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Bairro Cidade Vista Verde... Um lugar de gente feliz !!!
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Pães   Doces   Lanches  e  Salgados

Ligue  0800 770 5656
Pizzas de Terça á Domingo após 18 hs

Estamos sempre 
procurando o melhor, 
para  que os desafios 

sejam superados

Estamos sempre 
procurando o melhor, 
para  que os desafios 

sejam superados
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Agradecemos a todos a 
preferência que nos é confiada
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21 – Início do Inverno
24 – Dia de São João
29 – Dia de São Pedro
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Prezados moradores do Bairro Cidade Vista Verde. 

Com o encerramento do mandato da Sra. Maria 

Augusta Andrade de Moraes (2013/2015), 

ocorrido no dia 30 de abril deste ano, a SAVIVER já 

se prepara para um “novo” período de muito 

trabalho junto à nossa comunidade.

De acordo com os artigos 33 e 34, parágrafo único do 
novo Estatuto Social da Saviver (vide “sobre nós”: 
www.saviver.org/estatuto), como não houve a 
inscrição de chapas para concorrer à sucessão da 
diretoria, o mandado da atual gestão foi prorrogado 
pelo prazo máximo de mais seis (6) meses, até a 
realização de nova eleição.

Nesse período, ou seja, até o dia 31 de outubro de 
2015, a direção da entidade continuará sob a 
responsabilidade da Sra. Maria Augusta, na 
qualidade de Presidente Interina da SAVIVER, e 
que também presidirá a Comissão Eleitoral 
incumbida de organizar a eleição da nova diretoria 
(gestão 2015/2017).

Nos termos do estatuto (art. 32, VI), o edital de 
convocação da eleição deverá ser elaborado pela 
Diretoria Executiva ou pela Comissão Eleitoral, 
criada para esse fim, e será afixado na sede da 
SAVIVER, nas casas comerciais, e lugares de 
grande fluxo dos moradores, com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da eleição e 
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores ao 
vencimento do mandato da diretoria em exercício 
(ex. 1.º de setembro/edital – 15 de outubro/eleição – 
1.º de novembro/posse);
A Diretoria Executiva e/ou a Comissão Eleitoral, 
junto com os representantes da(s) chapa(s) 
registrada(s) deverão se reunir, logo após a 
homologação da(s) chapa(s) para definir as regras de 
como serão realizadas a eleição e a apuração do 
pleito;

Contra os trabalhos do pleito caberá recurso ao Conselho 

Fiscal, em primeiro grau; e, em segundo e último grau ao 

Conselho Diretor;

A posse dos membros eleitos para a nova Diretoria 

Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal – 

gestão 2015/2017 – deverá ocorrer, impreterivelmente, 

no dia 1.º de novembro de 2015 do respectivo 

ano/exercício, logo após o resultado da eleição.

As reuniões da Diretoria Executiva da 
SAVIVER acontecem todas as terças-feiras,
às 19h30, na nossa sede localizada no
Centro Comercial Vista Verde, aberta a 
t o d o s  o s  m o r a d o r e s  d o  b a i r r o .

C I D A D E

Sejam Bem Vindos!!!

http://www.saviver.org/estatuto
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O Diretor de Assuntos Jurídicos da SAVIVER, 
Dr. Domingos Malhone, responde e presta 
conta dos trabalhos realizados, em prol dos 
moradores do Bairro Vista Verde, no período 
de 2009 a 2015.  Confira abaixo:

Ÿ Encaminhamento de 357 ofícios para a 
Prefeitura, solicitando limpeza das praças 
e áreas verdes; limpeza e dedetização dos 
bueiros e bocas de lobos;podas e corte de 
árvores impróprias e/ou doentes, etc...

Ÿ Participação nas Audiências Públicas – 
LOA LDO (Lei  orçamentária anual) –  (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) –  (Plano POP
de Orçamento Participativo)  – PPA 
(Planejamento Plurianual) –  (Plano PDP
Diretor Participativo) e nova Lei de 
Zoneamento (Lei Complementar n.º 
428/10, de 09 de agosto de 2010), 
pleiteando a realização de diversas 
melhorias para o Bairro Vista Verde e 
defendendo os interesses coletivos dos 
moradores, contra a verticalização e a 
descaracterização do nosso bairro, 
classificado como Zona Estritamente 

Residencial – (Horizontal);

Ÿ Ação no Ministério Público contra a 
Petrobras por emissão de gases tóxicos e 
poluentes – Proc.Nº 5107000000041/2011-5.

