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Como já havíamos informamos anteriormente, a eleição 
bienal para a diretoria da SAVIVER será realizada no dia 
17 de outubro de 2015 (sábado), conforme Edital de 
Eleição publicado na página 5 desta edição.
 
Ao longo dos 38 anos de sua existência a SAVIVER vem se 
renovando, através de grupos de moradores, voluntários 
e abnegados, que não medem esforços no sentido de 
doar parte de seu precioso tempo para se dedicar aos 
assuntos de interesse do bairro e de política comunitária, 
visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores 
em geral.

No Brasil, todas as eleições se constituem em momentos 
de muita expectativa, motivação e esperança, porque se 
trata de uma parcela do tempo em que, de fato, se aplica 
a  verdadei ra  democrac ia ,  onde todos  têm a 
oportunidade de participar como candidato ou como 
eleitor, por menor que seja a comunidade votante 
envolvida nesse processo de preservação da nossa 
entidade. 

Alguns moradores ainda vêem com certo ceticismo o 

papel das SABs (Sociedades Amigos do Bairro), não 

apoiam e não contribuem com nada, mas cobram e 

criticam, sem nunca terem participado, sequer, de uma 

única reunião, para apresentar propostas, ideias e/ou 

sugestões.  

Outros dizem, simplesmente, não participo porque não 

gosto de política, e confundem a boa política social e 

comunitária com a nefasta política partidária.

A propósito, vejam o que disse o grande filósofo e 

pensador Bertolt Brecht sobre o analfabeto político: “O 

pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, 

não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do 

peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 

dependem das decisões políticas. O analfabeto político 

é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que 

odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua 

ignorância política, nasce a prostituta, o menor 

abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o 

político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das 

empresas nacionais e multinacionais”.

Entretanto, é da própria democracia que nascem as 

políticas públicas, boas ou ruins para a população. E nós 

somos vítimas ou coatores desse processo de 

administração dos interesses da sociedade? Depende 

das circunstâncias? Acreditar em valores éticos e morais 

é ingenuidade?

Por isso, não basta simplesmente votar... é preciso 

cobrar, fiscalizar e participar... Não deixe essa obrigação 

para os outros... Isso é cidadania... Isso é saber viver em 

sociedade... Pense nisso!

Agenda
JULHO 

01 – Dia dos Bancários
02 – Dia Nacional do Corpo de Bombeiros
09 – Revolução Constitucionalista de 1932
16 – Dia do Comércio / Dia do 

Comerciante
20 – Chegada do Homem à Lua (1969) 
25 – Dia dos Motoristas / Dia dos 

Caminhoneiros
26 – Dia das Avós (Vovó)
27 – Aniversário de São José dos Campos 
28 – Dia da Agricultura / Dia do Agricultor

AGOSTO
04 – Dia dos Padres 
05 – Dia Nacional da Saúde
09 – Dia dos Pais
11 – Dia dos Magistrados / Dia dos 

Advogados
11 – Dia dos Estudantes
13 – Dia dos Economistas
22 – Dia do Folclore 
25 – Dia dos Soldados 
27 – Dia do (a/s) Psicólogo (a/s)
28 – Dia dos Bancários 
28 – Dia da Avicultura
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Nota de Falecimento

O velório foi realizado no dia O velório foi realizado no dia 
16 de junho de 2015 às 21h 16 de junho de 2015 às 21h 

com a Santa Missa, na com a Santa Missa, na 
Matriz N. S. da Soledade. Matriz N. S. da Soledade. 

O velório foi realizado no dia 
16 de junho de 2015 às 21h 

com a Santa Missa, na 
Matriz N. S. da Soledade. 

No dia 17 de junho, às 14h,No dia 17 de junho, às 14h,
foi também realizada umafoi também realizada uma

Missa na Matriz, presidida peloMissa na Matriz, presidida pelo
Bispo Dom César.Bispo Dom César.

