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Equipe da Secretaria de Planejamento Urbano ﬁnaliza mais
uma edição do catálogo de pesquisas São José em Dados.
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Servidores

têm treinamento para
atendimento ao cidadão
e formação de liderança
Para que possamos aprimorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, a Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, da Secretaria de Administração, tem investindo
em cursos como o de Liderança Inspiradora e Auto Responsabilidade.
Recentemente, participaram dos cursos equipes do Protocolo, da Secretaria de Administração, e do Posto de
Atendimento ao Trabalho, da Secretaria de Defesa do
Cidadão.
O treinamento visa sensibilizar as lideranças sobre a
importância do papel do líder na gestão dos servidores
e estagiários que atendem o munícipe e o público interno, além preparar este grupo para um atendimento
mais eﬁcaz.
O treinamento foi dado pela empresa Fortia, especializada no desenvolvimento de pessoas por meio da
consultora Sheila Berna. Ela é graduada em psicologia
pela Universidade de São Paulo (USP), especializada em
Orientação Proﬁssional e pós graduada em Master Coach
Integral Sistêmico, pela Febracis.

A Divisão de Treinamento de Desenvolvimento e o Núcleo
de Qualidade e Vida também realizou recentemente a
abertura do Programa de Desenvolvimento de Liderança,
da Fundhas. Para isto foi realizado um “treeking”, uma atividade esportiva descontraída com o objetivo de incentivar
a integração. A organização foi feita por Dalmédio Nogueira Neto, da Secretaria de Educação com apoio do Francisco
Gentil, do Núcleo de Qualidade de Vida da Secretaria de
Administração. Após o trekking, foram realizadas algumas
reﬂexões e discussões sobre o sentido desta atividade com
o dia a dia na gestão da liderança da Fundhas.

FUNDHAS - LIDERANÇA

Seja um voluntário e venha fazer parte da
Brigada de Incêndio do Paço municipal!
A Brigada de Incêndio é constituída por pessoas
treinadas para emergência em primeiros socorros,
pprevenção, combate a incêndio e abandono seguro de área. Essa é uma medida de segurança das
ediﬁcações e áreas de risco, conforme artigo 24 do
ed
Decreto Estadual 56819/2011.

MAIS INFORMAÇÕES
brigada.paco@sjc.sp.gov.br
3947-8011/8133 (Chefe de Brigada Daniel)
3947-8489 (Líder de Brigada Miriã).

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, Eliane Mendonça, Hernane Lelis, Janaína Coelho, Márcia Tavares | Produtor gráﬁco:
Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Claudio Capuccho, Roberto Faria | Estagiários: Diego Rosa, Joao Pedro Almeida, Karla
Teixeira, Thais Ortelan

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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Servidores
produzem nova
edição do São
José em Dados
A Prefeitura reuniu as principais informações
históricas, demográﬁcas, culturais, sociais e
econômicas da cidade para compor a nova
edição do catálogo São José em Dados. A
publicação, editada pela equipe da Divisão
de Pesquisa da Secretaria de Planejamento
Urbano, é um importante material para a realização de estudos e consultas gerais sobre
o município em termos estatísticos, econômicos e geográﬁcos, sobretudo, para novas
empresas e instituições que pretendam se
instalar na cidade.
Maria Angélica Braga de Avellar Silva, chefe da Divisão de Pesquisa, da Secretaria de
Planejamento, disse que a publicação nasceu em 1979, da necessidade de se reunir
em um único documento, informações gerais sobre a cidade de forma concisa e com
linguagem acessível, mesmo ao tratar de
temas mais “técnicos”, como demograﬁa.
Entre os destaques desta edição, ela aponta
um novoo tema que sã
são
ão aass ppraças.
raç