Ÿ Ação no Ministério Público contra a 
SABESP para a desativação da E.T.E. - 
Estação de Tratamento de Esgoto do Vista 
Verde, que não funciona há mais de 30 
anos - Proc. Nº 1407000000053/2011-6 - 
GAEMA – Grupo de Apoio Especial e 
Proteção ao Meio Ambiente;

Ÿ Suspensão da instalação de gás encanado 
no bairro pela COMGÁS – através da 
Assembleia Geral – realizada no dia 
12/04/2014 – às 16h30 – na Escola Walter 
Fortunato, Rua Bogotá, Bairro Vista Verde 
(*Obs.:- A instalação de gás foi autorizada 
pelo Governador Geraldo Alckmin (PSDB) e 
aprovada  pe lo  Prefe i to  Car l inhos 
Almeida(PT), sem ouvirem a comunidade;  

Ÿ Coordenação, supervisão e conferência da 
pesquisa, “por estimativa”, realizada junto 
aos moradores do Bairro Vista Verde, sobre 
a COMGÁS, cujo resultado foi o seguinte: 

* 19% a favor

*  81% contrários

Ÿ Derrubada da Emenda (secreta) nº 102 
que alterou o zoneamento da margem 
direita da Rua Harvey C. Weecks (APP – 
Área de Preservação Permanente), que 
permitiu a construção de prédios de até xx 
a n d a r e s .  P r o c e s s o  n º  0 2 4 4 3 6 6 -
29.2012.8.26.0000 - Órgão Especial – TJSP 

/  A D I N  ( A ç ã o  D i r e t a  d e 
Inconstitucionalidade), interposta no 
Tribunal de Justiça/SP pela Procuradoria 
do Estado, Defensoria Pública e pela 
SAVIVER ; 

Ÿ Retomada da área (quadra) destinada para 
o uso exclusivo de HAMERBOL, construída 
no Centro Poliesportivo (Rua Cidade de 
Lima) – ação interposta no Ministério 
Público, através do Inquérito Civil nº MP 
43.0719.0007604/2012-0 / 7ª Promotoria 
de Justiça de São José dos Campos – SP;

Ÿ  Ação para a recuperação e devolução do
CLUBE VISTA VERDE para a comunidade... 
Processo nº 0022644-06.2010.8.26.0577 / 
8ª Vara Cível – Fórum da Comarca de São 
José dos Campos/SP (*Em andamento, 
fase final de conclusão e sentença).

Ÿ As ações (problemas, reclamações e 
providências de menor potencial, como 
limpeza de boca de lobo, poda de árvores, 
casa abandonada, etc...) e de interesse 
restrito devem ser encaminhadas, pelos 
própr ios  moradores  (exerc íc io  da 
cidadania), através do tel.  156  da 
Prefeitura Municipal.

Ÿ E você, o que tem feito para ajudar o 
seu bairro e a SAVIVER???...

Jornal SAVIVERJornal SAVIVERJornal SAVIVER EM FOCOEM FOCOEM FOCO

Acesse o nosso site: www.saviver.org 
Saiba mais...

O que a SAVIVER faz pelo nosso bairro?...O que a SAVIVER faz pelo nosso bairro?...O que a SAVIVER faz pelo nosso bairro?...

Venha você também participar da sua SAVIVER !!!Venha você também participar da sua SAVIVER !!!Venha você também participar da sua SAVIVER !!!

Assessoria

Saviv
er
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Trabalho... Dedicação... e Amor pelo Bairro, há 38 anos !!!

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015
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Na sexta-feira (19/12/2014) foi instalado 
em São José dos Campos o Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) sob a coordenação 
do Juiz de Direito Dr. Luiz Antônio 
Carrer. 

O evento contou com a presença do 
coordenador do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, desembargador Vanderci Álvares, 
que representou o presidente da Corte, 
desembargador Ivan Sartori. 

