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Árvore de Natal e presépio, 
no Largo de São Benedito

e um 2015 inesquecível!

Feliz 
Natal



O Serviço de Hemoterapia de 
São José dos Campos comemo-
rou em 25/11, o Dia Nacional do 
Doador Voluntário de Sangue. 
Houve uma programação espe-
cial com homenagem e uma ceri-
mônia ofi cial na Câmara Munici-
pal, para as pessoas que, acima 
de tudo, doam amor ao próximo. 

Muitos servidores da Prefeitura 
estão entre os maiores doadores 
de sangue da cidade.

O Banco de Sangue, como é 
mais conhecido, atende mais 
de 30 hospitais da região, entre 
eles o Hospital Municipal de São 
José dos Campos. Podem doar 

pessoas saudáveis entre 16 e 69 
anos. Os homens devem ter mais 
de 50 kg e as mulheres mais de 
55 kg. 

Informativo mensal para os servidores 
da Prefeitura de São José dos Campos 

Participe com sugestões para o 
Nosso Jornal: atividades em 
sua área, seção Depois do Traba-
lho e outras dicas interessantes. 
Ligue 3947-8072 ou escreva para 
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Envie sua sugestão

A DENGUE PODE MATAR ELIMINE ÁGUA PARADA! EM CASO DE SUSPEITA DE LOCAIS COM
FOCOS DO MOSQUITO, FALE COM A PREFEITURA PELO TELEFONE 156
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Servidores da Saúde têm cursos
de atualização e capacitação

O ano que se encerra foi de muita movimen-
tação para os servidores da Secretaria de 
Saúde. Eles participaram de diversos cursos 
de atualização e capacitação em suas res-
pectivas áreas. 

Ao todo, a Prefeitura, por meio da Secretaria 
da Saúde, realizou em 2014 um total de 97 
cursos para os servidores. Entre eles, está o 
de gerentes de UBS, realizado em 16 encon-
tros, com a capacitação de 80 profi ssionais.

Também aconteceu o curso introdutório ao 
ESF (Estratégia de Saúde da Família), em 

19 encontros, que capacitaram 44 equipes, 
totalizando 440 servidores, que  já estão atu-
ando em todas as regiões da cidade.

Também foram oferecidos outros cursos, 
como capacitação do Projeto Caminhar, para 
Agentes Comunitários de Saúde e auxiliares 
de enfermagem; Atualização em Câncer, 
para médicos e enfermeiros; Noções de Ele-
trocardiograma, para médicos da rede bási-
ca e emergencistas, entre outros.

Alguns foram ministrados pela primeira vez, 
como o de Prática Integrativa e Complemen-

tar Shantala, ministrado para enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem da rede municipal 
de saúde. Trata-se de uma técnica de mas-
sagem indiana específi ca para bebês, que 
estimula a resistência imunológica, amplia 
a respiração e melhora a expectoração, di-
minui o estresse e ainda ajuda a prevenir 
cólicas e a prisão de ventre. Segundo os téc-
nicos da Secretaria, a capacitação dos servi-
dores, a qualidade dos serviços prestados e 
a humanização do atendimento à população 
são as metas principais para formulação e 
realização desses cursos. 

Doo sangue desde 18 anos. 
Faço isso por solidariedade. Eu via 
as pessoas doando sangue e decidi 
fazer a minha parte para ajudar 
aqueles que precisam. Quando 
recebi a notícia de que seria 
homenageado fi quei muito feliz. 
Isso é um reconhecimento da ajuda 
que fazemos.    
Delton Ramalho, 45 anos
Funcionário da Urbam desde 1997

No dia 21, a Secretaria de Administração, por meio do DRH (Treina-
mento), realizou a cerimônia de posse dos servidores eleitos como 
representantes da CIPA 2014/2016. A solenidade ocorreu na Câ-
mara Municipal.  Na foto os presidentes das cinco CIPAs eleitas: 
Marcos Antonio Barbosa (Paço e demais secretarias) Débora Va-
léria Mauricio (Sedec/Transportes), Antonio Roberto Rosa (Educa-
ção), José Cesar Azevedo (SSM) e Joselma Silva Moreira (Saúde).  
Para o vice-presidente da CIPA, Wilson de Oliveira, a comissão é 
de extrema importância na Prefeitura. “Esperamos mudar alguns 
pontos que não estão tão bem assim, pode não ser algo fácil, mas 
sabemos que é possível melhorar.” A presidente da CIPA Saúde, 
Joselma Silva, também afi rmou que alguns pontos precisam ser 
melhorados. “Um deles é a conscientização dos servidores da saú-
de, que será o primeiro que iremos trabalhar”, declarou Joselma.Mais informações: 3519-3766

Doar sangue, um ato de amor NOVA CIPA
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O título dos Jogos Abertos do 
Interior, conquistado antecipa-
damente no dia 29 de novem-
bro por São José dos Campos, 
pôs fi m aos 45 anos de espera 
na fi la. Após bater na trave três 
vezes consecutivas, quando foi 
vice de 2011 a 2013, a cidade 
fi nalmente soltou o grito de vitó-
ria em Bauru, sede da 78ª edição 
do evento. São José também foi 
campeã em 1969. 