A edição impressa do São José em Dados é destinada a faculdades, bibliotecas, entidades
de classes, representantes dos poderes Legislativo e Executivo, centros de pesquisas, entre outras instituições instaladas na cidade. O caderno também está disponível em arquivo
pdf no site da Prefeitura.
ppd
Conﬁra a versão em pdf
www.sjc.sp.gov.br/media/667370/sjdados_2016.pdf
EQUIPEfMarcelo Reis (Analista em Gestão Municipal), Paolo Costa (Analista Técnico Municipal), João Roberto Quaggio
Barreto (Analista de Documentos Históricos), Maria Angélica Braga de Avellar Silva (Socióloga), Cora Lacerda (bibliotecária, colega que se aposentou recentemente), Natália Rafaela Medeiros Marcolino (Estagiária) e proﬁssionais da Divisão de
Imprensa (fotograﬁa e revisão de textos).

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Saiba mais, ligue 3909-2621.
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RAIO X

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
___________
f629.921 habitantes
f21,8% do total de habitantes
possui até 14 anos
f20% do total da população
deve ser de idosos em 2030
f90,86% da população
possui aparelho celular
f5ª maior exportador do Brasil
f67% do território está na zona rural
fR$ 2,44 bilhões é o orçamento do
município prevista para 2016
f22% dos empregos formais
estão no setor industrial
f44 equipes Programa Saúde da Família
f834 leitos do SUS
f149 escolas da Rede
Municipal de Ensino
f61. 720 alunos na rede
f89 agências bancárias
f474.357 eleitores
f385 ônibus do transporte público

___________
“São José em Dados
tornou-se uma publicação
tradicional da Prefeitura
por meio da Secretaria de
Planejamento Urbano que
retrata as transformações da
cidade.”
Maria Angélica Braga
Socióloga
Secretaria de Planejamento Urbano

ALGUNS COMPARATIVOS
POPULAÇÃO
TOTAL:
1991
442.370
2015
688.597

SAIBA ANTES!

LIGAÇÕES
ELÉTRICAS:
1991
105.467
2015
245.323

FROTA
LICENCIADA
1985
64.953
2015 (apenas carros)
281.714

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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Reta ﬁnal da 5ªOlimpíada
Servidor e 1ª Paralimpíada

A Equipe da Educação compareceu em peso para
a prova corrida vertical, no prédio do Paço.
Estão na reta ﬁnal as competições da 5ª
Olimpíada/1ª Paralimpíada Servidor em
Movimento – Cidade Saudável. O evento
é promovido pela Prefeitura e é realizado
em mais de 20 modalidades esportivas
e recreativas. O objetivo é a integração
dos cerca de 500 servidores envolvidos
servidores por meio da prática de atividade física. Até o momento estão na
liderança as equipes da Fundhas, Esportes, Saúde e Urbam.
A cerimônia de abertura aconteceu no
dia 21 de maio, na Escola Municipal
Vera Lúcia Carnevalli Barreto. A grande
ﬁnal será no dia 2 de julho, no mesmo
local com a corrida de 5.000 metros e o
cumprimento da Carta Tarefa.

destaque desta edição foi a inclusão dos
paratletas.
Eles estão se sentindo vitoriosos e ultrapassam seus próprios limites.”, aﬁrmou
o coordenador. Ele ainda ﬁrmou que, o
principal objetivo da Olimpíada é que
cada servidor passe a praticar alguma
atividade física por prazer e não por obrigação.
A organização da Olimpíada é da Secretaria de Administração, em parceria com
a Secretaria de Esportes. A Fundhas foi
vencedora das edições de 2011 e 2012.
Já o Esportes foi bicampeão em 2013 e
2014.

Segundo Francisco Gentil Ferreira, um
dos membros da organização, o fato do
Brasil sediar a Olimpíada está motivando
os servidores na competição. “O grande

Face oﬁcial
http://ow.ly/jEX0301kRBi
Mais informações
3947-8725

Com 24 anos de Prefeitura, Maria Otilia da
Silva, do Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Administração, ganhou
muito mais do que experiência no seu tempo
de Prefeitura. Incentivada por um grupo de
caminhada, da Casa de Convivência, desde
2012 ela criou um novo hobby: a corrida!
Após começar a realizar caminhadas com
outros servidores, Maria Otília aproveitou
o grande número de corridas existentes no
município e arriscou uma nova modalidade.
Hoje, não vive mais sem a corrida e vê inúmeras vantagens na atividade.
Uma das principais é o convívio e o surgimento de novas amizades por meio desse
hobby. Participante da equipe de corrida
do João do Pulo, a servidora destaca a
união dos seus companheiros. “A corrida me apresentou grandes amizades. Na
nossa equipe costumamos nos chamar inclusive de ‘Família João do Paulo’. É uma
interação muito legal”.

