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O supervisor Rodolfo de Paula,
da Secretaria de Administração, foi
quem acendeu a pira olímpica
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Treinamento
EM 2010
FORAM
REALIZADOS
21 CURSOS
PARA 2.869
SERVIDORES

MAIS INFORMAÇÕES
3947-8097
RETRANCA
Professores de educação física têm capacitação
Cerca 60 professores de educação física da rede municipal de ensino participaram nos dias 6 e 7 de abril de um
seminário sobre esporte adaptado para pessoas com deﬁciência. O encontro foi uma parceira entre a Prefeitura
(Assessoria de Políticas para Pessoas com Deﬁciência e
secretarias de Educação e Esportes) e o Governo de São
Paulo.
O objetivo foi capacitar os professores de educação física nas áreas do esporte adaptado e iniciação esportiva,
visando a inserção do aluno com deﬁciência nas diversas
atividades desenvolvidas durante as aulas.

Com o objetivo de garantir
mais oportunidades de
capacitação aos servidores, a
Secretaria de Administração já
programou mais treinamentos
que serão realizados ao longo
deste ano.
Na área técnica, serão
realizados cursos de
informática (especíﬁca da
área solicitante), legislação e

formação de novas carreiras.
Já na área comportamental,
serão oferecidos cursos de
atendimento ao público,
relacionamento, administração
do tempo, liderança,
comunicação e motivação.
Nesse início de ano, já foram
promovidos os cursos de Word,
Excel e atendimento ao público
para 472 servidores.

Casa do Idoso
forma turma em informática avançada

Participantes da primeira turma do curso gratuito de informática avançada da
Casa do Idoso receberam no dia 7 de
abril o certiﬁcado de conclusão. Nas
aulas, os 31 alunos tiveram revisão do
básico e introdução ao Excel, além de
aprender mais sobre Word, navegação
na web, uso do e-mail e skype.
A Casa do Idoso é coordenada pela
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Para saber informações sobre novas
turmas e outros cursos e atividades, é
só ligar para o telefone 3909-8600.

Professores de
educação física
têm capacitação
Cerca 60 professores
de educação física da
rede municipal de ensino
participaram nos dias 6 e
7 de abril de um seminário

Cursos de aprimoramento
e capacitação que sejam
do interesse dos servidores
poderão ser viabilizados.
Para isso, basta entrar em
contato com a equipe de
treinamento.
MAIS INFORMAÇÕES
3947-8097

sobre esporte adaptado
para pessoas com deﬁciência. O encontro foi uma
parceria entre a Prefeitura
(Assessoria de Políticas
para Pessoa com Deﬁciência e secretarias de
Educação e Esportes) e
o Governo de São Paulo.

O objetivo foi capacitar os
professores de educação
física nas áreas do esporte
adaptado e iniciação esportiva, visando a inserção
do aluno com deﬁciência
nas diversas atividades
desenvolvidas durante as
aulas.

Mensagens
gratuitas em seu celular
Que tal receber informações gerais e avisos da Prefeitura via torpedo, gratuitamente? Com esta facilidade, você ﬁca sempre
atualizado em qualquer lugar onde estiver.
Basta seguir estes passos. Entre no site da
Prefeitura e clique no link “Servidor”
(www.sjc.sp.gov.br/servidor).
Escolha o item do menu à esquerda com o nome
“Atualize seus dados” e preencha os campos
solicitados e o número do celular. Pronto!

Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Jornalista responsável: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Antonio Bibiano dos Santos, Elizânio Silva, Helen Camargo, Juliana Andrade (estagiária),
Rodrigo Vieira | Design gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Adenir Britto, Bruno Fraiha, Ronny Santos
E-mail: nossojornal@sjc.sp.gov.br Telefone: 3947-8072

VIDA SIM,
DROGAS NÃO!
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VENHA TORCER
POR SUA EQUIPE!

CONFIRA OS RESULTADOS NO SITE:

www.sjc.sp.gov.br/servidor
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A 1ª Olimpíada Servidor em Movimento
começou no dia 2 em clima de muita
animação. A cerimônia de abertura foi na
Escola Municipal Vera Lúcia Carnevalli
(Tecelagem) com o desfile dos cerca de
500 participantes das secretarias da
Prefeitura, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Urbam, Câmara, Cressem e Assem.
Organizada pelas
secretarias de Administração e Esportes e Lazer da
Prefeitura, a Olimpíada teve início
com a competição
de trekking, no
Parque da Cidade.
A equipe “Monstros”, da Secreta-
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ria de Administração, ficou em 1º lugar
nessa modalidade, seguida da Educação
(2º), Fazenda (3º), Transportes (4º), Sedc
(5º), e Meio Ambiente (6º).

