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Comodidade

MAIO AMARELO
Pais e fi lhos de servidores são as estrelas da campanha de trânsito

PARTICIPE!



A Divisão de Saúde Ocupacional, da Secretaria de Administração, está lançando neste mês uma 
campanha permanente de conscientização e prevenção contra acidentes no trabalho. “Saúde 
e segurança no trabalho: nossa super missão” é o nome desta iniciativa. Ela visa conscientizar, 
educar e orientar o servidor para a importância da prevenção, promoção da saúde e segurança 
no seu ambiente de trabalho. Dentre as ações programadas, estão treinamentos, palestras, 
divulgação de ações via Intranet, dicas de segurança enviadas diretamente aos servidores via 
e-mail e demais meios eletrônicos, cartazes, entre outros. A campanha será permanente e irá 
contar com parcerias das diversas secretarias. 

“Saúde e segurança no
trabalho: nossa super missão”

A Secretaria de Administração também tem realizado ações buscando mais segurança no 
ambiente de trabalho como o fortalecimento das Cipas, criação da brigada de incêndio, 
entre outras.

AÇÕES IMPROVISADAS
Para começar a campanha, todos os 
servidores já começaram a receber di-
cas de segurança com o primeiro tema 
da campanha, que será “Combate aos 
riscos das ações improvisadas". A ideia 
é evitar que a falta de conhecimento 
possa causar um acidente no ambiente 
de trabalho. 

CAPACITAÇÃO
Paralelamente, a Divisão de Saúde Ocu-
pacional vem realizando outras ações 
com o mesmo objetivo, como a capaci-
tação de servidores que executam tra-
balhos em altura, em parceria com a Di-

visão de Treinamento. O servidor Flávio 
Aparecido Lima Fardim, que trabalha na 
manutenção no Paço e é ligado ao DSI 
(Departamento de Serviços Internos), da 
Secretaria de Administração, elogiou a 
iniciativa. “O técnico de segurança pas-
sou muita coisa que eu não sabia. Além 
disso, depois da parte teórica, fi zemos 
tudo na prática, o que ajudou a reforçar 
o que aprendemos”, disse.

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 
Trabalho e outras dicas interes-

santes. Ligue 3947-8072
ou escreva para

nossojornal@sjc.sp.gov.br

Envie sua sugestão

Mexa-se!Mexa-se! Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7 | 3932-8695 | Secretaria de Esportes e Lazer
Academias ao ar livre 

A Prefeitura entregou dia 6 de maio, a ampliação do Instituto Ma-
terno Infantil (IMI) Benedito Carvalho Santos, mais conhecida como 
Creche do Paço. A reforma atende a uma antiga reivindicação da co-
munidade e funcionários do Paço Municipal, que deixam seus fi lhos 
no local. A creche atende crianças de 0 a 5 anos de idade.  A obra 

incluiu a construção de uma nova ala, com refeitório, vestiários mas-
culino e feminino, cozinha, despensa, almoxarifado, depósito para 
material de limpeza e copa para funcionários. A iniciativa possibilitou 
a adequação de duas novas salas de aula, gerando assim 51 novas 
vagas, ampliando de 154 para 205 alunos atendidos.

Mais informações
Divisão de Saúde Ocupacional
Rua Vilaça, 772, Centro
3942-7725

Assessor de Planejamento de Comunicação: Odersides Almeida | Diretora de Imprensa: Deborah Costa | Editor: Antonio Bibiano dos 
Santos | Textos: Alessandra Jorge, Ana Cláudia Mattos, Antonio Bibiano dos Santos, Edmon Garcia, Gisele Marinho, Janaína Coelho, 
Keila Ribeiro | Produtor gráfi co: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio, Claudio Capuccho, Roberto Faria | Estagiários: Diego 
Rosa, Karla Teixeira,Thais Ortelan
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Creche do Paço é ampliada

SAIBA ANTES! 

A



MAIO AMAR

Mexa-se!

No mês de maio são intensifi cadas as ações 
desenvolvidas pela Prefeitura para despertar 
a atenção da população sobre a importância 
do comportamento seguro no trânsito. As 
atividades fazem parte do movimento Maio 
Amarelo, uma iniciativa nacional de combate 
a acidentes e mortes no trânsito, da qual São 
José dos Campos participa desde 2014.

Neste ano, as ações contam com um apoio 
muito especial para atrair a atenção e partici-
pação dos moradores da cidade. Com o tema: 
“Trânsito não é Brincadeira”, fi lhos de 
servidores da Secretaria de Transportes são as 
estrelas da campanha.

Em adesivos espalhados em ônibus do trans-
porte coletivo, shoppings e na região central, 
os pequenos dão o recado sobre atitudes que 
fazem a diferença para prevenir acidentes. A 
campanha teve apoio do shopping ValeSul.

“Todo ano nos preocupamos muito em 
atingir a cidade, sem esquecer o nosso 

público interno. Como neste ano o Maio 
Amarelo lançou a proposta: Seja mais 1 por 
um trânsito mais humano, quem melhor que 
as crianças, fi lhos dos servidores, para fazer 
esse convite? E os resultados estão sendo 
muito bons também nas ruas, com a popula-
ção de um modo geral.”