Para que os atletas tivessem todo 
o apoio necessário, foi formado 
um verdadeiro time. Dirigentes e 
profi ssionais deram o suporte ne-
cessário às equipes e comissões 
técnicas dentro e fora do alo-
jamento. Cerca de 60 pessoas, 
de São José e Bauru, estiveram 
nesse time: advogado, enfermei-
ras, fi sioterapeutas, motoristas, 
funcionários da cozinha, limpeza, 
montagem e lavanderia.

Equipe de apoio
ajuda São José a ser
a grande campeã

Antônio Carlos Silvério,
Chefe da delegação joseense

Presentaço de Natal!
Após 45 anos, São José fatura 
pela 2ª. vez os Jogos Abertos

A coordenação e a equipe de apoio deixam
Bauru com o troféu de campeã

Cerca de 600 servidores participaram 
dia 23/10, do culto ecumênico em 
homenagem ao Dia do Servidor, come-
morado em 28 de outubro. O evento foi 
realizado no estacionamento do Paço 
Municipal. As comemorações pelo dia 
do servidor duraram quase dois meses.

A cerimônia foi conduzida pelo padre 
Rinaldo Rezende, da Catedral São 
Dimas, e pelo pastor Felipe Câmara, 
da Igreja Assembleia de Deus, além de 
secretários municipais.

O evento contou com a apresentação 
do Coral dos Servidores. Tanto padre 
Rinaldo como o pastor Felipe exaltaram 
a função primordial dos servidores que 
é o ofício de servir os cidadãos e cola-
borar no desenvolvimento da cidade.

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da Faça amizades! Curta a natureza!

Dia do Servidor: 
Emoção marcou
o Culto Ecumênico
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EQUIPE AFINADA 
No comando da equipe de apoio, oito servidores da Se-
cretaria de Esportes e Lazer cuidaram para que tudo saís-
se como planejado. Liderados pelo chefe da delegação, 
Antônio Carlos Silvério, formaram o grupo o assistente 
da chefi a, Claudemir Cabral, e os coordenadores Fábio 
Miranda (fi nanças), José Abud (logística de transporte), 
Renato Souza e Silva (medicina esportiva), José André 
Bonafé (alojamento), Raimundo Nonato Rodrigues (ali-
mentação) e Carlos Santos (manutenção). Todo o traba-
lho teve também a ajuda de profi ssionais da Prefeitura 
em São José dos Campos.

COMER, TRABALHAR, JOGAR
Dormir pouco e trabalhar de dia e de noite. Essa foi a rotina dos servi-
dores responsáveis pela delegação joseense nos Jogos Abertos. No-
vato nesse time vencedor, o assistente de gestão Raimundo Nonato 
Rodrigues, há pouco mais de um ano na Prefeitura, teve um teste de 
fogo na coordenação do setor de alimentação no alojamento.
Ele assumiu a função no lugar que foi ocupado por 25 anos pelo chef 
Décio Pedrosa (falecido em julho), que, além de mestre da gastro-
nomia, era muito querido em todos os anos que serviu à delegação 
joseense. Maître e garçon formado, Raimundo seguiu o estilo do 
antecessor, com quem trabalhou na edição anterior da competição. 
“Procurei manter o padrão, que já atendia à expectativa dos atletas e 
às necessidades nutricionais deles.”

COMER TRABALHAR JOGAR

O médico Renato Souza (centro) juntamente
com fi sioterapeutas e enfermeiras

O chef Raimundo (de azul) e a fundamental
equipe de cozinha

Os dirigentes festejaram a conquista ao
lado dos funcionários de apoio de Bauru

d
v
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à

A equipe de atletas de São José que desfi lou
na abertura dos Jogos Abertos

CESTAS DE NATAL
A Secretaria de Administração pros-
segue até o dia 19/12 a entrega das 
tradicionais cestas de Natal para os 
servidores. A entrega é feita em dias 

específi cos para cada Secretaria. Além 
dos servidores da ativa, receberão o 
benefício aposentados, pensionistas, 

estagiários e bolsistas dos progra-
mas Agente de Cidadania e Incentivo 

à Qualifi cação (PIQ). As cestas são 
compostas por 22 itens como paneto-
ne, frutas secas, caixa de bombons, 

latarias, entre outros.
Mais informações sobre a entrega,

confi ra na Intranet: 
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Como tradicionalmente ocorre, a Secreta-
ria de Administração promoverá também 
o Culto de Natal. A cerimônia vai ocorrer 
dia 18/12, às 8h30, no estacionamento 

do Paço.  Todos estão convidados 
para esse momento de refl exão 

e ação de graças.