Logo após, o cortejo rumou aoLogo após, o cortejo rumou ao
cemitério horto São Dimas,cemitério horto São Dimas,

onde ocorreu o sepultamento.onde ocorreu o sepultamento.

No dia 17 de junho, às 14h,
foi também realizada uma

Missa na Matriz, presidida pelo
Bispo Dom César.

Logo após, o cortejo rumou ao
cemitério horto São Dimas,

onde ocorreu o sepultamento.

+ 16 de junho, 2015 +



Evoca-se como origem dessa data a antiga 
Babilônia, onde, há mais de quatro (4) mil 
anos, um jovem chamado Elmesu teria 
moldado, em argila, o primeiro cartão, 
desejando sorte, saúde e longa vida a seu 
p a i ,  u m  r e i  b a b i l ô n i c o  f a m o s o 
Nabucodonosor. 

Seguindo a tradição da Igreja Católica, em 
Portugal, o Dia do Pai, é comemorado no 
dia 19 de março, porque neste dia se 
celebra o dia de São José, esposo da 
Virgem Santa Maria (mãe de Jesus).

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o dia 
dos pais, é no terceiro domingo de junho e, 
geralmente, também coincide com o dia 
cristão em que se comemora dia de São 
José, Pai de Jesus Cristo. 

É a data comemorativa em que se 
homenageia a figura paterna das famílias 
cristãs e seus antepassados: avós, bisavós, 
etc... (The Gran's - Fhathers, Gran Great - 
Father's ...). 

Em 1972, o presidente americano Richard 
Nixon oficializou nos Estados Unidos essa 
comemoração, a exemplo de como 
acontece, esse dia, na Inglaterra, no 
calendário cristão, o "Dia do Pai" (Father's 
Day). Daí tornou-se uma festa nacional. 
Comemoração no Brasil

No Brasil,  o Dia dos Pais é sempre 
comemorado no segundo domingo do mês 
de agosto. A implementação dessa data é 
atribuída ao falecido jornalista  Roberto 
Marinho, para incentivar as vendas do 
c o m é r c i o  e ,  p o r  c o n s e g u i n t e ,  o 
faturamento de seu jornal. A data escolhida 
foi o dia de São Joaquim, e foi festejado pela 
primeira vez no dia 16 de agosto de 1953.

9 de agosto – Dia dos Pais – Parabéns!!!9 de agosto – Dia dos Pais – Parabéns!!!9 de agosto – Dia dos Pais – Parabéns!!!
Pai, você é o meu passo certo para uma vida segura...

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015

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

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA SAVIVER PARA O BIÊNIO 2015-2017
Morador, vote e venha participar da vida comunitária do seu bairro!

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015

cadastrados na Saviver, mediante a 
apresentação do RG, comprovante de 
residência (conta de luz, telefone ou 
contrato de aluguel), e do recolhimento 
da taxa de cadastro (bianual) no valor 
de uma (1) UFESP; e somente poderão 
s e r  vo ta d o s  p a ra  o s  ca rgo s  d e 
presidente e vice-presidente da 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
do Conselho Deliberativo os membros 
associados por tempo igual ou superior 
a seis (6) meses, anteriores à data de 
publicação do presente edital de 
eleição.  

São José dos Campos, 15 de agosto de 
2015.

Maria Augusta de Andrade Moraes
Presidente Interina da Saviver
Gestão: 2013 / 2015
Presidente da Comissão Eleitoral

Verde, de segunda à sexta-feira, das 
13h30min às 17 horas, e encaminhadas 
à Comissão Eleitoral para a devida 
homologação ou impugnação até o dia 
15 de outubro de 2015.

No ato da inscrição da chapa o titular 
receberá copia da lista completa e 
atualizada dos moradores aptos a votar.
                                  
A eleição será realizada no sábado, dia 
17 de outubro de 2015, na EMPSG – 
Prof. Waldemar Ramos, localizada na 
Rua México, n.º 84 - Bairro Vista Verde, 
das 10h00 às 16h00, se houver a 
inscrição de mais de uma chapa.