Daniel Monteiro
Educação de Trânsito da Prefeitura
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Pais e fi lhos de servidores são as estrelas da campa

RECEBA EM PRIMEIRA MÃO INFORMAÇÕES ÚTEIS DA PREFEITURA EM SEU E-MAIL.
BASTA ENVIAR E-MAIL SOLICITANDO PARA: IMPRENSAHOJE@SJC.SP.GOV.BRSAIBA ANTES! SAIBA ANTES! 

O QUE É 

A exemplo do "Outubro Rosa" e o "Novembro Azul", que 
tratam respectivamente sobre os temas de câncer de 
mama e de próstata, o MAIO AMARELO quer envolver 
todos, poder público, sociedade civil, empresas, entida-
des de classes e associações na discussão sobre este 
tema que já é uma questão de saúde pública. 



RELO

Mexa-se!
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anha de trânsito

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da Saiba mais, ligue 3909-2621.SAIBA ANTES! 

LANÇADA A 
CAMPANHA DO 
AGASALHO
Com o tema “Seja um 
verdadeiro campeão, 
doe”, o Fundo Social de 
Solidariedade lançou dia 
2, a Campanha do Aga-
salho 2016. A campanha 
tem como madrinha a ex-
-nadadora e medalhista 
olímpica Fabíola Moli-
na. Além de agasalhos, 
também serão aceitos 

sapatos, itens de cama, mesa e banho, cobertores, prin-
cipalmente para crianças, além de brinquedos e móveis. 
Mais informações: 3924-7369

CONCLUÍDA PAVIMENTAÇÃO DA JORGE ZARUR
A Prefeitura concluiu recentemente, a nova pavimentação da 
Avenida Jorge Zarur (Vidoca), no trecho entre a rotatória do 
Jardim Colinas até o viaduto Nadim Rahal (Anel Viário). A Pre-
feitura investiu cerca de R$ 2 milhões. Diariamente, passam 
pelo local cerca de 75 mil veículos. A região próxima à Ave-
nida Jorge Zarur já havia sido benefi ciada em 2014 com a im-
plantação de terceira faixa na lateral do Shopping Colinas. Na 
mesma região, a Prefeitura está concluindo a pavimentação da 
Avenida João Batista Ortiz Monteiro, no Jardim Aquarius.

TEATRÃO RECEBE NOVA CÚPULA DE ISOLAMENTO
A nova estrutura deve ser concluída nos próximos dias e com-
põe a reforma do ginásio pela Prefeitura. O novo ginásio vai 
funcionar como um centro multiuso com sistema de ilumina-
ção, ventilação, sonorização, além de adaptação para monta-
gem de palco para eventos. No entorno da área do Teatrão, já 
foram concluídos os trabalhos de colocação de grades. A pista 
de caminhada também está sendo concluída.

 “A gente fi ca muito contente 
e até com um certo orgulho 
de ver um fi lho envolvido em 

uma campanha para preserva-
ção de vidas, algo que sempre 
trabalhamos e defendemos no 
nosso dia a dia”
André Correia
Pai do Lucas

“Nada melhor que as crian-
ças para passarem essa 
mensagem porque são muito 

atentas a tudo, além de conse-
guir chamar a atenção de ou-
tras crianças e principalmente 
dos pais. São elas que serão os 
motoristas de amanhã e hoje 
ajudam a corrigir os pais no trân-
sito”
Jackson Hansen
Pai da Alice

“Eu acho importante essa va-
lorização do servidor e achei 
ótimo que as crianças daqui 

mesmo estejam protagonizando 
campanhas e ações tão impor-
tantes que envolvem a seguran-
ça no trânsito. É bom trabalhar 
em um local que você sabe que 
tem essa preocupação com a 
educação de trânsito essa preo-
cupação com o outro”
Isabel Cristina Braga
Mãe da Júlia

FIQ
UE S

ABEN
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A Prefeitura realizou no dia 13 de maio 
uma homenagem a todas as servidoras, 
em comemoração ao Mês das Mães.
Foi um dia especial de beleza, em que 
elas puderam participar de atividades 
como limpeza de pele, corte e escova 
de cabelo, dicas de maquiagem, ofi cina 
de scrapbook (cartões decorados) e 
degustação de produtos fi t e dietéticos.

Mamãessão homenageadas
no Paço
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 “Eu venho aqui todo dia e 
gosto muito, principalmente do 
Espaço Soneca e Espaço Zen. 

Gostaria que a massagem tivesse 
diariamente, porque é muito boa!” 

Jean Rossato
Licitações

“Esse espaço demonstra uma 
iniciativa legal da Prefeitura 
com os servidores, os quais já 

cuidam da cidade, mas merecem 
ser bem tratados também.” 

Nereida Marques
Saúde Ocupacional

“O espaço é muito interessan-
te, confortável e ótimo para 
se passar o tempo durante o 

horário de almoço.” 