Culto de
Natal, dia 18

Próximas trilhas: Paraitinga e Poço do Pito (São luiz do Paraitinga), Da Onça e Ana Chata (São Bento do Sapucaí) e
São Francisco Xavier/Monte Verde (MG) Ligue: 3947-8096 e informe-se!
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Gatilho salarial IPC acumulado IPC | OUTUBRO
0,37% 3,81355% 

A Secretaria de Defesa do Cidadão, 
por meio da Guarda Civil Municipal 
(GCM) iniciou em novembro um trei-
namento prático para uso de pistolas 
de eletrocondutividade e sprays de 
pimenta pela corporação. 
A iniciativa é decorrente de uma 
parceria com o Governo Federal pelo 
programa “Crack, É Possível Vencer”. 
Um grupo de 55 guardas participou 
da capacitação, com duração total de 
20 horas, incluindo aulas teóricas e 
práticas. 

Nosso Jornal| Dezembro|20145 |  

Guardas têm treinamento para coibir uso de drogas

Certifi cação
em Direitos Humanos
Um grupo de 173 agentes da 
Guarda Civil Municipal (GCM) da 
Prefeitura recebeu dia 28, certifi -
cados de conclusão do curso de 
Direitos Humanos e Atendimen-
to ao Público aplicado pela Polí-
cia Civil de São José dos Cam-
pos. A cerimônia foi realizada 
no auditório do Tiro de Guerra, 
na Vila Industrial (leste), com a 
participação dos delegados ins-
trutores do curso.

Estamos orientando nossos 
guardas sobre a abordagem tanto a 
usuários quanto a trafi cantes, além 
dos aspectos legais, dos serviços de 
saúde e de assistência social, para que 
possam atuar de forma integrada, mas 
com foco na segurança pública.
Alex Alexandre da Silva Santos
Inspetor regional da GCM, capacitado 
pelo Ministério da Justiça para a 
instrução

Também como parte do treinamento, 
tiveram início as aulas práticas sobre o 
funcionamento e utilização dos micro-
-ônibus adaptados para o trabalho no 
combate ao uso e tráfi co de drogas na 
cidade. 

Uma parceria entre o Procon Munici-
pal e a Vigilância Sanitária e Epide-
miológica da Prefeitura está permitin-
do orientações fi scais e de saúde aos 
donos de salões de beleza e clínicas 
de estética da cidade.

O encontro mais recente ocorreu dia 
24, e reuniu 70 profi ssionais do ramo. 
Os agentes da Vigilância Sanitária 
deram instruções sobre os fatores 

vulneráveis da profi ssão com o intuito 
de contribuir para a prevenção ou eli-
minação dos riscos. Este é o segundo 
ano que o Procon e a Vigilância reali-
zam este atendimento para os proprie-
tários de salões de beleza. “Sempre 
que recebemos uma denúncia, faze-
mos a inspeção e damos orientação, 
se persistir, aplicamos a multa”, disse 
a monitora da Vigilância, Thelma Ma-
ria Pinto de Almeida.  

Prevenindo RiscosPrevenindo Riscos
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Muita atenção!
• Imóvel só de 
loteamento legalizado 

• Os produtos ou serviços são de 
responsabilidade dos anunciantes

3947-8067 
3947-8077  

www.sjc.sp.gov.br/servidor
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Como anunciar Quem pode anunciar
• Servidor da Prefeitura 
• Funcionário da 

Fundação Cultural, Fundhas e Urbam
• Estagiário• Bolsista • Aposentado

Quando anunciar de
9 a 14

fevereiro
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$ 195 mil aceito proposta, FGTS e fi nan-
ciamento. Francini (12) 99122-5844

Apto, 129 m², armários, 2 vagas de 
garagem, The View Residence Club. Pam, 
99627-2888

Apto, Vila Adyana, 60 m², 3 dorms, 
2 banheiros, próximo ao Pq. Santos 
Dumont. Valor: R$ 300 mil. Maria Alice, 
99766-7785’’

