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São José

na guerra contra

a Dengue!

Elimine focos

de água parada

Funcionários da Secretaria de Meio 
Ambiente participam da implantação 
de sistema de captação de água de 
aparelhos de ar condicionado para 
reúso. Iniciativa é motivada pela Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P)

Consciência Consciência 
ambiental com ambiental com 
ideias simplesideias simples
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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

O Núcleo Bem Estar, antiga “Casa 
de Apoio ao Servidor” (CAS), com-
pletou 14 anos no mês passado. 
A unidade é coordenada pela 
Secretaria de Administração, por 
meio da Medicina do Trabalho, e 
visa o bem estar dos servidores 
que tenham algum tipo de depen-
dência química. 
Até agora, foram atendidos no 

programa cerca de 350 servido-
res. Além de dar apoio contra a 
dependência química, o Núcleo 
desenvolve programas de apoio 
aos servidores que buscam tra-
tamento contra tabagismo, hiper-
tensão e diabetes, entre outros. 
O Núcleo Bem Estar fi ca no mes-
mo endereço da Medicina do Tra-
balho (acima), 3947-8646.

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

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
realiza até dia 7/04 o período 
de inscrições ao concurso para 
60 vagas em diversas funções. 
As vagas são nas áreas admi-
nistrativa, saúde, contabilida-
de, arquitetura,  segurança do 
trabalho, fi scalização, serviços 
gerais, educação física e téc-

nicos diversos. As inscrições 
devem ser feitas exclusiva-
mente no site da Vunesp. Os 
salários oferecidos variam de 
R$ 820,55 a R$ 5.303,19. 

Núcleo Bem Estar
completa 14 anos

Inscrições para
concurso da Prefeitura

Saúde Ocupacional
em novo endereço
Todos os setores da Saúde Ocupacional, da 
Secretaria de Administração, que funciona-
vam no prédio em frente ao Paço Municipal, 
foram transferidos no fi nal de janeiro para a 
Rua Vilaça 772, no centro. O motivo foi a en-
trega do prédio, que era alugado. Com a mu-
dança, todo o atendimento da Saúde Ocupa-
cional passou a ser realizado exclusivamente 

no novo endereço, de segunda a sexta-feira, 
da 7h15 às 17h30. O telefone é o 3913-5303.

A Saúde Ocupacional engloba os setores de: 
Medicina do Trabalho
Segurança do Trabalho
Serviço Social do Servidor
Núcleo Bem Estar (antigo CAS)

TREINAMENTO
Pelo mesmo motivo, o setor de Divisão de 
Treinamento/Qualidade de Vida, também 
da Secretaria de Administração, foi trans-
ferido para o edifício Henrique Dias, onde 
já funciona a Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, à Rua Henrique Dias 363, Monte 
Castelo, 3909-2621.   

Mais informações
Vunesp
www.vunesp.com.br/PMSJ1402
(11) 3874-6300

Mexa-se!Mexa-se! Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7 | 3923-3561 | Secretaria de Esportes e Lazer
Academias ao ar livre 
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COMO VAI SER NA PRÁTICA?
Como exemplo, os servidores da Pre-
feitura poderão se reunir e discutir sim-
ples, mas importantes medidas, como 
economia de produtos descartáveis 
(copos, papel toalha, sulfi te), redução 
no consumo de água, luz, telefone, etc.
Enfi m, tudo que reverta em redução de 
gastos fi nanceiros e recursos naturais. 
As dicas poderão ser encaminhadas 
para o site específi co da Secretaria do 
Meio Ambiente.

SAIBA MAIS E SUGESTÕES 
www.sjc.sp.gov.br/a3p

EIXOS DA A3P

Uso racional dos recursos

naturais e bens públicos 

Gestão adequada dos

resíduos gerados 

Qualidade de vida no

ambiente de trabalho 

Sensibilização e capacitação

dos servidores 

Compras Públicas Sustentáveis

Construções Sustentáveis

Pelo menos 120 
servidores e 
dirigentes das 
secretarias de Ad-

ministração, Obras, Saúde e Transportes 
já participaram de palestras setorizadas 
sobre a Agenda Ambiental na Administra-
ção Pública (A3P), que são realizadas por 
técnicos da Secretaria de Meio Ambiente.

As palestras envolvem temas atuais, 

como princípios de sustentabilidade e sua 
aplicação na administração pública. O ob-
jetivo é a formação de novos núcleos nas 
secretarias da Prefeitura com servidores 
engajados e sugestões que contribuam 
para economia de recursos fi nanceiros e 
preservação do meio ambiente.  A Secre-
taria de Administração, juntamente com 
a Secretaria de Meio Ambiente, vai cola-
borar na divulgação da agenda ambiental 
dentro de toda a Prefeitura.

A implantação da Agenda
Ambiental na Administração

Pública de São José dos
Campos é uma política instituída

em junho de 2014 por
decreto municipal.

