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Sala do Empreendedor: 
Rapidez e eficiência
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ZELADORES 
DA CIDADE
Conheça um pouco mais das equipes da Secretaria de Manutenção 
da Cidade que cuidam de toda São José      Págs 3 e 4

City Tour é opção 
especial de passeio

De cara nova

City Tour   
O jeito diferente de 
conhecer a cidade. Pág 6 

City Tour /caminhando Para participar de ambas opções, 
basta se inscrever por meio da 
Central 156 ou enviar e-mail para 
turismo@sjc.sp.gov.br.

Para grupos, os passeios são 
realizados às quartas-feiras e a 
inscrição deve ser feita previamente. 

Você e sua família conhecem os 
principais pontos turísticos de nossa 
cidade, que é uma das mais importantes 
do Brasil? 

Então, que tal conhecer gratuitamente 
esses locais com apoio de guias 
de turismo?  Para isto, a Prefeitura, 
por meio da equipe da Diretoria de 
Turismo, da Secretaria de Inovação e 
Desenvolvimento Econômico institui há 
quase um ano, o programa City Tour São 
José. O programa é dividido em duas 
opções, que são realizadas todos os 
sábados, de maneira alternada. 

Na primeira opção, os interessados 
participam de uma caminhada pelo 
centro da cidade, visitando prédios 
históricos. A saída é aos sábados, às 9h, 
da Praça Pe. João (Praça da Matriz).  O 
passeio dura cerca de três horas.

A outra opção ocorre também aos 
sábados, de maneira alternada com o 
passeio no centro. Este passeio é feito de 
ônibus climatizado, com saída e chegada 
no Parque da Cidade. A saída ocorre às 
9h, e o passeio dura em torno de quatro 
horas. Um dos destaques desse passeio 
é a visita ao MAB (Memorial Aeroespacial 
Brasileiro) e ao Museu de Esporte.

City Tour /ônibus

Seja caminhando pelo 
Centro ou visitando os 

locais de ônibus, há muitas 
coisas interessantes

 para se conhecer

No dia 26 de junho, cerca de 1.700 
alunos do 5º ano do ensino fundamental 
de escolas das redes de ensino estadual 
e municipal de São José dos Campos 
participaram da formatura do Proerd 
(Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência), da Polícia 
Militar. O evento, que tem apoio da 
Prefeitura, ocorreu na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Convenções, no 
Jardim Aquarius. Além dos alunos, o 

evento teve a presença de policiais 
militares, professores, familiares dos 
alunos e autoridades municipais. O 
Proerd é um programa antidrogas e tem 
como principais objetivos o ensino de 
boas estratégias de tomada de decisão, 
que ajudam os estudantes a desenvolver 
habilidades que os permitam conduzir 
suas vidas de maneira segura e saudável. 
Parabéns a todos formandos!

Proerd forma mais uma turma

“Imaginava ter que vir à 
Prefeitura várias vezes

e acabei me surpreendendo.
O atendimento foi muito bom”

 Maria Cristina Magalhães
Terapeuta Ocupacional

“Estou há 31 anos na Prefeitura 
e vi todo crescimento da sala 
do empreendedor. Talvez por 
ser único fiscal que trabalhou 
com alvará de funcionamento 

até hoje, eu adquiri muito 
conhecimento e sempre tive 

comigo que não podemos deter 
o conhecimento em nós, mas
sim passa-lo para os outros”