E
Equipes
da Saúde ajudam
São José a controlar a H1N1
S
G
Graças
ao trabalho de todos os
servidores que atuam nas Unidase
ddes Básicas de Saúde (UBS), em
eespecial aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem, São José
lia
teve grande sucesso na Campate
nnha de Vacinação contra a gripe
H1N1, este ano.
H

A equipe da UBS
Satélite, no primeiro
dia da vacinação.

Foram aplicadas 194.461 doses da
vacina e alcançamos 103,58% do
público alvo estimado pelo Ministério da Saúde.
A UBS do Satélite foi a recordista da rede com 15.303 doses
da vacina aplicadas

Curso sobre segurança pública
O curso gratuito semipresencial de “Construção de Políticas de Segurança Pública
no Brasil” está com novas vagas em São
José dos Campos. A participação é aberta
a qualquer pessoa, sobretudo conselheiros, gestores, policiais da área. A capaci-

tação faz parte de uma parceria entre a
Prefeitura e a organização Agenda Pública.

sabilidades, direitos humanos e canais de
participação social.

O curso é gratuito e traz temas como o
funcionamento do sistema de segurança
pública, agentes envolvidos e suas respon-

As inscrições podem ser feitas pelo
e-mail ep@ep.org.br. Mais informações pelo telefone (11) 3159-0537.

Gatilho salarial | IPC acumulado

IPC | MAIO

0,57%

4,96%
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AVISO:

Em função da legislação eleitoral,
o Nosso Jornal só volta a circular
após as eleições de outubro.
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, Parque Nova Esperança, 2 quartos, sacada, cozinha planejada, garagem e churrasqueira.
R$150.000,00.Vânia, 99108-1801.
Apto, Região Central, 1 dorm. de 33 a 71m²
e duplex 2 dorm. com 109 m². Ctto Bernoldi,
98127-7256.
Apto, Jd. Satélite, Edif. Bilbao. 2 dorm. 1 suíte.
Móveis Planejados, vaga coberta e 2 sacadas.
R$225,000,00. Fernando, 98142-9133.
Apto, Parque Industrial, 2 dorm.Vaga de garagem coberta. R$160.000,00. Fernando, 99751-4149.
Casa, Galo Branco, 4 cômodos. José, 996663948.
Casa, Monte Castelo, 12x25.Aceita troca por
imóvel do mesmo valor. José, 98870-7506.
Casas, Cidade Salvador, com dois dormitórios,
Jacareí. Sueli, 98219-1010.
Flat em Caraguatatuba, praia Martim de Sá. Com
churrasqueira, piscina, vaga de garagem.Acomoda
6 pessoas. R$180 mil.Vânia, 98168-4722
Terreno, Residencial Vista Linda, com registro e
escritura. Noemia, 3929-2409.
Terreno, Jd. Nova República, 10x25.
R$130.000,00.Almerinda, 98121-2731.
• IMÓVEIS ALUGUEL
Apartamento mobiliado e com suítes, para
homens não fumantes. Próximo a Prefeitura.Ana,
98150-1513.
Apartamento, Res.Villa Branca, em Jacareí,
45m². R$ 650,00 + R$200,00 de condomínio com
gás e água inclusos. Mário, 98157-0914.
Apartamento, Jd. Satélite, 2 dorms e 1 suíte, 1
gar., R$ 650 + condomínio. Mylene, 99149-4515.