Objetivo
A 1ª Olimpíada Servidor em
Movimento faz parte de uma
programação de ações da
Secretaria de Administração,
que tem como objetivo a
integração dos servidores por
meio de atividades de lazer,
esportes, entretenimento e
atenção à saúde e qualidade
de vida.
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Para ver a Lua
e as estrelas
Todas as terças-feiras, o Instituto
de Aeronáutica e Espaço (IAE), que
ﬁca no Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA),
abre espaço para visitas a partir das
19h30. Se o grupo tiver no máximo
cinco pessoas, é só comparecer na
portaria e informar que deseja conhecer o local.
No caso de turmas maiores – escolas, igrejas, entidades – é preciso
agendar a visita, que deve ser exclusivamente por email, o qual deve in-

formar nome e idade dos visitantes,
além da data desejável.
No local estão disponíveis dois
telescópios que foram utilizados
pela primeira turma de astrônomos
formados no Brasil, na década 70.
Para admirar os astros celestes, é
imprescindível que o céu esteja sem
nuvens e já tenha escurecido, pois
a claridade diﬁculta a observação,
explica o responsável pelo observatório, Silvio Roberto Macera.

PARA AGENDAR
• observatorio.astronomico@iae.cta.br

UBS LIMOEIRO

ZELADORES DA CIDADE
É difícil andar pela cidade, seja na área central
ou num bairro distante,
e não perceber algum
trabalho de manutenção
ou obra.
As equipes da Secretaria
de Serviços Municipais
realizam serviços gerais

de manutenção em vias,
calçadas, praças e áreas
verdes.
O resultado desse trabalho é uma cidade sempre
limpa, organizada e cada
vez mais bonita, que garante conforto e acessibilidade aos moradores.

A EQUIPE
Waderley Aparecido
Fernandes, João Mariano
Lourenço, Vanderley Darci
Querido, Edson Alves
Ferreira e Alessandro
Martins

Acima a equipe da unidade
básica de saúde do Limoeiro,
na região oeste. Reinaugurada
recentemente, a UBS teve a
área ampliada.
Foi construída mais uma sala,
o que ampliou de quatro para
cinco os consultórios médicos
– um deles especíﬁco para
atendimento ginecológico, com
banheiro.
O prédio ganhou salas para
inalação, arquivo, depósito
de materiais, medicamentos e
vestiários masculino e feminino,
entre outras melhorias.
Em média, a unidade realiza 300
consultas médicas por mês e
atende uma população cadastrada de 5 mil pessoas dos
bairros Limoeiro e Pôr do Sol.
Trabalham no local três médicos
– clínico geral, ginecologista e
pediatra –, dois cirurgiões-dentistas, uma enfermeira e quatro
auxiliares de enfermagem.

VEM AÍ! 25 DE MAIO - DIA DO DESAFIO ! SUA SAÚDE AGRADECE!
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Apaixonado pela natureza e fascinado
por caminhada, o servidor Dalmédio
Nogueira Neto , há nove anos analista
de sistemas da Prefeitura, é um praticante ﬁel dessa modalidade de esporte
ao ar livre.

Conhecemos vários pontos
da Patagônia argentina e
um pedaço da Patagônia
chilena. O máximo que
andamos num dia foi 30
quilômetros, com
um trecho sobre gelo.

Como
anunciar

•Preferencialmente
pela internet

www.sjc.sp.gov.br/servidor

Quem
pode
anunciar

Ou por telefone
3947-8298|3947-8077|39478235|3947-8072|3947-8067
• IMÓVEIS . VENDA
Apto. Aquarius, 2 dorm (1
suíte), 1 vaga de garagem, mobiliado, R$ 210 mil, Daniela,
9230-0872.
Apto, Jd S. Vicente, pronto p/
morar, 2 dorm., sala, garagem p/
1 vaga, 52m², R$ 120 mil, Pereira, 3941-5885 / 3947-8137.
Casa Jacareí, condomínio
fechado, reformada, R$ 140 mil,
Paulo, 9761-8853.
Casa, Santa Rosa, vende-se
ou troca por imóvel menor valor,
3 dorm. , R$ 140 mil, José Wilson, 3931-4700.
Casa, Res. Sta. Maria, zona
leste, 2 dorm, 1 suíte, R$ 130
mil, Glória, 9151-0680.
Terreno Jd. Sta. Julia, com
escritura, quitado, R$ 40 mil ,
Elisabeth, 9151-0680.
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Apto., Ubatuba, Maranduba,
ﬁm de semana e temporada,
Suely ou Marlene, 39219197/9702-7529.