 Isaac Diniz Santos
Fiscal da Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor é uma referência 
em serviço público eficiente. E não se trata 
de fazer média. Os números comprovam 
isto. O setor, que é vinculado à Secretaria 
de Urbanismo e Sustentabilidade, tem 
como objetivo agilizar o processo de 
abertura de empresas, oferecendo 
aos empreendedores serviços agéis e 
eficientes. A terapeuta ocupacional Maria 
Cristina Magalhães, 46 anos, foi uma 
das novas microempreendedoras que 
estreou no mercado este ano. Ela esteve 
na sala do empreendedor e, em menos de 
dez minutos, abriu sua empresa. Depois 

de consultar sobre a documentação 
necessária no site da Prefeitura, ela 
reuniu o que precisava para abrir a MEI 
e começar a prestar serviços. Para os 18 
técnicos que trabalham na Sala, essa 
excelência e rapidez no atendimento 
reforça o objetivo deles com o cidadão: 
é preciso entender a necessidade do 
munícipe para atendê-lo.
Para os 18 técnicos que trabalham 
na Sala, essa excelência e rapidez no 
atendimento reforça o compromisso 
com o cidadão: É preciso entender a 
necessidade do munícipe para atendê-lo. 

De cara nova
Referência da região central da cidade, o 
prédio do Paço está passando por uma 
completa manutenção externa, que 
inclui serviços de impermeabilização 
e calafetação das janelas, limpeza dos 
vidros e a pintura total da área externa 
do prédio. Inaugurado em 1979, o prédio 
possui cerca de 13 mil metros quadrados 
e 11 andares. A licitação do serviço 

obteve desconto e o investimento foi 
de R$140.200,20. O DSI (Departamento 
de Serviços Internos), responsável pelos 
serviços, pretende dar continuidade 
à manutenção do prédio com prazos 
mais regulares. Os trabalhos estão 
sendo acompanhados por técnicos da 
Secretaria de Gestão Habitacional e 
Obras. 01/08 15/08

Parabéns 
à Cressem, 
patrimônio 
dos servidores!

Saiba mais:
www.cressem.com.br

MAB - Memorial Aeroespacial Brasileiro

Museu de Esportes

Largo de São Benedito
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O Núcleo de Acolhimento ao Servidor, 
da Divisão de Saúde Ocupacional/
SGAF, realizou em junho, a campanha 
sobre a Gentileza, para estimular o 
“calor humano” entre as pessoas, 
falando em empatia, solidariedade, 
respeito, amor ao próximo e por 
si mesmo – tudo que perpetue a 
Gentileza. O objetivo é impactar 
positivamente a vida dos servidores 
e, por consequência, as equipes de 
trabalho. Segundo os coordenadores 

da campanha, nós, seres humanos, por 
sermos diferentes, com qualidades e 
necessidades singulares, temos que 
aprender a conviver valorizando o 
outro e o bem comum, o clima familiar 
e organizacional, com gentilezas.

O “mundo melhor” que todos 
queremos começa no nosso entorno, 
e podemos promovê-lo com nossas 
atitudes humanitárias. Para a psicóloga 
Nereida Marques da Silva, do Núcleo 
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ENVIE SUA
SUGESTÃO

Participe com sugestões para o 
Nosso Jornal: 

Ligue 3947-8072
ou escreva para
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Gentileza gera gentileza!

Servidores concorrem
ao Prêmio Innovare

Todos os dias, eles saem de casa com uma missão especial: contribuir, com seus 
trabalhos, para que São José dos Campos seja cada vez mais bonita, segura, organizada 
e arborizada.  Em geral, passam desapercebidos pela população na correria do dia a dia 
de uma grande cidade, mas são fundamentais para que tenhamos qualidade de vida e 
saúde. Funcionários exemplares com mais de 30 anos de Prefeitura, dedicam a São José 
o mesmo carinho e atenção que têm com suas casas e com suas famílias. Aliás, passam 
mais tempo nas ruas e no trabalho na Secretaria de Manutenção da Cidade do que em 
suas residências, com suas mulheres, filhos, netos e bisnetos.
Eles têm tanto amor pela cidade que alguns nem pensam em aposentadoria tão cedo. 
Afinal, não consideram o que fazem como trabalho. Para eles, é um privilégio servir a 
cidade e seus moradores.