O serviço funciona no antigo Fórum 
Estadual, localizado na Rua Paulo Setúbal, 
220 - Jardim São Dimas. 

O CEJUSC atende demandas pré-
processuais (casos que ainda não 
chegaram ao Poder Judiciário) e também 
processuais (que já têm ações em 

andamento) da área Cível e de Família. 

São demandas relacionadas à regularização 
de divórcio, investigação de paternidade, 
pensão alimentícia, renegociação de dívida, 
relações de consumo (PROCON), brigas 
entre vizinhos, entre outras. Não há limite de 
valor da causa. 

No local são realizadas, sob orientação e 
supervisão do Juiz Coordenador, as sessões 
para a tentativa de acordo (Audiência de 
Conciliação), que ficam a cargo de pessoas 
devidamente capacitadas, denominados  
conciliadores ou mediadores. O setor 
também presta serviços de ouvidoria e 
orientação ao cidadão. 

O juiz Luiz Antônio Carrer enfatizou que a 
instalação do CEJUSC é fruto do esforço 
conjunto de servidores do Judiciário e de 
colaboradores. 

Antes mesmo do prédio antigo do fórum ser 
desocupado, São José dos Campos já havia 
recebido o Curso de Capacitação de 
Conciliadores e Mediadores, que habilitou, 
até o momento, 36 profissionais para esse 
trabalho. 

O magistrado ressaltou que: "as técnicas de 
conciliação e mediação buscam resgatar a 
possibilidade das pessoas envolvidas em um 
conflito serem colocadas frente a frente, 
para que encontrem uma solução amigável 
de pacificação da desavença, evitando o 
ajuizamento da ação judicial". 

Os Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania foram criados como 

CIDADANIACIDADANIACIDADANIAMário Galvão FilhoMário Galvão FilhoMário Galvão Filho

conseqüência da Resolução nº 125/10 do 
Conselho Nacional de Justiça, que 
instituiu a Política Nacional de Tratamento 
dos Conflitos de Interesses. 

Em geral, os CEJUSCs são instalados por 
meio de parcerias com faculdades, 
prefeituras e entidades particulares. 

Atualmente, o Judiciário paulista conta 
com 66 Centros de Conciliação, em 
substituição aos antigos Juizado Especial 
de Pequenas Causas.

No CEJUSC você resolve os seus conflitos 
na Justiça de forma rápida, eficiente e sem 
cus to .  Quem conci l ia  sempre  sa i 
ganhando...

Conciliando você ganha paz, tempo e 
dinheiro!... As partes não precisão gastar 
com documentos, produção de provas e 
custa judiciais. Não perde tempo indo aos 
Fóruns, nem sofrem desgaste emocional  
de ficar mantendo o conflito por tempo 
indeterminado.

O CEJUSC da capital, inaugurado em 
novembro de 2011, foi o primeiro do 
Estado. 

São José dos Campos ganha CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça 

Comunicação Social TJSP - LV (texto) / Gil Freitas (foto) 

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

“Não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo.” Albert Schweitzer 



 5 5 5DiretoriaDiretoriaDiretoriaSAVIVERSAVIVERSAVIVER

esta edição, estamos apresentando à comunidade do bairro 

Cidade Vista Verde os nossos representantes da SAVIVER,
responsáveis pela coleta mensal de contribuição dos associados. 

Ambos, além de receber as contribuições, são também 

responsáveis pelo o cadastramento de moradores interessados em 

participar e/ou contribuir com a nossa entidade, colher sugestões 

e reivindicações junto a comunidade, detectando os problemas do 

nosso bairro, para providências junto ao Poder Público, 

Prefeitura Municipal e orgãos responsáveis. 

A Dna. Cida é a responsável pela visita aos moradores do bairro 

Vista Verde, junto ao  (Rua Venezuela até a Rua SETOR - 1

Curaçao).

O Sr. Maurício é o responsável pela visita aos moradores do bairro 

Vista Verde, junto ao  (Rua Harvey C. Weeks até Rua SETOR - 2

José Bezerra da Silva).
 

