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SEGURANÇA NO TRÂNSITOf
Servidores da Secretaria de
Transportes ﬁcam ligados nas
câmeras do Centro de Controle
Operacional (CCO) para um
trânsito mais seguro e eﬁciente

24 HORAS
DE OLHO NO

TRÂNSITO
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Dia do Homem

movimenta servidores

Cerca de 70 servidores participaram da programação
do Dia do Homem, que ocorreu nos dias 13 e 14 de
agosto, nas áreas internas e externas do Centro de
Convivência. O evento celebrou também o Dia dos Pais.

O evento teve como objetivo fazer com que os servidores
relaxassem em dois dias de atividades especiais só para
eles. A programação, organizada pela Secretaria de Administração, incluiu diversas atividades gratuitas. Além
do movimentado torneio de bilhar, ocorreram oﬁcinas de
orientação à saúde, ergonomia, nutrição e também voltadas para a estética.
A tenda mais procurada foi a do corte de cabelo. “Achei ótima essa iniciativa desse tipo de evento. Foi a primeira vez
que participei”, disse Alexandre Gomez, da Secretaria de
Administração, que participou do torneio de bilhar e também cortou o cabelo.
“A iniciativa de implantar campeonatos como esse de bilhar no Paço é muito bacana para que mais servidores venham jogar e se divertir no seu tempo de lazer”, aﬁrmou
Luiz Antonio Varella, do Departamento de Informática.
O campeão dessa segunda edição do torneio foi Alexandre
Gomes, que já tinha ‘previsto’ sua vitória. “Eu falei para a
organizadora que iria vencer esse campeonato e, com muita felicidade, acabei ganhando mesmo.”
O Dia do Homem é comemorado oﬁcialmente em 15
de julho, por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores. É quando geralmente alguns grupos atuam na
defesa dos direitos masculinos. Esta data comemorativa acontece desde 1992.

Aos acordes
da Orquestra
Sinfônica

Também como parte das comemorações do Dia do Homem, cerca de 80 servidores de diversas secretarias, divididos em dois grupos, participaram de uma
atividade diferente e muito prazerosa. Nos dias, 20 e 27 de agosto, respectivamente, eles assistiram ao ensaio aberto da Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo, a Osesp.
A atividade ocorreu na imponente Sala São Paulo, na área
central da capital. O passeio gratuito foi organizado pela
Secretaria de Administração e incluiu visita monitorada
ao espaço. Os participantes do passeio ﬁzeram inscrição
pela Intranet, conforme divulgação prévia.
O servidor Geraldo Augusto Pinto Nantes, da Secretaria
de Obras, aprovou o passeio e elogiou a organização. "Foi
muito interessante. Acho esse tipo de atividade válida,
ajuda a abrir a mente do servidor."

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 | Editor: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Antonio
Bibiano dos Santos, Janaína Coelho, Júlia Martin, Márcia Tavares, Ana Mattos, Virgínia Santos, Marrey Júnior | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres
Fotos: Antonio Basilio, Claudio Capuccho, Roberto Faria | Estagiários: Karla Duque Silva Teixeira, Keila Martins Viana, Rafael Santos Pereira, Rafael Vampre

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 | 3932-8695 | Secretaria de Esportes e Lazer
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Agentes monitoram trânsito
24 horas por dia
Um grupo de 17 servidores da Secretaria de Transportes realiza um trabalho fundamental para a cidade no Centro de Controle Operacional (CCO).
Diariamente, 24 horas por dia, eles monitoram cerca
de 500 câmeras de vídeo da Prefeitura espalhadas
pela cidade. O CCO funciona na Praça Afonso Pena,
no mesmo prédio do Centro de Operações Integradas (COI), da Secretaria de Defesa do Cidadão. As
imagens geradas pelas câmeras nas ruas atendem
ambos os setores.
A diferença é que o CCO avalia tudo que se refere
ao trânsito, como acidentes, congestionamentos,
transporte público, veículos quebrados, semáforos,
etc. Já o COI utiliza as imagens com foco na segurança pública.
Ambos os setores podem ser acionados pelo cidadão pelos telefones 156 ou 190.