O Programa foi idealizado pelo
Ministério do Meio Ambiente.

“A receptividade da equipe da 
Secretaria de Saúde para a A3P 
foi muito grande. Todos fi caram 
muito interessados e já aponta-

ram ideias para implantação”, 
Celia Regina Billa
Supervisora Secretaria de Saúde

“É super importante a Prefeitura 
internalizar as práticas susten-
táveis, pois nós somos o espe-
lho da cidade. Vejo esse progra-

ma como aquela competição em que 
um passa o bastão para o outro para 
atingir a vitória”
Dimas Morais
Agente fi scal | Secretaria de Obras

P
s
d
s

ministraçção OObrras Saúdd

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

Servidores discu
Agenda Ambien
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Implantado em novembro do 
ano passado na Secretaria de 
Meio Ambiente, o sistema de 
captação de água dos aparelhos 
de ar condicionado para reúso 
já possibilitou a economia de 
cerca de 15 mil litros de água, 
que foram utilizados na limpeza 
geral e para regar plantas. 

O projeto foi elaborado pelo 
engenheiro agrônomo da secre-
taria Fábio Ambrósio Loureiro. 
Com o uso de apenas oito ga-
lões plásticos e o trabalho de 
um funcionário para a instala-
ção. Por dia, são captados cerca 
de 200 litros de água liberados 
pelos condicionadores.

SAIBA MAIS e SUGESTÕES 
www.sjc.sp.gov.br/a3p

Engenheiro Fábio Ambrózio

Ideia criativa já economizou muita água

Mexa-se! Tem programação por toda a cidade. Confi ra: www.fccr.org.br

utem  
ntal

 AO SAIR

APAGUE
A LUZ

A3PAgenda Ambiental na 
Administração Pública

PENSE ANTES DE IMPRIMIR

A3PAgenda Ambiental na 
Administração Pública

ÁGUA PARA TODOS 

A3PAgenda Ambiental na 
Administração Pública

REUTILIZE

ÁGUA PARA TODOS 

A3PAgenda Ambiental na 
Administração Pública

ECONOMIZE

USE CANECA

A3PAgenda Ambiental na 
Administração Pública

MENOS LIXO NO PLANETA
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Se fantasiar de mosquito da dengue foi 
a maneira que a professora Maria Gore-
te Pinto Gonçalves, da sala de leitura, da 
EMEF Mariana Teixeira Cornélio, no Jardim 
Telespark, encontrou para chamar atenção 
de seus alunos para esse problema que tem 
avançado no Estado de São Paulo. O teatro, 

encenado pela professora, ajuda os alunos 
a perceberem melhor o perigo represen-
tado pelo mosquito e, assim, criar neles o 
espírito de co-responsáveis pela prevenção 
e combate ao Aedes aegypti. A novidade 
agradou a criançada, que se divertiu com a 
iniciativa da professora. 

Mas cada um de nós tem que cui-
dar também da própria moradia e vi-
zinhanças, acabando com qualquer ob-
jeto que possa armazenar água limpa e 
propicie a criação da larva do mosquito 
transmissor. E, se você, por medida de 
economia, está armazenando água da 
chuva em baldes, e tambores, lembre-
-se de tampá-los também. Não se es-
queça que a Dengue pode até matar! 

Com 52 anos de idade, Milton José Silva 
tem uma atividade diferente nas horas 
vagas. De quatro a seis vezes por semana, 
ele ajuda pessoas dependentes do vício 
do álcool a se recuperarem no Grupo de 
Apoio Alcoólicos Anônimos (A.A.). Desde 
2010, quando conheceu o A. A., ele decidiu 
se doar voluntariamente a esse trabalho. 
“Para mim a melhor parte é a partilha en-
tre os membros e não membros, seja nas 
clínicas ou nas salas de recuperação. É um 
trabalho muito prazeroso e meu desafi o é 
sempre trazer mais uma pessoa para se 
tratar.” disse o servidor que trabalha na 
Procuradoria Fiscal e Tributária, da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos.

Mais informações 
Grupo Al-Anon - (orientações às famílias 
de dependentes) www.al-anon.org.br
Alcoólicos Anônimos – 9775-6779
www.alcoolicosanonimos.org.br

Gatilho salarial IPC acumulado
IPC | FEVEREIRO

1,22% 2,70%
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Xô Dengue!

Os servidores da Prefeitura receberam os 
salários de janeiro (pagos em fevereiro) com 
reajuste de 5%. Trata-se do gatilho salarial 
previsto em lei municipal e que é disparado 
toda vez que a infl ação atinge esse patamar. 
O percentual aplicado se refere à infl ação 
acumulada de fevereiro de 2014 a janeiro 
de 2015, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor (INPC), da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe). O impac-
to da correção na folha de pagamentos do 
município foi em torno de R$ 36 milhões. 
São benefi ciados cerca de 9 mil servidores 
da ativa, entre efetivos, comissionados, es-
tagiários e aposentados da Prefeitura e da 
Câmara Municipal.