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Aparecida Donizete Rodrigues
(Dna. Cida)

Dna. Cida e Sr. MaurícioDna. Cida e Sr. Maurício
são os representantes da Saviversão os representantes da Saviver

junto aos moradores junto aos moradores 

Dna. Cida e Sr. Maurício
são os representantes da Saviver

junto aos moradores 

N

Cuidando do Nosso Bairro
38 ANOS

Credibilidade, Trabalho e Independência

MORADORESMORADORES
DO VISTA VERDEDO VISTA VERDE
MORADORES
DO VISTA VERDE

A SAVIVER está
precisando muito da sua

colaboração.

Associem-se,
contribuindo com 
apenas R$ 10,00.

Ajude-nos a
executarmos novos

projetos para
o nosso bairro e a 

manutenção da 
nossa Entidade e 

da nossa Biblioteca.

Lembre-se que a SAVIVER
 é de todos

os moradores, e sua
também!!! 

Obrigado!

A Diretoria agradece a
sua colaboração...

“Não procure a felicidade dentro dos outros, e sim dentro do seu próprio coração.”
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Ÿ  Prevenção:
Saiba o que você pode fazer para ajudar São José 
a vencer essa guerra contra a dengue. Aqui você 
encontra dicas de como se prevenir e deixar sua 
casa livre do mosquito:

Ÿ  Sintomas:
Os sintomas da dengue são bem claros. Aqui 
você vai encontrar quais são os mais comuns e 
dos casos mais graves como da dengue 
hemorrágica, além de conhecer mais sobre a 
doença:

Ÿ A dengue é detectada pelo exame de sangue 
O tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias, e o 
intervalo entre a picada e a manifestação da 
doença chama-se período de incubação. É só 
depois desse período que os sintomas aparecem. 
Geralmente os sintomas se manifestam a partir 
do 3° dia depois da picada do mosquito.

Ÿ Dengue Clássica
- Febre alta com início súbito.
- Forte dor de cabeça.
- Dor atrás dos olhos, que piora com o
   movimento dos mesmos.
- Perda do paladar e apetite.
- Manchas e erupções na pele semelhantes ao 
   sarampo, principalmente no tórax e nos 
   membros superiores.
- Náuseas e vômitos.
- Tonturas.
- Extremo cansaço.
- Moleza e dor no corpo.
- Muitas dores nos ossos e nas articulações.

Ÿ Dengue hemorrágica

Os sintomas da dengue hemorrágica são os 
mesmos da dengue comum. A diferença ocorre 
quando acaba a febre e começam a surgir os 
sinais de alerta:

- Dores abdominais fortes e contínuas.
- Vômitos persistentes.
- Pele pálida, fria e úmida.
- Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.
- Manchas vermelhas na pele.
- Sonolência, agitação e confusão mental.
- Sede excessiva e boca seca.
- Pulso rápido e fraco.
- Dificuldade respiratória.
- Perda de consciência.
 
Ÿ  Notícias 
Neste link você vai ficar sabendo tudo que a 
Prefeitura de São José está fazendo para 
combater a dengue, inclusive se o seu bairro vai 
receber a visita dos agentes:

Ÿ Dados
Saiba qual o número de casos, quais as regiões 
mais afetadas da cidade e o histórico de casos em 
São José dos Campos. Fique ligado e conheça os 
números da nossa cidade:
 
Ÿ Curiosidades:
Você sabia que o mosquito da dengue voa bem 
baixo? Clique aqui e descubra várias coisas sobre 
a doença e sobre o mosquito “Aedes Aegypt” que 
pouca gente sabe; você vai saber tudo!

Ÿ Denuncie:
Seu vizinho não colabora? A rua da sua casa tem 
lixo acumulado? Você sabe de alguma empresa 
que não faz o “dever de casa” contra a dengue? 
Esse é o espaço para você fazer sua denúncia:

Basta ligar para o número 156 com o máximo 
de informações que puder reunir. 

Para denunciar um local que você acredita de 
tenha criadouros do mosquito da dengue, basta 
ligar para o número 156 com o máximo de 

informações que puder reunir.