Apto, Jd. América, 1º andar, 55 m², 2 
dorms, suíte, sacada, elevador, gás e 1 
vaga de garagem. Cond. R$ 250. R$ 195 
mil (aceita proposta). Agnes, 99660-4206

Casa, Eugênio de Melo (cond.Terra 
Nova), 3 dorms (1 suíte), gesso, armário 
embutido, 2 vagas, piscinas, área lazer 
coletiva completa, Paulo Cianni, 99126-
1784

Casa, Jardim Uirá, área total 127 m² 
e 60 m² construídos, 2 dorms, 2 vagas de 
garagem, área de lazer. R$ 220 mil (aceita 
proposta) Iracy, 98174-4902

Casa, Monte Castelo, 2 dorms, 1 su-
íte, ótima localização. R$ 260 mil (aceita 
propostas). Kelle, 3947-8052

Terreno, Mirante do Buquirinha, 250 
m². R$ 50 mil. Eliane, 3941-3392 (após 
17h30) e 99749-9438

Casa, Villa Branca, 2 dorms, edícula. 
Marcos, 98249-3952

Casa, Bosque dos Eucaliptos, 3 dor-
ms, 1 suíte, 1 wc social, sala em L, área de 
serviço e coz, vaga para 3 carros. R$ 330 
mil. Claudete, 3916-3348 e 98801-7099

Casa, sobrado, cond. fechado, Jaca-
reí, 3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambientes, 
copa, coz., área serviço gourmet e 
particular. R$ 350 mil (aceita troca por 
apto.). Silvia, 99127-6767 ou Alberto, 
99118-5510

Casa, sobrado, Residencial Cambuí, 
2 dorms,sala, coz, 2 banheiros, construída 
nos fundos com terreno na frente. R$ 220 
mil. Donizeti, 98840-0548

Chácara, 1.600 m², Buquirinha 2. R$ 
60 mil. Eliane, 3941-3392 (após 17h30) e 
99749-9438

Sítio em Paraibuna, 30 mil m², 
escritura modo INCRA, valor de R$ 3 a 
R$ 10 o m², dependendo do local. Silvio, 
99704-8697  

Vende-se ponto comercial no Centro 
Automotivo na Vila Industrial. Alexandre, 
98844-3010 e 3902-8969

• IMÓVEIS ALUGUEL
Casa, 3 dorms, sala, cozinha e 

banheiro, Jd. Cruzeiro do Sul. Aristeu, 
3923-1980

Apto, Residencial Portal do Sol, Jd. 
Califórnia, Jacareí, 2 dorms, sala 2 amb. 
sacada, cozinha planejada. R$ 750 (alu-
guel) e R$ 380 (cond.). Regina, 3958-6213 
e 98124-6834

Apto em Caraguá, aluga para tem-
porada, Perequê-Mirim. Maria Barbosa, 
3431-4062 e 98227-5513

Apto, Santa Inês 2, 47 m², garagem 
e portaria 24h. R$ 700 (preferência para 
casal). Sonia, 99795-9415

Casa, Pousada do Vale, 2 dorms, sala, 
coz. e wc. R$ 650. Hélio, 3911-4282

Casa em Caraguá para Natal, Ano 
Novo, Praia Martim de Sá, condomínio 
fechado, comporta oito pessoas. Eliana, 
3922-8918 e 98133-9787

Casa para fi ns de semana e feriados 
em Ubatuba a 3 km da Praia Grande. Aco-
modações para 10 pessoas, vaga para 2 
carros. Vera,99765-5883 e 98706-3678

Rancho para eventos, alugo com 
piscina, churrasqueira, fogão à lenha, 
tirolesa Tereza, 3944-2765/99629-4066

• VEÍCULOS
Celta Life, 2009, 4p, prata, fl ex, única 

dona, 31,8 mil km. R$ 20 mil. Claudete, 
3916-3348 e 98801-7099

Citroen GLX, 2008, 1.4, felx, completo. 
R$ 20 mil (aceita troca). Nair, 99186-7991

Face (Chery), 2011, azul, gas, ar cond, 
dir hidr, vidros/retrovis/travas elet, 
bancos couro, amortec. e pneus novos, 

sensor de ré. Tabela. Bibiano, 99713-3590
Honda Civic, 04/05, LX 1.7 auto-

mático, completo. R$19.900 (tabela R$ 
23.700), Ricardo, 98121-2852 

Montana, 2008, prata, impecável. R$ 
2 mil abaixo da tabela. Aceita troca por 
Estrada cab. dupla 1.4. Luis, 98804-2129 