Julho 2019

A equipe: Nereida Marques(psicóloga), Vanessa Beatriz(enfermeira do trabalho), Ângela Faustino(enfermeira do trabalho), Gustavo Tostes (estagiário em administração),
Francis Regina (assist.técnico em enfermagem), Lilian Andrade (assist.gestão municipal) e Regina Amaro (Pró-Trabalho)

Dedicação à cidade; Pedrinho, “Seu Manoel”, João de Castro e Tatinha

de Acolhimento ao Servidor/SGAF, a 
campanha Junho da Gentileza está 
dentro de um calendário anual em que 
são realizadas diversas ações. As ações 
visam despertar e motivar atitudes 
de gentileza, empatia, solidariedade, 
entre os servidores, atingindo o 
ambiente organizacional, as equipes 
de trabalho e a sociedade como um 
todo.

O Instituto Innovare, que é vinculado 
ao Poder Judiciário, está promovendo 
a 16ª premiação para quem busca 
disseminar práticas que contribuem 
para modernização da Justiça no país.
Os servidores Luis Otávio dos Reis 
Santos e Keller Anderson Nishikawa, da 
Procuradoria Fiscal e Tributária/SGAF, 
estão concorrendo à 16ª edição do 
prêmio Innovare. 

Eles concorrem com o projeto “Atestado 
de Constatação”. Segundo eles, a ideia 

do Atestado de Constatação teve início 
quando perceberam o grande número 
de cartas citatórias das execuções fiscais 
em face de pessoa jurídica que estavam 
voltando com o seu cumprimento 
negativo, principalmente pela alteração 
de endereço das empresas. Com 
o projeto, conseguiram minimizar 
um procedimento judicial que se 
demonstrava extremamente longo 
e custoso. Com isto, obtiveram mais 
agilidade e eficiência com essa medida 
que já está em pratica no departamento.

O Instituto Innovare realiza 
anualmente o Prêmio Innovare, para 
quem busca disseminar práticas que 
contribuem para a modernização da 
Justiça no país. Para isto, promove 
palestras e eventos gratuitos, 
publica livros e artigos, produz 
documentários e realiza pesquisas 
sobre temas da Justiça. O Innovare 
objetiva a valorização de soluções 
para os desafios enfrentados por 
todos os que atuam no sistema de 
Justiça, de natureza administrativa 
ou judicial.

Roçada
Plantio, poda e supressão de árvores
Corte de raiz de árvores
Troca de lâmpadas
Operações tapa-buraco
Manutenção de vias não pavimentadas
Limpeza de bueiros, bocas de lobo e lagos
Recuperação de pontes, passarelas, ruas e galerias
Gestão dos PEVs e combate ao descarte irregular de lixo e entulhos
Coleta de lixo e varrição
Controle de pragas (fumacê, larvicida e outros)
Pintura de guias, viadutos e equipamentos públicos
Ações pós-intempéries

Principais serviços da SMC

Segurança

Uma referência entre os funcionários 
da Prefeitura, João Batista de Castro 
já dedicou 37 dos seus 65 anos a 
São José, cidade em que chegou em 
1960. Tanto amor e bons serviços 
prestados já lhe renderam o título 
de Cidadão Joseense. Responsável 
pelo setor de Saneamento da 
Secretaria de Manutenção da Cidade, 
diariamente ele coordena trabalhos 
de recuperação de pontes, passarelas 
e ruas, conservação e ampliação de 
galerias de águas pluviais e limpeza 
de lagos, entre outros serviços 
que garantem mais segurança a 
motoristas, pedestres e à população 
em geral.

“Tudo que tenho devo à Prefeitura. 
Então, cuido da cidade com o 

mesmo carinho que dedico à minha 
casa e à minha família, saio de casa 

todos os dias motivado. Poderia 
ter me aposentado em 2008, mas 

quis continuar ajudando São José e 
seus moradores. Sou muito feliz por 
poder, com meu trabalho, garantir 
mais segurança à população com 
estes trabalhos de manutenção.”