Alexandre Anacleto
Tesouraria

“O local é completo, atrai bas-
tante gente porque tem várias 
opções no horário de almoço. 

Eu mesmo costumo assistir televi-
são e jogar bilhar.” 

Francisco Minervino
Informática

5 |  Maio |2016

MAIS INFORMAÇÕES:

3947-8725

REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA

Em um local de uso público, mesmo que inter-
namente, devem ser observadas normas de 
utilização e convívio para que todos possam 
usufruir. Para isso, a Secretaria de Administra-
ção reforçou em maio, as regras de utilização 
do Centro de Convivência. São dicas simples 
como respeitar o horário de refeitório (das 11h 
às 14h), zelar pela limpeza, desocupar as mesas 
após o uso (para outros utilizarem). Outros es-
paços, como TV, Soneca, Biblioteca e Quiosque, 
também devem ser utilizados somente no perí-
odo de almoço. No local é também obrigatória 
a utilização do crachá funcional.

ATIVIDADES

Biblioteca; massagem quick; quiosque com pebolim e sinuca; Espaço Soneca; TV; Wi-Fi; refeitório (com geladei-
ras e micro-ondas); deck (com mesas, bancos e banheiros); caminhada e pilates (com orientação de professores). 

ComodidadeComodidade
e lazer no Centro
de Convivência

O Centro de Convivência Claudinei 
Marcondes Cordeiro, localizado no 
estacionamento do Paço, se conso-
lidou em um ponto de integração e 
apoio para os servidores e estagiá-
rios durante o intervalo de almoço e 
horários alternativos.

São várias opções para quem quer 
fazer suas refeições ou ainda, usufruir 
de atividades de recreação ou até tirar 
uma soneca relaxante.

A coordenação é da Secretaria de 
Administração.

Gatilho salarial | IPC acumulado
IPC | ABRIL

0,46% 4,36% 



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
a

31/05www.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

06/06

• IMÓVEIS.VENDA

Apto, Jd. Satélite, Edif. Bilbao. 2 dorm. 1 suíte. 
Móveis Planejados, vaga coberta e 2 sacadas. 
R$225,000,00. Fernando, 98142-9133.

Casa, Monte Castelo, 12x25. Aceita troca por 
imóvel do mesmo valor. José, 98870-7506.

Flat em Caraguatatuba, praia Martim de Sá. Com 
churrasqueira, piscina, vaga de garagem. Acomoda 
6 pessoas. R$180 mil. Vânia, 98168-4722

Terreno, Jd. Nova República, 10x25. 
R$130.000,00. Almerinda, 98121-2731.

• IMÓVEIS ALUGUEL

Casa, Jd. Portugal, com sala, cozinha, 2 dormitó-
rios e um banheiro. R$800. Terezinha, 3322-7492.

Casa, Santana, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro 
e área de serviço. R$870. Rosaura, 98885-2795.

• VEÍCULOS

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, alarme, trava, vidro 
elétrico, insulfi lm e som. R$18.499,00. Jociana, 
98804-6690.

• SAÚDE

Yoga, força e fl exibilidade 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 fi nal, 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 fi tness, romântica e tradicional. 
Rodrigo, 98127-7256.

Fotografi a de aniversários, batizados, eventos 
em geral e ensaios. Demitrius, 98136-1290.

Instalações e manutenções elétricas em geral, 
telefonia, ar condicionado, automação e reatores. 
Hélio 98700-1115.

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 funcionamen-
to. José, 99746-8682.

Bicicleta feminina. Aro 26. Rosaura, 98885-2795.

Dormitório de casal de madeira maçisa. José, 
99746-8682.

Máquina de escrever. Inês Cilene, 3931-7143.

Piso claro 10m. 44x44. Iraci, 98174-4902.

Sítio, para eventos, com piscina, churrasqueira, 
tirolesa, fogão à lenha, entre outros. Tereza, 98166-
5080/ 99629-4066.

Violão Giannini Nylon Starter seminovo. R$300. 
Fernando, 99751-4149.
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Prosseguem até o dia 2 de 
julho, as atividades da 5ª 
Olimpíada/1ª Paralimpíada 
Servidor em Movimento – 
Cidade Saudável em mais de 
20 modalidades esportivas 
e recreativas tendo como 
objetivo a integração dos 
servidores por meio da 
prática de atividade física.

A cerimônia de abertura 
aconteceu no dia 21 de 
maio, na Escola Municipal 
Vera Lúcia Carnevalli 
Barreto, com desfile das 
equipes, juramento dos 
atletas e acendimento da 
pira olímpica.

Mais informações

3947-8725/8798
www.sjc.sp.gov.br/olimpiada

Organizado pela Secretaria 
de Administração, em 

parceria com a Secretaria 
de Esportes, o evento é 
interno e destinado aos 

servidores da Prefeitura, 
fundações, Urbam e 

instituições vinculadas.

A Fundhas foi vencedora 
das edições de 2011 e 

2012. Já o Esportes foi 
bicampeão em 2013 e 2014.

Comodidade

Não fi que 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