 Ocorrendo a inscrição de =chapa única= 
a eleição será realizada, neste mesmo 
dia, às 15h30 (primeira chamada) e/ou 
às 16h00 (segunda e última chamada), 
por aclamação, através de Assembléia 
Geral, com a presença de qualquer 
número de associados e/ou moradores.
                                 
De acordo com disposto no Art. 32, 
inciso I e II do Estatuto Social da Saviver, 
somente poderão votar os associados 
quites com as suas obrigações sociais e 
os moradores não associados, maiores 
de 16 (dezesseis) anos, devidamente 

A Sra. Maria Augusta de Andrade 
Moraes, DD. Presidente Interina da 
Diretoria Executiva da Saviver, no 
e xe r c í c i o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s 
estatutárias, através do presente 
edital, vem convocar a comunidade 
para a ELEIÇÃO da nova Diretoria da 
Saviver, para cumprimento de mandato 
r e l a t i v o  a o  p e r í o d o  d e 
01/novembro/2015 a 30/abril/2017. 
                                   
Os moradores associados ou não 
associados, interessados em concorrer 
ao pleito, devem compor chapa 
c o m p l e t a  c o m  o s  n o m e s  e  a 
qualificação dos candidatos,  para os 
cargos da Diretoria Executiva (6), 
Conselho F iscal  (6)  e  Conselho 
Deliberativo (mínimo de 7 e máximo de 
21, e igual número de suplentes), nos 
termos do art. 32, do Estatuto da 
S a v i v e r  ( * V i d e  s i t e : 
www.saviver.org/estatuto).    
                                   
As chapas deverão ser protocoladas 
período de 01 a 30 de setembro de 
2015, na Sede Administrativa da 
Saviver, localizada na Rua Malvinas, n.º 
93 – sala 5, Centro Comercial Vista 

EDITAL DE ELEIÇÃO
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SAVIVERSAVIVERSAVIVER

“Não procure a felicidade dentro dos outros, e sim dentro do seu próprio coração.”

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015
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Morador: Recolha as fezes do seu cachorro... Mantenha o Bairro Limpo!

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015

A Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi o 
movimento armado ocorrido no Estado de São 
Paulo, Brasil, no período de 9 de julho a 2 de 
outubro de 1932, que tinha por objetivo a 
derrubada do governo provisório de Getúlio 
Vargas e a promulgação de uma nova 
constituição para o Brasil.

Foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, 
que acabou com a autonomia que os estados 
gozavam durante a vigência da Constituição de 
1891. A Revolução de 1930 foi o movimento 
armado, liderado pelos estados de Minas 
Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que 
culminou com o golpe de Estado, o Golpe de 
1930, que depôs o presidente da república  
Washington Luís (SP), em 24 de outubro de 
1930, impediu a posse do presidente eleito  
Júlio Prestes (SP) e pôs fim à  República Velha 
dominada pela oligarquia e conhecida como 
“política do café com leite” (acordo de 
alternância do poder entre Minas Gerais e São 
Paulo), invalidando a Constituição de 1891 e 
instaurando o governo provisório, chefiado 
pelo candidato derrotado das eleições de 
1930, Getúlio Vargas (RS).

 
Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início 

da Revolução de 1932, é a data cívica mais 

importante do estado de São Paulo e feriado 

estadual. Os paulistas consideram a Revolução 

de 1932 como sendo o maior movimento cívico 

de sua história.

A lei 2.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu 

os nomes de Martins, Miragaia, Dráuzio e 

Camargo, que deu origem à sigla do MMDC 

(símbolo da resistência), como heróis paulistas 

da Revolução Constitucionalista de 1932, no 

Livro dos Heróis da Pátria. 

Foi a primeira grande revolta contra o governo 

de Getúlio Vargas e o último grande conflito 

civil, armado, ocorrido no Brasil.