João Batista de  Castro

Trabalho e estudo

Manoel Oliveira, 65 anos e servidor 
municipal há 41 anos, se emociona 
ao ser questionado sobre o que a 
Prefeitura de São José representa em 
sua vida. Atualmente, ele é responsável 
pela aplicação de larvicida.

“Tudo. Quando eu ingressei 
na Prefeitura em 1977, tinha 

problemas com alcoolismo e era 
semianalfabeto. Logo depois que 

comecei a trabalhar na Prefeitura, 
fui incentivado a estudar e hoje sei 
ler e escrever. Tudo na minha vida 
melhorou”, afirmou Seu Manoel, 
como ele é mais conhecido entre 
os funcionários da Secretaria de 

Manutenção da Cidade. 

A Prefeitura me deu trabalho e 
estudo e garantiu o sustento da 

minha família por todos estes anos. 
Por isto, me dedico todos os dias 
para fazer o melhor por São José, 

cidade que me adotou. Eu me sinto 
realizado por ajudar, com meu 
trabalho, a combater doenças
como a dengue, propiciando

mais saúde à população.”

Manoel Oliveira

Paisagismo

Se São José é referência em todo o país 
como uma cidade arborizada, florida 
e bem cuidada, muito se deve ao 
trabalho de Valtair Raimundo Teixeira, 
o Tatinha, que tem 53 anos de idade e 
35 de Prefeitura.

Polivalente, ele é responsável 
pela coordenação dos serviços de 
paisagismo em praças, parques e 
áreas verdes e pelo plantio de árvores, 
além de colaborar com a dedetização.

Tatinha calcula que já plantou ou 
coordenou o plantio de pelo menos 
10 mil árvores em São José.

“Sou muito realizado e orgulhoso de 
poder, junto com a minha equipe, 

ajudar São José a ser referência em 
todo o Brasil de cidade bonita, bem 

arborizada e bem florida.”

Valtair  Raimundo Teixeira

Dedicação

Pedro Edgar da Silva, 61 anos de idade 
e 39 anos de serviços prestados ao 
Parque Santos Dumont, expressa bem 
este sentimento.

“O Parque Santos Dumont foi 
inaugurado em 1971 e comecei a 

trabalhar lá apenas 8 anos depois, 
em 1979. Ou seja, mais da metade 

da minha vida passei no Santos 
Dumont”, disse Pedrinho, como ele é 

mais conhecido. 

“O Santos Dumont é tudo para mim. 
É a minha casa e os frequentadores 

são como membros da minha 
família. Sou um privilegiado por 

trabalhar em um lugar tão bonito. 
Enquanto Deus me der saúde,

não pretendo me aposentar
nem sair daqui.”

Pedro Edgar da Silva
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da campanha, nós, seres humanos, por 
sermos diferentes, com qualidades e 
necessidades singulares, temos que 
aprender a conviver valorizando o 
outro e o bem comum, o clima familiar 
e organizacional, com gentilezas.

O “mundo melhor” que todos 
queremos começa no nosso entorno, 
e podemos promovê-lo com nossas 
atitudes humanitárias. Para a psicóloga 
Nereida Marques da Silva, do Núcleo 
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Participe com sugestões para o 
Nosso Jornal: 

Ligue 3947-8072
ou escreva para
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Gentileza gera gentileza!

Servidores concorrem
ao Prêmio Innovare

Todos os dias, eles saem de casa com uma missão especial: contribuir, com seus 
trabalhos, para que São José dos Campos seja cada vez mais bonita, segura, organizada 
e arborizada.  Em geral, passam desapercebidos pela população na correria do dia a dia 
de uma grande cidade, mas são fundamentais para que tenhamos qualidade de vida e 
saúde. Funcionários exemplares com mais de 30 anos de Prefeitura, dedicam a São José 
o mesmo carinho e atenção que têm com suas casas e com suas famílias. Aliás, passam 
mais tempo nas ruas e no trabalho na Secretaria de Manutenção da Cidade do que em 
suas residências, com suas mulheres, filhos, netos e bisnetos.
Eles têm tanto amor pela cidade que alguns nem pensam em aposentadoria tão cedo. 
Afinal, não consideram o que fazem como trabalho. Para eles, é um privilégio servir a 
cidade e seus moradores.