Servidores receberam
gatilho em janeiro

Consciência 
ambiental com 
ideias simples

PROFESSORA ALERTA ALUNOS

Com a (bem-vinda) chegada das 
chuvas, infelizmente aumentou 
o número dos casos de dengue 
em São José e diversas regiões 
do Estado. A Prefeitura tem re-
alizado sua parte, com servido-
res da SSM e agentes de saúde 

realizando mutirões de limpeza. 
Nos últimos dias, a Prefeitura já 
recolheu cerca de 40 toneladas 
de entulhos que poderiam acu-
mular água. Até um drone (foto) 
está sendo usado para localizar 
focos de água parada. 

Dúvidas ou
denúncias

ligue 156



Anuncie também pela Intranet: 
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Muita atenção!

• Imóvel só de loteamento legalizado
• Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes Quando 

anunciar de
6 a 12

www.sjc.sp.gov.br/servidor

3947-8067 | 3947-8077  

nossojornal@sjc.sp.gov.br

Como anunciar

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

Quem pode anunciar

abril

• 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 fi nanciamento Caixa). Nilson, 
99753-5987 

Casa, Bosque dos Eucaliptos, 3 dor-
ms, 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. Re-
canto Santa Bárbara. R$ 210 mil. Eunice, 
98800-3624/98826-6926

• IMÓVEIS ALUGUEL

Apto, Jd. Paulista, 2 dorms, portaria 
24h. Também disponível para venda. R$ 

750 (mês). Fabio, 99149-8720
Casa para fi ns de semana, tempora-

da 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. Diária 
de R$ 200. Camila Costa, camilamontei-
rocosta@yahoo.com.br ou 99164-9195 

Casa em Caraguatatuba, aluga para 
temporada e datas comemorativas, 
próximo à Praia Martim de Sá, cond. 
fechado, comporta até 8 pessoas. Eliana, 
3922-8918/98133-9787

Chácara, São Bento do Sapucaí, para 
temporada, fi nais 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, úni-
co dono, com a 2ª parcela do IPVA paga. 
R$ 21.500 (abaixo tabela). José Roberto, 
99762-0843 

Corsa Hatch, 1.0, 2009, fl ex, 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-
7506/99746-8682

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, conser-
vado. R$ 7.500 (abaixo da tabela). Luci, 
98284-9423

Palio, 2000, cinza escuro, bom esta-
do. R$ 9 mil (abaixo da tabela). Roseli, 
98802-5380/3923-5109

Uno, 1995, vermelho. R$ 4 mil. Euni-
ce, 98800-3624/98826-6926

Suzuki Intruder, 2010/2011, preta. R$ 
2.500. Rosiane, 98852-1211

Bros 150, fl ex, 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

Videogames clássicos Atari, Odis-
sey, Dreamcast, Nintendo, Sega, Dyna-
com e modernos PS3, Wii, XBox, etc, 
jogos, controles e acessórios. Carlos, 
99236-0949

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. André, 98305-1289

Câmera digital Sony DSC-WX 50, 16,2 
MP full HD Cybershot 3D seminova. R$ 
300. André, 98305-1289

Monitor Samsung led 20” seminovo 
R$ 300. André, 98305-1289

GPS Tomtom, seminovo. R$ 350. 
André, 98305-1289

X-box 360 destravado, 2 controles, 
10 jogos, bom estado. R$ 540. André, 
98305-1289

Rádio Captiva 2011 EcoSport, 
original, novo na caixa. R$ 300. André, 
98305-1289

• SERVIÇOS

Aulas de reforço de matemática para 
estudantes do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. Francini, 99122-5844.  

Arte fi nal, sites, logomarcas, con-
vites, cartões de visita, folders, jornais, 
revistas, cartazes, livros, etc. Carlos, 
99236-0949

Artesanato, em MDF, decoupage, de-

coração para quarto de bebê e criança de 
acordo com o tema e modelo escolhido. 
Monica, 98806-8437/
www.artesanatosdamonicadomozao.
blogspot.com

Fotografi as, para aniversário, ba-
tizado, 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

www.shhsjc.com.br  3519-3766
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Não
fi que sem

o seu 
exemplar do

O informativo é 
distribuído em todos 

as unidades da 
Prefeitura.

Se não estiver 
chegando em sua 
área, ligue para

3947-8185

Mulher é para brilhar!  E para isto a Prefeitura 
preparou uma programação especial em março 
pelo Dia Internacional da Mulher. Confi ra a 
programação restante do mês, que envolve atividades 
das secretarias de Promoção da Cidadania, 
Administração, Desenvolvimento Social (Casa do 
Idoso) e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 

Programação
www.sjc.sp.gov.br/mesdamulher 

Consciência 
ambiental com 
ideias simples


