faz parte da campanha “São José na Guerra contra
a Dengue”. Outro grupo de 60 servidores da Secretaria de
Administração também participou de uma palestra realizada pela
Saúde na Câmara Municipal, dia 23/03, para formação de agentes
multiplicadores de prevenção a dengue.

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da
A implantação da Agenda

Faça amizades! Curta a natureza!
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A PARÓDIA
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“A DENGUE VAI TE PEGAR”
A dengue vai te pegar
Vou te dar um papo reto
seu quintal deve limpar
ele tá cheio de larva
e a dengue vai chegar
Você tem que ajudar
a acabar com o mosquitinho
porque ele sempre traz
dor e febre bem juntinho
A dengue vai te pegar
O bichinho é danado
é difícil de acabar
é preciso muita força
pra dengue nós controlar
guarde bem todas as latinhas
e os frascos também
e na hora H não ﬁque doente não
e se isso não mudar
sabe o que?
A dengue vai te pegar
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As “denguetes”
De maneira descontraída, a dupla sertaneja Di Carlos e Alessandro (pai e ﬁlho) afugenta as “denguetes”, em
frente à UBS do Jardim São José 2. As “denguetes” são servidoras voluntárias da UBS do Putim. A brincadeira ocorrida dia 26/03 fez parte da gravação de um vídeo e seção de fotos como mais uma ferramenta
da campanha São José na Guerra Contra a Dengue. A dupla sertaneja gravou a música “A Dengue vai te
pegar”. A letra da música bem humorada foi uma iniciativa dos agentes comunitários de saúde (ACS) da
UBS do Jardim São José II, Zigomar Marcondes dos Santos, 62 anos, e Irivaldo Donizetti da Silva, 52 anos.
A música, que já está emplacando, sobretudo com a criançada, é uma paródia de “O cowboy vai te pegar”, da dupla Rionegro e Solimões. Veja a letra acima e conﬁra o vídeo: http://ow.ly/KQoPX

A ddengue
engue
pode matar!
Acabe
abee com
com
os criadouross
do mosquito.
LIGUE 156

para saber mais
sobre a dengue e
denunciar locais
que podem ter água
parada

Tem programação por toda a cidade. Conﬁra: www.fccr.org.br
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Escola do Campo completa 25 anos
O sábado, dia 28/03, foi um dia especial para
a comunidade da Escola Municipal Prof. Moacyr Benedicto de Souza, no Campo dos Alemães. Aﬁnal a unidade completou 25 anos
de existência. A escola também faz parte do
programa Escola Interativa, da Prefeitura.
A data foi marcada com uma intensa pro-

gramação aberta à comunidade. Além da
inauguração do parque infantil, o evento
teve apresentação do teatro de fantoches da
Guarda Municipal, roda de capoeira e música, além de atividades alusivas à Páscoa.
A escola tem atualmente 870 alunos e 146
professores e funcionários.

Hoje a Escola Moacyr é
sinônimo de sucesso, uma
escola viva e alegre, com o
envolvimento e apoio de todos
Mary Souza
Diretora

Agentes
g
de trânsito recebem bicicletas
operações de ﬁscalização
para opera
Os agentes de trân
trânsito da Prefeitura passaram utilizar bicicletas durante o trabalho de ﬁsc
scalizações. A Prefeitura também já tinha investido no
aumento da frota dde motocicletas, como forma de garantir agilidade nas
operações desti
destinadas a garantir a segurança e ﬂuidez do trânsito.
A frota de mot
motocicletas tinha sido reforçada, passando de 20 para 32
motos. Sust
Sustentáveis, as seis novas bikes darão mais mobilidade
ao agente para ﬁscalizar a rota cicloviária e se locomover em
vias com lentidão no ﬂuxo, chegando mais rápido ao local que
necessit
necessita de apoio, sem consumir combustível e poluir o ar.
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As novas motos são leves e
muito fáceis de trabalhar. Elas
dão mais agilidade do que o carro.
Estou achando excelente poder
trabalhar nelas.
Ovídio Luiz Paiva
Agente de trânsito