Julho 2019

A equipe: Nereida Marques(psicóloga), Vanessa Beatriz(enfermeira do trabalho), Ângela Faustino(enfermeira do trabalho), Gustavo Tostes (estagiário em administração),
Francis Regina (assist.técnico em enfermagem), Lilian Andrade (assist.gestão municipal) e Regina Amaro (Pró-Trabalho)

Dedicação à cidade; Pedrinho, “Seu Manoel”, João de Castro e Tatinha

de Acolhimento ao Servidor/SGAF, a 
campanha Junho da Gentileza está 
dentro de um calendário anual em que 
são realizadas diversas ações. As ações 
visam despertar e motivar atitudes 
de gentileza, empatia, solidariedade, 
entre os servidores, atingindo o 
ambiente organizacional, as equipes 
de trabalho e a sociedade como um 
todo.

O Instituto Innovare, que é vinculado 
ao Poder Judiciário, está promovendo 
a 16ª premiação para quem busca 
disseminar práticas que contribuem 
para modernização da Justiça no país.
Os servidores Luis Otávio dos Reis 
Santos e Keller Anderson Nishikawa, da 
Procuradoria Fiscal e Tributária/SGAF, 
estão concorrendo à 16ª edição do 
prêmio Innovare. 

Eles concorrem com o projeto “Atestado 
de Constatação”. Segundo eles, a ideia 

do Atestado de Constatação teve início 
quando perceberam o grande número 
de cartas citatórias das execuções fiscais 
em face de pessoa jurídica que estavam 
voltando com o seu cumprimento 
negativo, principalmente pela alteração 
de endereço das empresas. Com 
o projeto, conseguiram minimizar 
um procedimento judicial que se 
demonstrava extremamente longo 
e custoso. Com isto, obtiveram mais 
agilidade e eficiência com essa medida 
que já está em pratica no departamento.

O Instituto Innovare realiza 
anualmente o Prêmio Innovare, para 
quem busca disseminar práticas que 
contribuem para a modernização da 
Justiça no país. Para isto, promove 
palestras e eventos gratuitos, 
publica livros e artigos, produz 
documentários e realiza pesquisas 
sobre temas da Justiça. O Innovare 
objetiva a valorização de soluções 
para os desafios enfrentados por 
todos os que atuam no sistema de 
Justiça, de natureza administrativa 
ou judicial.

Roçada
Plantio, poda e supressão de árvores
Corte de raiz de árvores
Troca de lâmpadas
Operações tapa-buraco
Manutenção de vias não pavimentadas
Limpeza de bueiros, bocas de lobo e lagos
Recuperação de pontes, passarelas, ruas e galerias
Gestão dos PEVs e combate ao descarte irregular de lixo e entulhos
Coleta de lixo e varrição
Controle de pragas (fumacê, larvicida e outros)
Pintura de guias, viadutos e equipamentos públicos
Ações pós-intempéries

Principais serviços da SMC

Segurança

Uma referência entre os funcionários 
da Prefeitura, João Batista de Castro 
já dedicou 37 dos seus 65 anos a 
São José, cidade em que chegou em 
1960. Tanto amor e bons serviços 
prestados já lhe renderam o título 
de Cidadão Joseense. Responsável 
pelo setor de Saneamento da 
Secretaria de Manutenção da Cidade, 
diariamente ele coordena trabalhos 
de recuperação de pontes, passarelas 
e ruas, conservação e ampliação de 
galerias de águas pluviais e limpeza 
de lagos, entre outros serviços 
que garantem mais segurança a 
motoristas, pedestres e à população 
em geral.