No total, foram 87 dias de combates (de 9 de 

julho a 4 de outubro de 1932 - sendo os últimos 

dois dias, depois da rendição paulista), com um 

sa ldo  of ic ia l  de  934 mortos ,  embora 

estimativas, não oficiais, reportem até 2.200 

mortos, sendo que numerosas cidades do 

interior do estado de São Paulo sofreram danos 

importantes devido aos combates.

O Estado de São Paulo, depois da “Revolução de 

32”, voltou a ser governado por paulistas dois 

anos depois que uma nova constituição foi 

promulgada, a Constituição Federal de 1934.
M.M.D.C.

A sigla MMDC é o acrônimo pelo qual se tornou 
conhecido o levante revolucionário paulista, 

em virtude das iniciais dos nomes dos 
manifestantes paulistas Martins,  Miragaia, 
Dráuzio e Camargo, mortos pelas tropas 
federais num confronto ocorrido em 23 de 
maio de 1932, que antecedeu e originou a 
Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 
1932.   

Os restos mortais dos estudantes estão 
sepultados no Mausoléu do Obelisco do 
Ibirapuera, em São Paulo.

No dia 23 de maio daquele ano, um grupo 
tentou invadir a Liga Revolucionária, uma 
célula da Revolução de 1930, favorável ao 
regime de Getúlio Vargas, situada nas 
proximidades da Praça da República.

Os governistas da Liga Revolucionária 
resistiram à tentativa de invasão, com armas, e 
q u at ro  m e m b ro s  d o  “ m ov i m e nto  d e 
resistência” acabaram mortos: Mário Martins 
de Almeida, Euclides Miragaia, Dráuzio 
Marcondes de Sousa e Antônio Camargo de 
Andrade.

Os três primeiros pereceram durante o 
confronto. O quarto morreu algum tempo 
depois, em virtude dos ferimentos. Um quinto 
ferido, o estudante Orlando de Oliveira 
Alvarenga, morreu dali a três meses e, por esse 
motivo, não teve seu nome associado ao 
movimento. Alguns historiadores utilizam a 
sigla MMDCA em homenagem a Orlando de 
Oliveira Alvarenga.

comemorado somente no Estado de São Paulo?
MMDC - Por que o Dia 9 de Julho é feriado, 

666 HISTÓRIA 



“2015 Ano de Eleição - Diretoria da SAVIVER.”

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015
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N a  p á g i n a  d o  F a c e b o o k 

http://antigavaledoparaiba.blogspot.com

.br – São José Antigamente - criada pelo 

blogueiro Wagner Moloch - as pessoas 

interessadas em conhecer melhor a 

evolução da nossa cidade podem retornar 

no tempo, através da galeria de fotos que 

ret rata  S ã o  J o s é  d o s  C a m p o s  d e 

antigamente. É a memória histórica que a 

cidade quer preservar e reviver através 

das imagens fotográficas para não perder 

a sua identidade.

A iniciativa faz parte do Programa 

Memórias, criado em 2011 pela Ação 

Cultural Descentralizada (ACD) e o 

Departamento de Patrimônio Histórico 

(DPH) para ajudar a resgatar o passado do 

m u n i c í p i o  a t r a v é s  d o s  p r ó p r i o s 

moradores.

O Projeto da ACD e do DPH, coordenado 

pela Fundação Cultural - FCCR, incentiva 

joseenses a resgatar memória de São José 

dos Campos

O material produzido ficará disponível 

para consulta e ações culturais da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, como 

exposições, oficinas e publicações.

Morador: Respeite o limite de velocidade dentro do bairro - 30km/h

Igreja Matriz de São José dos Campos - Década de 1950

Antes Atual

Praça João Mendes - década de 1940

Antes Atual

Antes Atual

Igreja Matriz de São José dos Campos 

Praça João Mendes (Praça do Sapo)

Câmara Municipal - Década de 1920 Espaço Cultural Mário Covas 

Memórias fotográficas de São José dos 
Homenagem aos 248 anos da nossa cidade...