São José dos Campos tem agora a Lei 
Municipal 9.243/15 que multa quem impedir 
o trabalho dos agentes de combate a 
endemias. A legislação foi proposta pelo Poder 
Executivo e aprovada, por unanimidade, na 
Câmara. A lei permite que a Prefeitura multe 
quem se recusar a eliminar os criadouros do 
mosquito, dificulte ou impeça a visita dos 
agentes. As multas poderão ser de R$ 98 até 
R$ 98 mil.

O objetivo não é multar o morador que tiver um 
criadouro em casa, mas punir aqueles que 
oferecerem resistência e não colaborem; ou por 
impedirem e/ou cr iarem obstáculos  e 
dificultarem a entrada dos agentes de combate 
a endemias no imóvel, ou ainda aqueles 
moradores (recalcitrantes) que já tenham sido 
orientados e notificados, nada fizeram para 
corrigir o problema.

Nelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVERMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

Nelson Borges
Administrador, Ambientalista e 
Diretor de Meio Ambiente da Saviver

Queremos que a REVAP continue
gerando renda e empregos, mas 
com respeito à saúde dos moradores
do seu entorno e ao meio ambiente.

‘‘

‘‘

Apoio:
SOCIEDADE  AMIGOS  DO BAIRRO  CIDADE  VISTA VERDE

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Morador: Recolha as fezes do seu cachorro... Mantenha o Bairro Limpo!
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“2015 Ano de Eleição - Diretoria da SAVIVER.”

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015
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Escola Estadual Prof. Francisco Pereira da Silva (Chico Triste)
Projeto de Vida do aluno, Protagonismo Juvenil 

Rosangela Solfa - ProfessoraRosangela Solfa - ProfessoraRosangela Solfa - Professora
Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Alunos - Aula de Informática*

Morador: Respeite o limite de velocidade dentro do bairro - 30km/h
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‘‘O fracasso é sucesso quando aprendemos com ele.’’

- Ensino Integral, uma Super Escola !!!
e Excelência Acadêmica são prioridades...

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015
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“Eco-ponto - SAVIVER reciclagem de óleo, pilhas e baterias - responsabilidade ambiental.”

Samantha RodriguesSamantha RodriguesSamantha Rodrigues

Dr. Fernando Patto é o novo Delegado deDr. Fernando Patto é o novo Delegado de
Polícia do 6º DP – Vista Verde – SJCamposPolícia do 6º DP – Vista Verde – SJCampos
Dr. Fernando Patto é o novo Delegado de
Polícia do 6º DP – Vista Verde – SJCampos

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015
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‘‘Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração bem amado.’’

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015
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“Ar puro, fonte de vida, presente de Deus, direito de todos.”

da Lei de Deus?...

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Êxodo 20:1-26

Domingos Malhone - Diretor da SAVIVERDomingos Malhone - Diretor da SAVIVERDomingos Malhone - Diretor da SAVIVER

Você conhece os Mandamentos

Bíblia Sagrada
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‘‘Eduquem as crianças hoje, e não será necessário castigar os homens amanhã.’’

CETESB..., E AÍ ???
Estação de Monitoramento de Qualidade do Ar 

Nelson Borges 
Diretor Meio Ambiente - SAVIVER

Nelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVER MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015



“Vista Verde -  o bairro mais charmoso da cidade, um lugar de gente feliz!...”

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA ‘‘Nathalie Alvarado Gomes’’

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Rose Coronato
Diretora da Biblioteca / SAVIVER 

Rose Coronato - DiretoraRose Coronato - DiretoraRose Coronato - Diretora 14 14 14 BIBLIOTECA COMUNITÁRIABIBLIOTECA COMUNITÁRIABIBLIOTECA COMUNITÁRIA



 15 15 15SOCIALSOCIALSOCIALAdriano de BritoAdriano de Brito  Adriano de Brito 

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015

Aconteceu!... 22 de Maio / 2015
Aniversário da Sra. Neide Katayama

Neide TakayamaNeide TakayamaNeide Takayama
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Fotos & FlashsFotos & Flashs
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‘‘ Enquanto o último pássaro não for libertado, não podemos dizer que somos civilizados’’.

Jornal Saviver - Edição Mai.Jun./2015