“Tudo que tenho devo à Prefeitura. 
Então, cuido da cidade com o 

mesmo carinho que dedico à minha 
casa e à minha família, saio de casa 

todos os dias motivado. Poderia 
ter me aposentado em 2008, mas 

quis continuar ajudando São José e 
seus moradores. Sou muito feliz por 
poder, com meu trabalho, garantir 
mais segurança à população com 
estes trabalhos de manutenção.”

João Batista de  Castro

Trabalho e estudo

Manoel Oliveira, 65 anos e servidor 
municipal há 41 anos, se emociona 
ao ser questionado sobre o que a 
Prefeitura de São José representa em 
sua vida. Atualmente, ele é responsável 
pela aplicação de larvicida.

“Tudo. Quando eu ingressei 
na Prefeitura em 1977, tinha 

problemas com alcoolismo e era 
semianalfabeto. Logo depois que 

comecei a trabalhar na Prefeitura, 
fui incentivado a estudar e hoje sei 
ler e escrever. Tudo na minha vida 
melhorou”, afirmou Seu Manoel, 
como ele é mais conhecido entre 
os funcionários da Secretaria de 

Manutenção da Cidade. 

A Prefeitura me deu trabalho e 
estudo e garantiu o sustento da 

minha família por todos estes anos. 
Por isto, me dedico todos os dias 
para fazer o melhor por São José, 

cidade que me adotou. Eu me sinto 
realizado por ajudar, com meu 
trabalho, a combater doenças
como a dengue, propiciando

mais saúde à população.”

Manoel Oliveira

Paisagismo

Se São José é referência em todo o país 
como uma cidade arborizada, florida 
e bem cuidada, muito se deve ao 
trabalho de Valtair Raimundo Teixeira, 
o Tatinha, que tem 53 anos de idade e 
35 de Prefeitura.

Polivalente, ele é responsável 
pela coordenação dos serviços de 
paisagismo em praças, parques e 
áreas verdes e pelo plantio de árvores, 
além de colaborar com a dedetização.

Tatinha calcula que já plantou ou 
coordenou o plantio de pelo menos 
10 mil árvores em São José.

“Sou muito realizado e orgulhoso de 
poder, junto com a minha equipe, 

ajudar São José a ser referência em 
todo o Brasil de cidade bonita, bem 

arborizada e bem florida.”

Valtair  Raimundo Teixeira

Dedicação

Pedro Edgar da Silva, 61 anos de idade 
e 39 anos de serviços prestados ao 
Parque Santos Dumont, expressa bem 
este sentimento.

“O Parque Santos Dumont foi 
inaugurado em 1971 e comecei a 

trabalhar lá apenas 8 anos depois, 
em 1979. Ou seja, mais da metade 

da minha vida passei no Santos 
Dumont”, disse Pedrinho, como ele é 

mais conhecido. 

“O Santos Dumont é tudo para mim. 
É a minha casa e os frequentadores 

são como membros da minha 
família. Sou um privilegiado por 

trabalhar em um lugar tão bonito. 
Enquanto Deus me der saúde,

não pretendo me aposentar
nem sair daqui.”

Pedro Edgar da Silva
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City Tour   
O jeito diferente de 
conhecer a cidade. Pág 6 

City Tour /caminhando Para participar de ambas opções, 
basta se inscrever por meio da 
Central 156 ou enviar e-mail para 
turismo@sjc.sp.gov.br.

Para grupos, os passeios são 
realizados às quartas-feiras e a 
inscrição deve ser feita previamente. 

Você e sua família conhecem os 
principais pontos turísticos de nossa 
cidade, que é uma das mais importantes 
do Brasil? 

Então, que tal conhecer gratuitamente 
esses locais com apoio de guias 
de turismo?  Para isto, a Prefeitura, 
por meio da equipe da Diretoria de 
Turismo, da Secretaria de Inovação e 
Desenvolvimento Econômico institui há 
quase um ano, o programa City Tour São 
José. O programa é dividido em duas 
opções, que são realizadas todos os 
sábados, de maneira alternada. 