fAGILIDADE NO ATENDIMENTO
A moderna sala do CCO, inaugurada em 2013, permite que os operadores
acompanhem as ocorrências com agilidade no atendimento e encaminhem
as providências necessárias, em benefício dos usuários das vias públicas da
cidade. A atuação destes servidores é fundamental também em situações de
emergências, organizando o ﬂuxo pelas ruas e garantindo que o trânsito de São
José seja cada vez mais seguro e ágil.

“Quando ocorre um acidente, por exemplo, nós acompanhamos
pelas câmeras o melhor caminho para direcionar as equipes
de trânsito, dando agilidade ao atendimento. Com o levantamento
estatístico, nosso trabalho ajuda também no planejamento de
trânsito da cidade para reduzir o número de acidentes”
Josilene Cintra | Coordenadora
fHá 11 anos na Secretaria de Transportes

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Saiba mais, ligue 3909-2621.
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Mesmo depois de anos da instalação do sistema de ramais diretos e o
Serviço 156, as telefonistas continuam trabalhando muito e sendo uma
espécie de cartão de visita da Prefeitura no atendimento à população.

Somente as telefonistas
do Paço atendem quase
mil ligações por dia e
muita história para contar.

Maria José Alves Fontes, com 21
de trabalho no Paço, fala do quanto
a proﬁssão é gratiﬁcante. "Todos
têm que conhecer nosso trabalho e
ver que, além de um trabalho duro,
ele tem um fundo de amor e gratidão de ajudar as pessoas", disse.

Muitas ligações engraçadas e emocionantes acontecem no dia a dia
dessas mulheres. Rosângela relemRosângela Cabral dos Santos, tem bra do começo na carreira e ri de
11 anos de trabalho no Paço e con- algumas situações.
ta que já passou por momentos de
emoção durante o expediente. "A Ela conta que, no comecinho, por
maior gratiﬁcação é ajudar as pes- não conhecer bem alguns deparsoas e, vendo que isso aconteceu, tamentos da Prefeitura, ela se
dá uma emoção muito grande. Há confundia muito. "Chegava a ser
pessoas que, de tão agradecidas uma situação constrangedora,
pelo conselho e pela informação, mas que é normal quando a teleacabam vindo até o Paço agrade- fonista é nova e está em processo
cer pessoalmente", contou ela.
de habilitação."

Guardas prosseguem
treinamentos

Servidor municipal há 17 anos e violeiro
há 25. Ensinar viola coloca a rotina
do coordenador do Educatrânsito,
da Secretaria de Transportes, Daniel
Monteiro, no ritmo. Daniel garante que
dar aulas de viola caipira traz equilíbrio
para o dia a dia e ajuda a equalizar
emoções e mente. Para o educador
e agente de trânsito, a prática ajuda
também a manter viva a tradição que
recebeu da mãe. “Ela era grande ouvinte
desta cultura e foi indo buscar água na
bica de Santana que me apresentou
essa paixão”, disse Monteiro. Mesmo
tocando viola caipira como hobby, a ideia
de passar adiante essa prática surgiu há
poucos meses, quando ele passou a dar
aulas desse instrumento, em casa.
“Considero uma missão disseminar
a cultura da viola caipira.
Além disso, quanto mais nós
ensinarmos, mais aprendemos.”
Daniel Monteiro | Agente de Trânsito

Os 38 guardas civis municipais, recém concursados, passaram
por mais uma etapa de formação. No dia 21 de agosto, eles participaram de uma palestra para conhecer a estrutura administrativa da Prefeitura, inclusive o Plano de Carreira. O treinamento, ministrado pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria
de Administração, ocorreu no auditório do Parque da Cidade.
Mais recentemente, esse grupo, juntamente com outros da
GCM está participando de treinamento ministrado pela Fiscalização de Posturas. Eles vão auxiliar a Fiscalização a atender
com maior rapidez as ocorrências de ﬂagrantes. “Com esse
apoio, a GCM tem condições de combater irregularidades por
24 horas, todos os dias da semana”, disse o inspetor regional
da GCM, Jefferson Donizetti de Lima.