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

Casa, Santana, 2 quartos, sala, cozinha e
banheiro. Rosaura, 3019-4968.
Casa, Jd. Portugal, com sala, cozinha, 2 dormitórios e um banheiro. R$800.Terezinha, 3322-7492.
Casa, Santana, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. R$870. Rosaura, 98885-2795.
Casa em Ubatuba, para ﬁns de semana e
temporada. Com garagem para 3 carros.Vera
98706-3678.
• VEÍCULOS
Celta Life, 2007, 1.0. Flex. IPVA e LIC pagos.
R$12.990,00 Carlos, 98804-6690.
Corsa Hatch, 2012, 1.4 Flex. Preço de tabela.
José, 99746-8682.
Fusca 1970, vermelho. Documento em dia. R$
6.000,00. Inês, 3931-7143.
Gol, 2011, 1.0 G4 Flex. Carro quitado com
documento, IPVA e seguro. R$18.499,00. Jociana,
98804-6690.
Voyage Confortline,1.6. Completo. R$350.500,00.
Alaíde, 98117-3944.
Moto Yamaha Fazer 150 elétrica e ﬂex. Entrada
de R$2.000.00, e dívida com 24 prestações de
R$300,52 reais. Cristiane, 98868-5994.
Honda Fit LXL automático 2009. R$ 33.000,00.
Matheus, 99618-7929.
• SAÚDE
Yoga, 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.
Cestas de café da manhã e cestas especiais.
Variados tipos como ﬁtness, romântica e tradicional.
Rodrigo, 98127-7256.
Fotograﬁa de aniversários, batizados, eventos
em geral e ensaios. Demitrius, 98136-1290.
Lavo e passo roupas. Conceição, 3923-7176.
Lavanderia Vapt Vupt, planos mensais com 10%
desconto para servidores. Richard, 3322-0821.
Instalações e manutenções elétricas em geral,
telefonia, automação, ar condicionado, etc. Hélio,
98700-1115.
Reparos, pintura em residências, jardinagem, e
limpeza em piscinas. João, 99788-2797.
Manutenção de computadores, formatação, upgrade, troca de peças e limpeza, Felipe, 98106-5888.
Marido de Aluguel e pintor. Paulo, 98883-3080.
• DIVERSOS
Ardósia, 46m. 40x40. Iraci, 98174-4902.
Bateria acústica peace, anos 80. Bumbo, caixa,
dois tons, maquina de chimbal, pedal de bumbo,
estantes, banco e jogo de pratos Orion. R$ 1200,00.
Edmon, 98849-9476.
Bicicleta com 50 anos de uso, em funcionamento. José, 99746-8682.
Bicicleta feminina.Aro 26. Rosaura, 98885-2795.
Computador PC 4GB, 500 HD. R$300. Rosaura,
3019-4968.
Dormitório de casal de madeira maciça. José,
99746-8682.
Geladeira Cônsul, branca, 250 litros.Vera,
98834-8986.

Quando
anunciar

Só depois
das
Eleições

Máquina de escrever. Inês Cilene, 3931-7143.
Jogos Xbox 360. PES2013 R$50. Lego Jurassic
World R$90. Forza Horizon 2 R$100. Carros 2, usado
R$80. Chaves Kart R$50. Copa do Mundo da Fifa
Basil 2014 R$70. Minecraft Xbox 360 Edition R$40.
Rayman Origins R$80. Forza Motosport 4 R$80.
Marco, 99702-8399.
Kit de berço padrão americano, completo,
100% algodão e masculino. R$180,00. Claudete,
3916-3348.
Mesa de Vidro, quadrada e com 6 cadeiras.
Sonia, 98849-9088.
Piso claro 10m. 44x44. Iraci, 98174-4902.
Sítio, para eventos, com piscina, churrasqueira,
tirolesa, fogão à lenha, entre outros.Tereza, 981665080/ 99629-4066.
Rotating Air Brush Titanium Conair. R$250.
Luciana, 98806-3446.
Violão Giannini Nylon Starter seminovo. R$300.
Fernando, 99751-4149.
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