Na primeira opção, os interessados 
participam de uma caminhada pelo 
centro da cidade, visitando prédios 
históricos. A saída é aos sábados, às 9h, 
da Praça Pe. João (Praça da Matriz).  O 
passeio dura cerca de três horas.

A outra opção ocorre também aos 
sábados, de maneira alternada com o 
passeio no centro. Este passeio é feito de 
ônibus climatizado, com saída e chegada 
no Parque da Cidade. A saída ocorre às 
9h, e o passeio dura em torno de quatro 
horas. Um dos destaques desse passeio 
é a visita ao MAB (Memorial Aeroespacial 
Brasileiro) e ao Museu de Esporte.

City Tour /ônibus

Seja caminhando pelo 
Centro ou visitando os 

locais de ônibus, há muitas 
coisas interessantes

 para se conhecer

No dia 26 de junho, cerca de 1.700 
alunos do 5º ano do ensino fundamental 
de escolas das redes de ensino estadual 
e municipal de São José dos Campos 
participaram da formatura do Proerd 
(Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência), da Polícia 
Militar. O evento, que tem apoio da 
Prefeitura, ocorreu na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Convenções, no 
Jardim Aquarius. Além dos alunos, o 

evento teve a presença de policiais 
militares, professores, familiares dos 
alunos e autoridades municipais. O 
Proerd é um programa antidrogas e tem 
como principais objetivos o ensino de 
boas estratégias de tomada de decisão, 
que ajudam os estudantes a desenvolver 
habilidades que os permitam conduzir 
suas vidas de maneira segura e saudável. 
Parabéns a todos formandos!

Proerd forma mais uma turma

“Imaginava ter que vir à 
Prefeitura várias vezes

e acabei me surpreendendo.
O atendimento foi muito bom”

 Maria Cristina Magalhães
Terapeuta Ocupacional

“Estou há 31 anos na Prefeitura 
e vi todo crescimento da sala 
do empreendedor. Talvez por 
ser único fiscal que trabalhou 
com alvará de funcionamento 

até hoje, eu adquiri muito 
conhecimento e sempre tive 

comigo que não podemos deter 
o conhecimento em nós, mas
sim passa-lo para os outros”

 Isaac Diniz Santos
Fiscal da Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor é uma referência 
em serviço público eficiente. E não se trata 
de fazer média. Os números comprovam 
isto. O setor, que é vinculado à Secretaria 
de Urbanismo e Sustentabilidade, tem 
como objetivo agilizar o processo de 
abertura de empresas, oferecendo 
aos empreendedores serviços agéis e 
eficientes. A terapeuta ocupacional Maria 
Cristina Magalhães, 46 anos, foi uma 
das novas microempreendedoras que 
estreou no mercado este ano. Ela esteve 
na sala do empreendedor e, em menos de 
dez minutos, abriu sua empresa. Depois 

de consultar sobre a documentação 
necessária no site da Prefeitura, ela 
reuniu o que precisava para abrir a MEI 
e começar a prestar serviços. Para os 18 
técnicos que trabalham na Sala, essa 
excelência e rapidez no atendimento 
reforça o objetivo deles com o cidadão: 
é preciso entender a necessidade do 
munícipe para atendê-lo.
Para os 18 técnicos que trabalham 
na Sala, essa excelência e rapidez no 
atendimento reforça o compromisso 
com o cidadão: É preciso entender a 
necessidade do munícipe para atendê-lo. 

De cara nova
Referência da região central da cidade, o 
prédio do Paço está passando por uma 
completa manutenção externa, que 
inclui serviços de impermeabilização 
e calafetação das janelas, limpeza dos 
vidros e a pintura total da área externa 
do prédio. Inaugurado em 1979, o prédio 
possui cerca de 13 mil metros quadrados 
e 11 andares. A licitação do serviço 

obteve desconto e o investimento foi 
de R$140.200,20. O DSI (Departamento 
de Serviços Internos), responsável pelos 
serviços, pretende dar continuidade 
à manutenção do prédio com prazos 
mais regulares. Os trabalhos estão 
sendo acompanhados por técnicos da 
Secretaria de Gestão Habitacional e 
Obras. 01/08 15/08

Parabéns 
à Cressem, 
patrimônio 
dos servidores!