SAIBA ANTES!

RECEBA EM PRIMEIRA MÃO INFORMAÇÕES ÚTEIS DA PREFEITURA EM SEU E-MAIL.
BASTA ENVIAR E-MAIL SOLICITANDO PARA: IMPRENSAHOJE@SJC.SP.GOV.BR
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Criatividade em favor da leitura
A vida da jovem paquistanesa Malala, ganhadora
do Prêmio Nobel da Paz de 2014, virou destaque
na Sala de Leitura da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Mariana
Teixeira Cornélio, no Jardim Telespark.

ACERVO

A história está sendo contada pela
professora Maria Gorete Pinto
Gonçalves, que se caracteriza
para disseminar a emocionante
história da jovem paquistanesa.
Maria Gorete se identiﬁcou
com a história, principalmente
ao saber saber que a jovem

não se conformava com um lixão, que existia próximo
da casa dela, no qual via crianças fora da escola no
meio de corvos, sujeira, moscas e tudo mais.
A história de Malala é transmitida em sala de aula
pela caracterização do personagem, da mesma
maneira que a própria professora
fez anteriorp
mente, quando se
vestiu com uma
fantasia do mosquito da dengue, para
alertar os alunos e
pais sobre os riscos
da doença.

A Prefeitura adquiriu 450 exemplares do livro-reportagem “Malala, a
menina que queira ir para a escola”,
da jornalista Adriana Carranca. Os li-
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vros irão complementar o acervo das
bibliotecas de 45 escolas de Ensino
Fundamental (EMEF), da Secretaria
de Educação.

LEDI BENEFICIA PROFESSORES
A Prefeitura inaugurou no início de agosto, o Laboratório de Educação Digital e Interativa (LEDI). Trata-se
de um centro de inteligência do Programa “Escola Interativa”, que funcionará em parceria com renomadas
instituições de ensino. O LEDI foi instalado no Centro
de Educação Empreendedora (Cedemp) e atenderá
sobretudo, professores, da Secretaria de Educação.
Com isso, eles terão mais acesso a conhecimentos em
tecnologia, em benefício dos alunos em sala de aula.
ESTAÇÃO DE EUGÊNIO DE MELO
VAI SER REVITALIZADA
A Estação Ferroviária de Eugênio de Melo vai ser reformada. A Prefeitura já abriu licitação para a obra que
terá investimento máximo previsto de R$ 414.217,00.
O início da reforma está previsto para o começo de
2016 e deve durar seis meses. A assinatura da abertura da licitação ocorreu dia 28 de agosto, durante as
comemorações dos 138 de Eugênio de Melo.

A Prefeitura está lançando uma série de vídeos
com a participação de crianças para o movimento
#Seja Você a Mudança do Trânsito, transmitindo mensagens para um trânsito mais seguro.
O primeiro tema abordado foi o uso do celular e
o perigo de usar o aparelho ao dirigir. As crianças, vestidas de agentes de trânsito, fazem uma
orientação descontraída e chamam a atenção de
adultos para as regras indispensáveis aos motoristas.
Conﬁra o link completo da campanha no site:
http://ow.ly/Rvasq
http:/

PARQUE DA CIDADE TERÁ
ESPAÇO ESPECIAL PARA CÃES
A Prefeitura vai instalar em breve no Parque da Cidade, o futuro Parque Canino. Será uma área de 3.500
m2 próximo à portaria da área de lazer. A proposta
será implementada por meio de uma parceria entre as
secretarias de Serviços Municipais (SSM), Meio Ambiente (Semea) e de Saúde, por intermédio do Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ). O local, que deve ﬁcar
pronto em até 60 dias, também será um espaço para
campanhas de vacinação, campanhas de adoção e
saúde dos animais.

