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O dia 28 de agosto de 2018 vai entrar 
para a história dos servidores municipais 
da Prefeitura de São José dos Campos 
como uma data de grande importância.
Afinal, não é para menos. Depois de 25 
anos pagando aluguel em um conjunto 
de salas de tamanho limitado, no centro 
da cidade, o Instituto passou a contar 
agora com uma moderna sede própria.
A nova sede fica à Travessa Constanzo 
de Finis, 47, centro, próximo à Praça 
Kennedy.

A cerimônia de inauguração do prédio 
ocorreu na manhã do dia 28 de agosto.
Este patrimônio dos servidores conta 
com um prédio de dois pavimentos, 
com 800 m2 de construção. O custo da 
construção foi em torno de R$ 700 mil, 
pago com recursos próprios do IPSM.
No local, já estão à disposição dos 
servidores 40 funcionários. Inclusive, 
desde sua fundação, o Instituto realizou 
recentemente, pela primeira vez, um 
concurso público para contratação 
de 23 funcionários, das áreas jurídica, 
técnica, administrativa e médica.

Durante a cerimônia de inauguração, foi 
realizada uma benção ecumênica com 
a presença do padre Antonio Aparecido 
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Nova sede do IPSM é 
conquista histórica dos 
servidores

“Fui aprovada no recente concurso do IPSM. 
Junto com os demais colegas, estou muito 
satisfeita em prestar um bom atendimento 

aos servidores.”

Gabriela da Cunha 
Paiva, 

Assistente de gestão 
municipal do IPSM.

Alves (Toninho), da Paróquia São 
Benedito e dos pastores: Paulo Rogério 
Pereira e Albertino Dantes Medeiros, 
da 2ª Igreja Evangélica Missionária.

Novidades

Para tranquilidade dos servidores da 
ativa e os já aposentados, o diretor 
superintendente do IPSM, Gláucio 
Lamarca Rocha, afirmou que a 
instituição está em perfeita saúde 
financeira. Atualmente, o IPSM possui 
4.596 servidores aposentados e 853 
pensionistas.

Como parte da inauguração da 
nova sede, Gláucio disse que em 
breve estarão sendo inaugurados 
serviços de modernização da área de 
informática, tipo sistema Sipex, que já 
existe na Prefeitura. Segundo ele, isto 
deverá melhorar bastante o nível de 
atendimento aos servidores.
Outra medida a ser implantada é que as 
informações que mais interessam aos 
servidores, aposentados e pensionistas, 
poderão ser em breve obtidas de forma 
online, diretamente no site do IPSM.

IPSM - Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de São José dos 
Campos
Travessa Costanzo de Finis, 47
Centro

(12) 3946-4899
superintendencia@ipsm.sp.gov.br
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Especial - Capa

Comprar é 
com eles!

De uma caixa de clips, a uma 
sofi sticada ponte de concreto
ou imagens de satélite, isso 
tudo é com o DRM.

Entre os setores que integram a 
Prefeitura, o DRM (Departamento de 
Recursos Materiais), da Secretaria de 
Gestão Administrativa e Finanças, 
pode ser considerado um dos mais 
importantes, pois atende praticamente 
toda Prefeitura. 

O DRM é responsável por realizar a 
compra de bens e serviços por meio 
do processo de licitação, atendendo e 
respeitando as legislações em vigor.

A rotina do setor não nada é fácil, as 
compras vão desde as mercadorias 
simples, como lápis, a compras mais 
complexas, como licitações para 
pontes de concreto.

Especifi cações

Para a aquisição desses materiais, 
é necessário que a descrição do 
produto seja precisa e voltada ao item 
efetivamente solicitado. Em caso de 
dúvidas na realização dos pedidos, 

os servidores do DRM se colocam 
inteiramente a disposição para 
esclarecer dúvidas dos solicitantes. 
O time do DRM é composto por 35 
servidores, que trabalham com o 
objetivo de adquirir os melhores 
produtos pelo menor preço.

A chefe de Divisão Selma Pinho,  que 
compõe o time de compras, trabalha 
há 24 anos na Prefeitura. Neste período, 
já passou pela Secretaria de Educação 
e, atualmente, está no DRM. “O segredo 
de uma boa compra é um pedido bem 
feito”, disse.  

A única secretaria não atendida pelo 
DRM é a Saúde, que possui um sistema 
de aquisição próprio para atender as 
demandas de compras. Outro ramo 
do DRM, é o Almoxarifado Central, que 
tem objetivo de armazenar materiais 
adquiridos de uso contínuo para 
atendimento imediato às secretarias.