Saiba mais:
www.cressem.com.br

MAB - Memorial Aeroespacial Brasileiro

Museu de Esportes

Largo de São Benedito
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Brasileiro) e ao Museu de Esporte.
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Seja caminhando pelo 
Centro ou visitando os 

locais de ônibus, há muitas 
coisas interessantes
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No dia 26 de junho, cerca de 1.700 
alunos do 5º ano do ensino fundamental 
de escolas das redes de ensino estadual 
e municipal de São José dos Campos 
participaram da formatura do Proerd 
(Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência), da Polícia 
Militar. O evento, que tem apoio da 
Prefeitura, ocorreu na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Convenções, no 
Jardim Aquarius. Além dos alunos, o 

evento teve a presença de policiais 
militares, professores, familiares dos 
alunos e autoridades municipais. O 
Proerd é um programa antidrogas e tem 
como principais objetivos o ensino de 
boas estratégias de tomada de decisão, 
que ajudam os estudantes a desenvolver 
habilidades que os permitam conduzir 
suas vidas de maneira segura e saudável. 
Parabéns a todos formandos!

Proerd forma mais uma turma

“Imaginava ter que vir à 
Prefeitura várias vezes

e acabei me surpreendendo.
O atendimento foi muito bom”

 Maria Cristina Magalhães
Terapeuta Ocupacional

“Estou há 31 anos na Prefeitura 
e vi todo crescimento da sala 
do empreendedor. Talvez por 
ser único fiscal que trabalhou 
com alvará de funcionamento 

até hoje, eu adquiri muito 
conhecimento e sempre tive 

comigo que não podemos deter 
o conhecimento em nós, mas
sim passa-lo para os outros”

 Isaac Diniz Santos
Fiscal da Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor é uma referência 
em serviço público eficiente. E não se trata 
de fazer média. Os números comprovam 
isto. O setor, que é vinculado à Secretaria 
de Urbanismo e Sustentabilidade, tem 
como objetivo agilizar o processo de 
abertura de empresas, oferecendo 
aos empreendedores serviços agéis e 
eficientes. A terapeuta ocupacional Maria 
Cristina Magalhães, 46 anos, foi uma 
das novas microempreendedoras que 
estreou no mercado este ano. Ela esteve 
na sala do empreendedor e, em menos de 
dez minutos, abriu sua empresa. Depois 

de consultar sobre a documentação 
necessária no site da Prefeitura, ela 
reuniu o que precisava para abrir a MEI 
e começar a prestar serviços. Para os 18 
técnicos que trabalham na Sala, essa 
excelência e rapidez no atendimento 
reforça o objetivo deles com o cidadão: 
é preciso entender a necessidade do 
munícipe para atendê-lo.
Para os 18 técnicos que trabalham 
na Sala, essa excelência e rapidez no 
atendimento reforça o compromisso 
com o cidadão: É preciso entender a 
necessidade do munícipe para atendê-lo. 
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Referência da região central da cidade, o 
prédio do Paço está passando por uma 
completa manutenção externa, que 
inclui serviços de impermeabilização 
e calafetação das janelas, limpeza dos 
vidros e a pintura total da área externa 
do prédio. Inaugurado em 1979, o prédio 
possui cerca de 13 mil metros quadrados 
e 11 andares. A licitação do serviço 

obteve desconto e o investimento foi 
de R$140.200,20. O DSI (Departamento 
de Serviços Internos), responsável pelos 
serviços, pretende dar continuidade 
à manutenção do prédio com prazos 
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Parabéns 
à Cressem, 
patrimônio 
dos servidores!

Saiba mais:
www.cressem.com.br

MAB - Memorial Aeroespacial Brasileiro

Museu de Esportes

Largo de São Benedito
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