ÁGUA! NEM PENSAR EM DESPERDÍCIO. ECONOMIZE PARA NÃO FALTAR!
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Participe da agenda ambiental em sua área

Já está acontecendo desde o ano passado na Prefeitura, uma série de
discussões sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).
O objetivo é a formação de novos núcleos nas secretarias da Prefeitura
com servidores engajados com sugestões que contribuam para economia
de recursos ﬁnanceiros e preservação ambiental. A Secretaria de Meio
Ambiente, juntamente com a Secretaria de Administração, está ajudando
na formação dessa consciência ambiental para ser aplicada também em
nossos locais de trabalho. Fique por dentro e participe!
SAIBA MAIS e SUGESTÕES
www.sjc.sp.gov.br/a3p
Anuncie também pela Intranet:
www.sjc.sp.gov.br/intranet

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

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

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

Quando
anunciar

10 a 17
de
abril

ATENÇÃO! Por motivo necessidade de fechamento antecipado dessa edição de abril do Nosso Jornal, os anúncios de março foram mantidos.

• IMÓVEIS.VENDA
Apto (vende ou aluga), Jd. Paulista, 2 dorms,
portaria 24h. R$ 155 mil/venda e R$ 750/aluguel.
Fábio, 99149-8720
Apto (vende ou aluga), Jd. América. Jô, johyceba@gmail.com, ou recado com Cida, 99722-6880
Apto, Jd. das Indústrias, 3 dorms, área lazer
completa. R$ 300 mil.Adriana, 98124-1424
Casa, Jd. Cruzeiro do Sul, 2 dorms, garagem coberta para 2 carros. R$ 210 mil (aceita ﬁnanciamento
Caixa). Nilson, 99753-5987
Casa, Bosque dos Eucaliptos, 3 dorms, 1 suíte, 1
banheiro, garagem para 3 carros, área construída 70
m². R$ 320 mil. Claudete, 3916-3348
Casa (vende ou troca), Bairro Freitas, 200 m² área
construída, 8 cômodos, varanda, 2 banheiros, fogão
à lenha. R$ 150 mil.Airton, 3948-2668/99764-5341
Sobrado, São Judas Tadeu. R$ 200 mil. Eunice,
98800-3624/98826-6926
Sobrado, Cond. Vert Ville (Jacareí), 3 dorms, 1
suíte, 2 vagas, portaria 24h. R$ 340 mil (aceita negociar). Silvia, 99127-6767 ou Alberto, 99118-5510
Terreno, 350 m², São Francisco Xavier. R$ 50 mil.
Ubiratan, 98254-9692
Terreno/lote, 1.000 m², Cond. Recanto Santa
Bárbara. R$ 210 mil. Eunice, 98800-362
• IMÓVEIS ALUGUEL
Casa para ﬁns de semana, temporada e feriados
em Ubatuba a 3 km da Praia Grande. Acomodações
para 16 pessoas, 3 dorms, vaga para 2 carros. Vera,
98706-3678/3925-6807
Casa mobiliada para temporada em Caraguá
(Praia Massaguaçu), 2 dorms, copa/cozinha, banheiro, garagem para 4 carros.Acomoda 10 pessoas. Diá-