Denise Regiane, 
Supervisora da Divisão de Licitações.

  O DRM é fundamental para 
o andamento das ações 
prestadas pela Prefeitura, 
porque é o responsável pelas 
compras e contratações de 
materiais e serviços.

Obras viárias Unidades de saúde

Iluminação pública

RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DOS SERVIDORES de 15/10 a 09/11 
ACESSE WWW.SJC.SP.GOV.BR/INTRANET ou 3947-8176
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Regularização

A equipe de Regularização Fundiária, 
da Secretaria de Gestão Habitacional 
e Obras, caminha com o munícipe 
na realização do sonho de ter o 
imóvel regularizado. Todos que a 
procuram são prontamente atendidos 
por profissionais dedicados, que se 
debruçam sobre processos e leis 
para que os moradores obtenham 
o documento definitivo do Cartório 

Quem tem menos de 20 anos de idade 
não imagina as ruas de São José dos 
Campos sem os agentes de trânsito. 
A equipe começou a atuar em 1998, 
com a criação do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro) e a instituição da 
então Secretaria de Transportes. Para 
celebrar duas décadas de trabalho -- 
e também o Dia Municipal do Agente 

20 anos do Agente de Trânsito

de Registro de Imóveis. No dia 9 de 
agosto, por exemplo, os servidores 
do setor se sentiram recompensados 
em poder partilhar com as famílias da 
Rua Antônio Aleixo, no Jardim Satélite, 
a alegria pela entrega dos títulos de 
propriedade. 
Foi um momento de muita emoção, 
pois chegava ao fim mais de 40 anos 
de expectativa.

de Trânsito (23/09), os profissionais 
tiveram um dia especial, com direito a 
certificado de honra ao mérito, espaço 
de beleza e um vídeo de homenagem 
preparado para a data. Os certificados 
traziam o nome e o tempo de trabalho 
dedicado à função. O evento foi 
realizado no Departamento de Trânsito 
da Secretaria de Mobilidade Urbana.
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Realizando sonhos

Essa seção do Nosso Jornal é dedicada aos 
servidores que realizam alguma atividade 
fora do horário de trabalho. Pode ser um 
hobby, atividade filantrópica, esportiva 
diferenciada, etc. O que vale é ser útil consigo 
mesmo ou com o próximo.
Já pensou escrever um livro, 
independentemente do número de páginas? 
A servidora Cidinha Martins, que atualmente 
está lotada na Secretaria de Mobilidade 
Urbana, já escreveu seis! 
São livros infantis, paradidáticos, que tratam 
de temas como, educação para o trânsito e 
meio ambiente. Para os adultos, ela escreveu 
dois contos que fazem parte da Antologia 
Flóreo, histórias sobre mães. Segundo ela, 
alguns personagens de seus livros são reais 

e as histórias são fruto de sua experiência de 
vida pessoal e profissional.
“Gosto de escrever para públicos diversos, 
mas, principalmente, às crianças que são 
grandes leitoras e multiplicadoras”, afirmou. 

Obras publicadas:
Trânsito Encantado – Ed. Kalimera;
Etiqueta no trânsito; 
CTB, o livro mágico;
Bruxinha no trânsito – trabalho voluntário 
Publicação Prefeitura São José dos 
Campos (direitos autorais cedidos);
Participação na Antologia Flóreo, tema 
Mães – Netebooks editora;
Ovinhos nos jardins (setembro, 2018), 
Netebooks editora, ilustrador Douglas Ito.

DEPOIS DO TRABALHO

O agente de trânsito 
Paulo Bueno da Cunha



Imagine uma empresa pública ou 
privada como um grande relógio, 
composto de várias engrenagens. 
Cada engrenagem é um setor da 
empresa. Se uma estraga, todas as 
demais têm suas funções 
comprometidas.

Sempre que for pensar na 
importância da integração 
entre setores da empresa, 
volte a este exemplo e 
você saberá que não é 
possível seguir adiante 
sem que todos estejam 
funcionando plenamente.
E é justamente nesse 
“grande relógio”, no caso a 
Prefeitura de São José dos 
Campos, que passamos 
uma considerável parte de 
nossas vidas, trabalhando no serviço 
público, em pról dos munícipes. A 
dinâmica no dia a dia é total. Muitas 
vezes, as pessoas dentro de uma 

mesma secretaria competem entre 
si ou com outra unidade, o que até 
faz parte do cotidiano. Mas isto não 
pode ser objeto de enfretamento, 
em detrimento do trabalho, da 

produtividade e da convivência 
interpessoal. Para evitar questões 
desta natureza, é fundamental a 
integração das equipes de trabalho. 