Santana, 98, completo, cinza, 4 
portas, bom estado.  R$ 10.700. Luciano, 
98138-1794

CB 500, 2000, preta, ótimo estado. R$ 
9.500. César, 98802-0650

Honda CBX 150cc, azul, 91, liga leve, 
freio a disco, partida elétrica e pneus 
novos. R$ 1.900. Bruno, 98857-9506

VStrom DL 650, branca, 2011, 22.000 
km rodados, bau Givi 45, único dono, li-
cenciada até setembro 2015. R$ 25 mil. 
Jefferson, 99174-0878

XT 660, ano 2008, R$ 18.500. CB 500, 
ano 2000 - ótimo estado, R$ 10.500. Cé-
sar, 98802-0650

• MÓVEIS & ELETRO
Forno elétrico na caixa. R$ 200. Kelle, 

98890-7069 e 99112-8023
Lavadora e higienizadora a vapor, 

Skivap 220 V, limpa rejuntes, estofados, 
vidros. R$ 300. Eliane, 98830-0555

Lavadora de louça, Eletrolux modelo 
LEO GA, pequena, branca, 8 serviços. R$ 
500. Angela, 99715-1913

• DIVERSOS
Videogames clássicos Atari, Odissey, 

Dreamcast, Nintendo, Sega, Dynacom e 
modernos PS3, Wii, XBox, etc, jogos, con-
troles e acessórios. Carlos, 99236-0949

Bike, Caloi T Type, aro 26, 21 mar-
chas, freio v break, semi nova, perfeita 
para quem quer começar a pedalar, 
preço abaixo da loja. Karina, 98833-9435 
ou 98164-8580

Máquina de datilografi a Olivetti, de 
mesa, bom estado. R$ 100. Inês, 3931-
7143 e 99182-4861

Portão de ferro, medida, 1,42 x 1,20, 
R$ 120. Edna, 3966-6002 e 98816-8697

Lavatório de banheiro com cuba e 

mármore preto. R$ 200. Edna, 3966-6002 
e 98816-8697

• SERVIÇOS
Arte fi nal, sites, logomarcas, con-

vites, 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 computado-
res em domicÍlio. Paulo, 99751-8774

Aulas, particulares de música. Deus-
dete, 3944-3980

Aulas, particulares de música, violão, 
piano, teclado, fl auta doce e canto, para 
crianças e senhoras, Ivete, 3903-1292 / 
98857-3160/ 98157-2235

Book de fotos para gestantes, pôster. 
Roseane, 98219-8293

Consultoria em TI, para pequenas 
Empresas. Paulo, 99751-8774

DJ, casamentos, aniversários, 
baladas kids e teens, festas em geral, 
estrutura completa de iluminação. Jair, 
99600-0066/3931-8157

Decoração e organização de festas 
e eventos, papelaria, doces, buffet, loca-
ções. Kátia, 98115-0012 

Diarista – preciso. Que more na 
região sul, de preferência no Pque. 
Industrial, tenha referências. Lucimara, 
98284-9423

Engenharia civil, Odacyr, 99113-
8834.

Fotografi as para aniversário, ba-
tizado, crisma, 1ª eucaristia, ensaio de 
gestantes etc. Aceita cartão de crédito. 
Demitrius, 98136-1290

Fotografi a, fotos para aniversário, 
ensaios de gestante, crisma, primeira 
eucaristia e batizado. Demitrius, 98136- 
1290

Festas, decoração, planejamento, 
organização e buffet, locações. Kátia, 
98115-0012

Eventos, alugam-se mesas, cadeiras, 
tampões e freezer para festas e eventos. 

Homero, 3907-8760 ou 98877-1015
Jequiti, catálogo com todos os pro-

dutos. Neila, 99763-8932
Garçons e Garçonetes - equipe 

qualifi cada e profi ssional para eventos 
também com churrasqueiro e fritadeira. 
Rita, 98269-9982

Música, aulas particulares. Deusde-
te/Antônio, 3944-3980

Redação, aulas para concursos, 
testes, vestibulares, ENEM. Atendimento 
também em domicílio. Agnes 99660-4206

Manutenção e instalação – ar con-
dicionado, geladeira, freezer, câmara fria. 
Wesley/ José Roberto, 98819-2983

Lowell, produtos de salão de beleza. 
Rosemary, 98820-6058 / 981617153 / 
3018-8391

Produtos personalizados, camisetas, 
canecas, squeezes, azulejos, quebra-
-cabeças, mouse pads, lembrancinhas 
de aniversário, casamento etc. Maurício, 
98224-8668

3947-8067
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