HOMENAGEMHOMENAGEMHOMENAGEM 8 8 8
Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015
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A “fanpage” São José dos Campos - 
https://pt-br.facebook.com/SJC.SP, no 
Facebook, administrada por Maximiliano 
R. Martins, foi criada para apresentar a 
cidade, seus símbolos, história, lendas, 
folclore, fotos, notícias e estimular os 
cidadãos a conhecerem a cidade onde 
vivem além de favorecer um canal em 
redes sociais que seja espaço para 
expressar opiniões, ideias e propostas em 
prol de uma cidade cada vez melhor!
"Estimular o “Amor pela cidade” e a 
p a r t i c i p a çã o  d e  ca d a  m u n í c i p e  e 
internauta estando na cidade ou, sendo 
joseense, residindo em outras localidades, 
e criar mecanismos para que não se perca 
na história, os costumes e as características 
naturais de nossa São José dos Campos".

Você também pode visualizar mais fotos 
antigas na pagina ‘‘Resgatando São José 
dos Campos’’, administrada por Edu 
Santos
www.facebook.com/sjcantig

A Exposição Permanente “Memórias da Nossa 
Cidade” é um Projeto Cultural do site 
www.rotacomercial.com.br, administrado por 
Laércio Souza, e pode ser vista em mais de 538 
pontos comerciais da cidade (Lojas, Padarias e 
Escritórios). 

São José dos Campos - Uma cidade 
moderna! ... Uma verdadeira paixão... 
Orgulho por ser joseense e de morar 
aqui!!!

Rua XV de Novembro - década de 1950

Antes Atual

Rua XV de Novembro 

Rua 7 de Setembro - década de 1950 Rua 7 de Setembro (Calçadão)

Rua Sebastião Hummel - década de 1940 Rua Sebastião Humel - Mercado Municipal

Antes Atual

Antes Atual

Campos - Fundada em 27 de Julho de 1767

Fotos históricas que valem por mil palavras...

 9 9 9
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D e p o i s  d e  m u i to  te m p o  a  E sta çã o  d e 
Monitoramento da Qualidade do Ar da Vista 
Verde, situada na Escola Municipal Waldemar 
Ramos, junto à Rua Estados Unidos, entrou em 
funcionamento no mês de Junho/2015. 

Foi uma vitoria parcial dos moradores do nosso 
Bairro, através da SAVIVER. Porque parcial ? 
Porque se de um lado temos agora um 
equipamento confiável que mede alguma 
poluição no nosso bairro, o espectro de 
poluentes que esta Estação cobre é ainda 
limitado. Ela está medindo somente os níveis de 
BENZENO E TOLUENO no ar. Ainda não mede 
Partículas Finas, Dióxido de Nitrogênio e 
Monóxido de Carbono. 
Podemos dizer  que temos UMA “MEIA 
ESTAÇÃO”. 

Reproduzimos em seguida a informação oficial 
que a CETESB passou sobre o que mede esta 
Estação: 
A estação denominada como São José dos 
Campos - Vista Verde, instalada na EMEF Prof. 
Waldemar Ramos, no Bairro Cidade Vista Verde 
e na qual são monitorados os seguintes 
poluentes: benzeno e tolueno e os parâmetros 
meteorológicos temperatura do ar, umidade 
relativa, direção e velocidade dos ventos, 
pressão atmosférica, radiação UVA e radiação 
global. Não existem padrões de qualidade do ar 
definidos na legislação nacional para os 

poluentes monitorados nesta estação e também 
não há uma classificação pré-estabelecida de 
qualidade do ar associada à concentração dos 
mesmos, como no caso dos poluentes ozônio, 
material particulado, etc. cujos resultados de 
concentração podem ser  assoc iados  à 
classificação da qualidade do ar em BOA, 
MODERADA, RUIM, MUITO RUIM ou PÉSSIMA 
Atenciosamente, 
Marcelo Fabbri - Ouvidor da CETESB 

O grifo no meio do parágrafo é nosso. A Estação 
mede o nível destes dois poluentes, entretanto 
não existem padrões definidos de qualidade do ar 
para estes poluentes. 