Isto se dá de várias maneiras, seja na 
cordialidade diária e, sobretudo, nas 
relações interpessoais que podem 
ocorrer de várias maneiras.  

Por exemplo, através 
de confraternizações 
internas, eventos sociais e 
esportivos externos. Enfim, 
uma série de ações que 
unam mais as equipes, 
de maneira espontânea e 
sincera. 

Para muitos servidores, 
a integração vai além do 
local de trabalho. Muitos 
se reúnem aos finais de 
semana para confraternizar 
em eventos como futebol, 
pescarias, churrascadas, 

corridas, trilhas, caminhadas, vídeo 
games, paintball, karaokê, viagens, 
festas, entre outros.
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Integração

Gincana Mundo Novo

A Secretaria de Gestão Administrativa 
e Finança também investe nessa área 
por meio de uma série de eventos 
e ainda a Gincana Mundo Novo, 
que ocorre periodicamente, com 
intuito de atrair os servidores para 
atividades mais recreativas do que 
competitivas. A organização desses 
eventos fica geralmente a cargo do 
DGP/Supervisão de Qualidade de 
Vida.

Laboral

A Ginástica Laboral, que é realizada 
em vários setores da Prefeitura, 
gera benefícios à saúde, como 
flexibilidade, força, coordenação 
motora, consciência corporal, 
equilíbrio, amplitude articular. Mas o 
principal acaba sendo a consequente 
melhoria do convívio interpessoal. 
A valorização dos relacionamentos 
dentro do âmbito do trabalho 
vem ganhando forças nos dias 
de hoje, sendo muitas vezes fator 
determinante para o sucesso.

Perder para ganhar

De uma disputa para se saber quem 
perderia mais peso em um período 
determinado, surgiu recentemente 
no Paço o Grupo da Escada. São 
cerca de 35 pessoas (começou com 
menos de 10) que, para ganharem 
a competição de quem perde mais 
peso, passou a subir diariamente 
10 andares do Paço, duas vezes por 
dia. Participam do grupo servidores 
de várias secretarias. O grupo só 
aumenta e a integração também! 

     Para mim a integração é fundamental, 
pois ajuda no fortalecimento da amizade 
entre os colegas de trabalho. Gosto de 
motivar a todos para participarem das 
diversas atividades que aparecem, pois 
todos ganham com isso e a vida fica muito 
melhor, inclusive no trabalho.

Paulo Vita Neres
(Paulinho da Informática)
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Informativo da

Bem-vinda
Yasmin

De cara nova
Boa parte da frota de veículos novos e usados da 
Prefeitura está com visual novo e mais moderno. Isto, 
graças a nova adesivagem que foi produzida para os 
veículos. O desenvolvimento do layout é da Divisão 
de Artes Gráfi cas, da Diretoria de Comunicação/
Secretaria de Governança. Segundo o designer 
Carlos Antunes, responsável pela criação do produto, 
a nova adesivagem buscou uma linha visual mais 
leve, atrativa e ao mesmo tempo mais econômica. 
“Até os veículos mais antigos fi caram mais vistosos”, 
disse. 

Essa é a equipe pedagógica 
do Atendimento Educacional 
Especializado, da Secretaria de 
Educação e Cidadania, que organizou 
a primeira visita da aluna Yasmin 

Vitoria na EMEI Professora Ana Lúcia 
de Castro Micheletto, Vila Tatetuba.
Internada no Hospital Municipal 
desde os oito meses de vida,Yasmin 
depende de ventilação mecânica 

para realizar as atividades do dia a 
dia. Ela tem agora cinco anos e foi 
recebida na quarta-feira (13/09) com 
muita festa pelos educadores e a 
turma de 32 coleguinhas do Pré II.

GCM tem viatura 
movida a eletricidade
Duas viaturas que compõem a frota 
elétrica da Guarda Civil Municipal 
participaram, neste mês, de 
exposições em shoppings da cidade. 
A exposição teve como objetivo 
apresentar à população as vantagens 
dos carros elétricos em comparação 
com os movidos a combustão, 

abastecidos com gasolina ou álcool. 
Os guardas municipais Idalgo e Silas 
participaram da exposição e fi zeram 
questão de explicar, em detalhes, 
o funcionamento dos veículos ao 
público. 
As pessoas podiam entrar nas viaturas 
e posar para fotos no interior delas. As 
viaturas elétricas foram alugadas pela 
Prefeitura por oferecem custo muito 
reduzido em relação aos veículos 
movidos a gasolina ou etanol.
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