ÁGUA! NEM PENSAR EM DESPERDÍCIO. ECONOMIZE PARA NÃO FALTAR!
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Aluna de escola municipal vence concurso de desenho
A aluna Jamily Kauany Santos Mariano, 8 anos, do 3º ano da EMEF Sônia Maria Pereira da Silva”, do
Novo Horizonte, foi a vencedora do 9° Concurso de Desenho ‘Projeto Rio Vivo’. O concurso é promovido pelo Grupo Band e visa alertar a população sobre a preservação do Rio Paraíba. “Eu pensei nas
formas de pegar água e coloquei no desenho. Tem rio, lago, chuva e cachoeira”, disse Jamily. “Foi
um trabalho feito aos poucos até chegarmos ao produto ﬁnal, que foi o desenho ganhador”, aﬁrmou
a professora de Artes, Maria Aparecida Ferreira, que acompanha Jamily. Na foto: a produtora do
evento, a mãe da aluna, Jamily, a professora, a diretora da escola e o representante da emissora.
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

• IMÓVEIS.VENDA
Apto Esplendor Garden, 2 dormitórios
(1 suíte), banheiro social, 75m² de área
útil, 2 vagas na garagem, varanda gourmet e área de lazer. Valor a combinar.
Maria, 99770-4710.
Apto, Terras do Sul, 2 quartos, sala,
cozinha, área de serviço e vaga na garagem, ótima localização. Cristina/ Lurdes,
99102-2942/ 3921-6560.
Sítio em Monteiro Lobato, 3 alqueires,
2 casas, com lago e piscina. R$490 mil.
Rodrigo, 98812-4795/98127-7256.
Sobrado em Caraguá, Jd Jaqueira, 2
salas, cozinha, 5 dormitórios (1 suíte), 2
banheiros, quarto externo, sacada, área
de serviço, garagem para 3 carros. R$480
mil. Beatriz, 99769-4699.
Sobrado, Urbanova, condomínio
fechado, 3 suítes, 2 vagas na garagem.
R$770 mil. Rodrigo, 8812-4795.
Sobrado, Villa Branca, 3 dormitórios
(1 suíte), banheiro social e lavabo, cozinha americana, sala de estar e jantar,
área de serviço, vaga para 3 carros,
churrasqueira. R$ 380 mil. Pedro/Sandra,
99158-1904/ 98243-0324.
Terreno, Jd Nova República, de 10m X
25m, com calçada e escritura, na Avenida
principal. R$130 mil. Almerinda, 98121-2731.
• IMÓVEIS ALUGUEL
Apto, Cond. Campo Bianco, Vila Tesouro, 2 quartos, box no banheiro, novo.
R$700 do aluguel mais R$180 do cond.
Renata, 99144-0493/ 98154-5513.
Apto, Jd Aquarius, mobiliado, 1 dor-