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

Necessário informar
a matrícula funcional

Casa, Caraguá, p/ temporada, Porto Novo, 2 quartos, garagem, R$150, Andrade, 97237711/9736-2768.
Casa, Vl. Industrial, próx. Do
Senac, 2 dorm, 1 suíte, garagem
p/ 2 carros, R$ 1100, Margareth,
8162-9274/3911-2382.
Espaço p/ festas, piscina e
churrasqueira R$ 200/12h Tânia,
8804-8546/9120-3738.
• VEÍCULOS
Corolla, SEG 2005, preto, Leila, 9712-6116/3947-8701.
Corsa, 2000, cinza metálico, gasolina, 4 portas, vidros
verdes, R$ 16.600, Ana Maria,
9189-3353.
Fusca, 85, azul, álcool,
motor 1600, Angélica, 97032520/3431-3953.
Gol, GV Trend cinza Vulcan
2009 ﬂex, desembaçador traseiro e dianteiro, R$ 26 mil, Sandra,
9718-6709.
Ipanema, 96/97 ar, direção, alarme, Rodolfo 3902-

Índice IPC/Fipe abril: 0,35%

O interesse por caminhada começou em 1990,
quando participou de um
trekking de regularidade
(enduro a pé em equipe)
no distrito de São Francisco Xavier. Para Dalmédio, o maior incentivo
para o esporte é a vontade de vencer obstáculos
e curtir bons momentos
com os amigos.
Ele coleciona inúmeras
aventuras. Entre elas estão passeios
pela Serra da Bocaina e trilhas em

Muita
atenção!

• Só será publicado
anúncio de imóvel legalizado pela Prefeitura
• Os produtos ou serviços publicados são de responsabilidade
dos anunciantes
Será publicado somente
um anúncio por edição

4343/9101-7309.
Logus, 94, álcool, Solange,
9103-2180.
Palio, 2001, 1.0, GNV/Gasolina, vinho, trava elétrica, R$14
mil, Renata, 8127-4273/81364897.
S-10, 98, direção, alarme, gás,
3 lugares, Robson, 9102-0708.
Verona, LX, 1.6 álcool 92, documentado, R$ 6800, João Paulo, 3027-5592, jopamacedo@
gmail.com
• MÓVEIS & ELETRO
Frigobar, Consul, 120 L, usado, R$ 400, Djalma, 9761-3001.
Impressora, multifuncional
Epson, ainda na caixa e na garantia, nota ﬁscal da loja, Ana
Paula, 3207-5475/9156-5773.
Mesa de ferro, com tampo de
vidro, 4 cadeiras estofadas, R$
350, Neide, 3019-5218.
Vídeo-game, Wii c/ controles,10 jogos, c/ Wii Fit
+ kit de beisobol, golf, raquetes e volantes, R$ 600

Campos do Jordão e Ubatuba.
Uma das viagens mais recentes e
inesquecíveis foi uma caminhada pela
Patagônia, na Argentina e no Chile,
no extremo sul da América. No total,
foram 16 dias nessa região,
acompanhado por um amigo.
Por causa do clima frio e
úmido, com chuva e muito
vento, eles tiveram de investir em calçados e vestimentas impermeáveis. Os
dois aventureiros também
ﬁzeram pequenas escaladas em montes nevados na
parte argentina.
Dalmédio quer conhecer
ainda mais o continente
sul-americano. O próximo destino é
Machu Picchu, no Peru.

Quando
anunciar
Para fazer seu
anúncio, observe
as datas para
envio do anúncio.

(tudo), Bibiano, 9713-3590.
• DIVERSOS
Mimiógrafo, R$ 150, Maria do
Carmo, 9124-5904/3953-8174.
Saco de Pancadas, Punch,
couro, vermelho, 50 kg, 95 cm
alt, R$ 100, Rui, 3018-3247.
Carrinho de bebê, Hercules,
rosa e cinza, R$ 150, Zilda, 30218508/8864-5894.
• SERVIÇOS
Aluguel, mesas, cadeiras,
brinquedos inﬂáveis, algodão
doce, Sônia, 3905-3331/88643331.
Banner, painel, retrospectiva
animada p/ aniversário, casamento, Guilherme, 8855-7107/
3923-7903.
Cabeleireira, R. Audemo
Veneziani, 411, Alto da Ponte,
Adriana, 9174-0795.
Desenvolvimento de sites,
a partir de 3x R$ 250, 1 ano de
domínio e hospedagem grátis,
Felipe, 8848-8789.

9, 10
e 11
de MAIO

IRPF, faz-se imposto de renda,
R$ 25, Luciano, 8804-8546
Pátina, restauração de
móveis, pintura country, orçamento e encomendas, Isley,
8132-6966.
Kit festa, 500 salgados,
4 kg bolo, 200 doces, 500 g
balas R $240, se aceita encomenda avulsa, Vanderleia,
9728-4743.
Lavagem a seco, tapete,
carrinho de bebê, estofados em
geral, Ed Wilson, 3018-7955.
Lembrancinhas c/ imã, fotos
e convites personalizados, Stella
8802-8522 / 3019-1816.
Motorista, viagens ao aeroporto e para idosos, Paulo, 92023865/8819-2813.
Prepara-se almoço e jantar,
bolo e salgado para festas,
Maria Helena, 9747-4680/88368244.
• ANIMAIS
Filhotes de boxer, Juliana,
9107-0359

Acumulado de outubro a março: 4,47%