Mesmo a Estação não medindo todos os 
poluentes, vamos aproveitar o que ele já mede 
pois que também Benzeno e Tolueno, são 
agentes altamente nocivos à saúde humana. 

Tal assunto é muito sério em se tratando destes 
dois poluentes porque sabemos cientificamente 
que o Benzeno pode estar ligado à alguns tipos de 
câncer e o Tolueno ligado à doenças nervosas e 
dependências. 

Abrimos com isto duas vertentes de ações, as 
quais já começamos a agir: 
1ª. Já verificamos que existem sim, algumas 
informações legais desde a década de 90 de 
indicações de padrões de emissão de Tolueno e 
Benzeno, no ar. Sobretudo voltadas ao campo de 
exposição laboral de quem atua em indústrias de 
petróleo e que podem servir de base para 
começarmos à estabelecer comparações com os 
níveis medidos pela Estação. Procuraremos nas 
próximas semanas contatos diretos com a CETESB 
para aprofundar o assunto, assim como abriremos 

frente de ação junto à órgãos oficiais , técnicos e 
p o l í t i c o s ,  n o  s e n t i d o  d e  a v a n ç a r  u m a 
regulamentação oficial quanto à níveis de Benzeno 
e Tolueno que afetem a saúde humana. 

2ª. Estaremos também retornando às reuniões com 
a direção da REVAP em assuntos de interesse sobre 
a redução de poluição geral em nosso bairro, cujo 
retorno de reuniões se dariam após a instalação da 
Estação que já está instalada. Esclarecemos que a 
fase de ações em que a SAVIVER acionou o 
Ministério Público em 2012, resultou numa redução 
de pelo menos entre 40 a 50% do mau cheiro que 
exalava da refinaria . Constatamos in loco as 
prov idenc ias  tomadas .  Entretanto  a inda 
permanece a parte mais delicada do risco à saúde 
de nossa população: os outros 50% do mau cheiro 
que ainda existe e também os poluentes que não 
conseguimos detectar, seja por ser inodoros, seja 
pelas condições de inversão de clima o qual lança 
sobre as casas , poluentes que deveriam ser diluídos 
nas alturas. 

Se existe também um ponto positivo a ser 
ressaltado em tudo isto, é que tanto os profissionais 
da REVAP como da CETESB que mantém contato 
conosco, sempre demonstraram a boa vontade e 
disposição ao diálogo. Temos também um 
Ministério Público que já demonstrou sua eficácia 
n a  ú l t i m a  vez  q u e  o  a c i o n a m o s .  E ntã o, 
continuaremos nas nossas ações acreditando na 
seriedade e ética dos profissionais assim como na 
seriedade e ética das autoridades dos órgãos 
encarregados de fiscalizar o Meio Ambiente. 

De sua casa você pode acompanhar as medidas que 
a Estação da Vista Verde faz de hora em hora dos 
níveis de Benzeno e Tolueno no ar, pelo seu 
c o m p u t a d o r  n o  s e g u i n t e  l i n k : 
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/php/ar_
dados_horarios.php
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UMA “MEIA ESTAÇÃO”(?!)... 
Nelson Borges

Administrador, Ambientalista e 
Diretor de Meio Ambiente da Saviver

Diretores da SAVIVER junto à ESTAÇÃO - Vista Verde
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‘‘Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração bem amado.’’

Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015



Jornal Saviver - Edição Jul.Ago/2015

121212 SAÚDE

Alergia nasal 
A rinite alérgica é uma reação imunológica 
do corpo a partículas inaladas que são 
consideradas estranhas. Essas substâncias 
são chamadas de alérgenos. O nariz é a 
porta de entrada para o ar e substâncias 
carregadas por ele, e tem a função de filtrar 
as impurezas, além de umidificar e aquecer 
o ar que vai chegar aos pulmões. 