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

mitório, garagem, sauna, piscina, churrasqueira, salão de festas, área de lazer
e sala fitness. Leila, 99712-6166.
Apto, Jd Colinas, novo, com mobília, 1
dormitório, garagem coberta, sauna, piscina, área de lazer, churrasqueira e salão
de festas. Leila, 3847-8701/ 99712-6166.
Apto, J.Souto, 3 dormitórios, cozinha
planejada, suíte completa, varanda gourmet,
próximo ao ITA. R$1 mil. Sonia, 98144-9591.
Casa em Caraguá, Indaiá, sala, cozinha, 2 dormitórios, banheiro, área de
serviço, garagem coberta e para 2 carros.
R$1.100 . Beatriz, 99769-4699.
Casa Ubatuba, p/até 16 pessoas,
vaga p/3 carros, churrasqueira, ventiladores. Finais de semana e feriados. Vera,
98706-3678/ 99765-5883/ 3902-4016.
Casa, Jardim da Granja, 2 dormitórios
(1 suíte), cozinha Americana, garagem
para 2 carros. Próximo a Embraer. R$ 900.
Selma, 98112-86766/98867-2787.
Casa, residencial Righ, enorme e em
porcelanato, com 2 dormitórios grandes,
nunca habitada. Necessita de fiador.
R$900. Renata, 98161-7153/ 98820-6058.
Flat em Caraguá, praia Martin de
Sá, acomoda até 6 pessoas, com churrasqueira. R$150 em feriados e fim de
Semanas. Vânia, 98168-4722.
Sala comercial, Alto da Ponte, 30m²,
com habite-se, na avenida principal,
ótima localização, aluguel baixo. Clélia,
3923-8757/98203-1147.
Sala comercial, Altos de Santana, na
Av. Pico das Agulhas Negras, 17m², com
habite-se, ideal para escritórios, com Wi-

-fi. R$350. Clélia, 3923-8757/98203-1147.
Sítio para eventos, com piscina, churrasqueira, tirolesa, fogão à lenha, entre
outros. Tereza, 99629-4066/ 3944-2765.
• VEÍCULOS
Chery Face, 2011, 1.3, gas, econômico,
ar cond., dir. hidr., conjunto elet., bancos
de couro, sensor de ré, pneus e amortecedores novos. Bibiano, 99713-3590.
Corsa Classic Sedan, 2004, 1.6, prata,
4 portas, elétrico, gasolina, abaixo da tabela, único dono. Vânia, 99112-4876.
Citroen C3 XTR, 2008, 1.6, prata, banco de couro, apoio para os braços, farol
de milha, PC de bordo, 97 mil Km, flex,
abaixo da tabela. Vânia,99112-4876.
Fiat Doblo Adventure, 2006/07, flex,
completo, abaixo da tabela. R$28 mil.
Ronivon, 98874-6177/ 99758-8869.
Gol Mi Power, 2004/05, 1.6, flex,
prata, 150 mil Km, 2º dono, ar cond.,dir.
hid.,travas e vidros elét., roda liga leve,
MP3, R$17.500. França, 99764-0918.
• SAÚDE
Yoga, para você que busca força e
flexibilidade com equilíbrio. Profª Patrícia
Amora, mestre em Hatha Yoga. 98117-1627.
• SERVIÇOS
Aulas 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.

Quando
anunciar

1º a 9
de
outubro

Aula de viola caipira, no AArmazém do Violeiro. Daniel Monteiro, 3912-6519/98256-5427.
Bolo de pote, vários sabores R$3,50,
Claudia, Whatsapp 997053185.
Bolo, no pote e bolo coca-cola, vários tamanhos e sabores, Alexandra, 997296737.
Caravana, “beleza natural/dona
zica“, para quem quer cabelos cacheados
(afro), Alexandra, 997296737/981345220.
Cosméticos Jequiti e O Boticário e lingerie Demillus, com catálogo virtual. Rua “B”,
num 88, Santa Hermínia. Neila, 99763-8932
Digitações, contratos e trabalhos escolares. Clélia 98203-1147/ 3923-8757.
Diarista, com referência, recados com
Márcia, tel. 9 8123-5711.
DJ Jair, casamentos, aniversários,
baladas e festas em geral, estrutura
completa. Jair, 3931-8157/ 99600-0066.
Fotograﬁa de aniversário, batizado, crisma, eucaristia e ensaios em geral. Pagamento
com cartão de crédito. Demitrius, 98136-1290.
Goiabada cascão caseira. Aceita encomenda. Sebastião, 98264-9809.
Não ﬁque sem o
seu exemplar do

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

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