ria de R$ 200. Camila Costa, camilamonteirocosta@
yahoo.com.br ou 99164-9195
Casa em Caraguatatuba, temporada e datas comemorativas, Praia Martim de Sá, cond. fechado, até
8 pessoas. Eliana, 3922-8918/98133-9787
Chácara, São Bento do Sapucaí, para temporada,
ﬁnais de semana e feriados. Fotos e mais informações: facebook.com/Estanciaveneza. Rafael ou Vera,
98860-2848/99765-4363
Rancho para eventos, alugo com piscina,
churrasqueira, fogão à lenha, tirolesa, entre outras
atrações.Tereza, 3944-2765/99629-4066
• VEÍCULOS
Corsa Sedã Classic, 2011/2012, 41 mil km, bege
metálico, pneus novos, único dono, 2ª parcela IPVA
paga. R$ 21.500. José Roberto, 99762-0843
Corsa Hatch, 1.0, 2009, ﬂex, 4 portas, chumbo,
trava elétrica e alarme. Eveline, 99139-8089
Face (Chery), 2011, azul, gas, ar cond, dir hidr,
vidros/retrovis/travas elet, bancos couro, amortec
e pneus novos, sensor de ré. Bibiano, 99713-3590
Fusca, 1969, amarelo, original, carro de colecionador. José Aparecido, 98870-7506
Gol 1000, prata, 2000, 16V, prata, ótimo estado.
R$ 9.500. Renata, 98136-4897/98127-4273
Gol, 2007/2008, 2 portas, prata, única dona, preço tabela. Lenice, 3907-2672/98153-9897
Gol, 1994, álcool, 2 portas, branco. R$ 4 mil (aceito contraproposta). Rosalra, 3019-4968/98885-2795
Pampa,1986, prata, bom estado, José Aparecido,
98870-7506/997468682
Palio EDP, 1998, direção hidráulica, 2 portas, azul
metálico, único dono, conservado. R$ 7.500 (abaixo
da tabela). Luci, 98284-9423

Palio, 2000, cinza escuro, bom estado. R$ 9 mil
(abaixo da tabela). Roseli, 98802-5380/3923-5109
Uno, 1995, vermelho. R$ 4 mil. Eunice, 988003624/98826-6926
Suzuki Intruder, 2010/2011, preta. R$ 2.500.
Rosiane, 98852-1211
Bros 150, ﬂex, 2014, pouca km, preta, todas revisões feitas na Honda, doc. licenciado até 2016. R$ 9
mil. Júlio, 98823-9981/99748-9134
• MÓVEIS & ELETRO
Estante p/ TV LCD,TV 29 polegadas, jogo de sofá,
tapete, cama box, cama de casal c/ colchão, cama de
solteiro e um beliche seminovo. Valores a combinar.
José Aparecido, 98870-7506 ou 99746-8682
• DIVERSOS
Título remido do Thermas do Vale. R$ 4 mil. Nayana, 99749-0427/3922-2302
Filhotes de Pinscher machos. R$ 250 cada.Adriana, 98705-1757
Patins Roller, marcaTraxart Fast, 36, seminovo.
Câmera digital Sony DSC-WX 50, 16,2 MP full HD
Cybershot 3D seminova. R$ 300. Monitor Samsung
led 20” seminovo R$ 300. GPS Tomtom, seminovo.
R$ 350. X-box 360 destravado, 2 controles, 10 jogos,
bom estado. R$ 540. Rádio Captiva 2011 EcoSport,
original, novo na caixa. R$ 300.André, 98305-1289
Máquina de lavar louças, Consul, nova, portátil,
branca, 220v, suporte gratuito, R$ 500, Angela,
997151913
• SERVIÇOS
Aulas de reforço de matemática para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Francini,
99122-5844.

Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites, cartões
de visita, folders, jornais, revistas, cartazes, livros,
etc. Carlos, 99236-0949
Artesanato, em MDF, decoupage, decoração
para quarto de bebê e criança de acordo com o tema
e modelo escolhido. Monica, 98806-8437/ www.
artesanatosdamonicadomozao.blogspot.com
Fotograﬁas, para aniversário, batizado, crisma, 1ª
eucaristia, ensaio de gestantes etc. Aceita cartão de
crédito. Demitrius, 98136-1290
Salgados, congelados (gourmet feitos com sal
light, óleo de milho, ovo orgânico). Maria Estevão,
3922-3712/99121-9091

Não
ﬁque sem
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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