O indivíduo alérgico tem uma reação 
exagerada aos alérgenos. Seu sistema 
imunológico reage de forma intensa a estas 
substâncias estranhas na tentativa de 
defesa do organismo. Na crise da rinite, a 
pessoa apresenta obstrução nasal, coriza, 
espirros e coceira no nariz. Se a pessoa tiver 
uma predisposição para asma, pode 
apresentar também uma crise de asma, com 
falta-de-ar e cansaço. 

No inverno, quando o ar está seco e a poeira 

voa livre por todos os cantos é sinal de que 

muita gente vai começar a sofrer com a rinite, 

uma inflamação que acontece nas mucosas 

do nariz, que causa muito, mas muito mal 

estar em quem sofre com o problema. 

A otorrinolaringologista Dra. Saramira 

Bohadana explica que existem vários tipos de 

rinite. A rinite inflamatória é aquela que pode 

ser produzida por vírus, como o que acontece 

no resfriado comum. A rinite alérgica é 

bastante comum, principalmente em cidades 

com muita poluição. 

As rinites podem ter várias causas, como 

alergias, resfriados, uso indevido de 

medicamentos e até produtos químicos 

irritantes. Quando essas substâncias entram 

e m  co ntato  co m  a  m u co s a  n a s a l  é 

desencadeada uma inflamação, o que dá 

inicio aos sintomas, que são muito parecidos 

em todos os tipos. Há espirros consecutivos, 

principalmente pela manhã, obstrução nasal, 

coriza, irritação e coceira no nariz e nos olhos, 

e até dores de cabeça. 

Higiene ambiental 
Medida importante para quem tem rinite é 

também a higiene ambiental. Diminuindo a 

presença de agentes que causam alergia nos 

lugares que você frequenta pode, em muitos 

casos, resolver o problema. 

«Se você percebe que ao chegar à sua casa te 
faz espirrar, e que muitas vezes pode ser um 
tapete velho que você tem em casa, ou um 
carpete de muito tempo, ou cortinas, ou 
uma parede que está infiltrada", explica a 
e s p e c i a l i s t a .  " A l g u n s  f a t o r e s  n ó s 
conseguimos identificar, tratar e corrigir. E 
aí, muitas vezes, a pessoa fica bem", 
completa. 
O quarto de dormir também precisa estar 
livre de agentes que causam alergia. Por isso 
evite cobertores e roupas de lã. 

Objetos que juntam poeira como bichos de 
pelúcia também não são recomendados. 
Mas se nada disso adiantar, o tratamento 
medicamentoso pode ser a solução. 
Saramira  expl ica  que hoje  ex istem 
tratamentos muito eficazes, como os 
corticoides tópicos nasais. Por não ter 
a b s o r ç ã o  s i s t ê m i c a ,  e s s e  t i p o  d e 
medicamento é bastante seguro, aliviando 
bastante o quadro de rinite. 
Solução caseira para rinite 

Já quem sofre com muita secreção pode se 
beneficiar com uma receita muito simples 
de fazer. Dilua duas colheres de chá de sal e 
uma de bicarbonato de sódio em um litro de 
água. Depois é só aplicar algumas gotinhas 
no nariz. 

Não deixe de consultar seu médico para 
avaliar o seu caso.

O que é Rinite Alérgica?
Um mal do século XXI que aflige 1/5 da população urbana no mundo
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Comunicado
A diretoria da SAVIVER comunica aos 
moradores que, a part ir  do dia 
30/07/2015, o Sr. Maurício Alves Prata 
não mais pertence ao quadro de 
colaboradores da nossa entidade, 
tendo se afastado por motivos de 
ordem particular.

Sendo assim, o mesmo deixou de 
representar a SAVIVER junto aos 
moradores ,  e  não  ma is  fa rá  o 
recolhimento de contribuições para a 
entidade, a partir de 1º de agosto de 
2015.

Justiça Federal mandou retirar
do ar o site ‘‘Tudo sobre Todos’’...
Site divulgava informações pessoais como endereço, 
nomes de vizinhos e CPF

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou a retirada do ar do 
site Tudo sobre Todos, que disponibiliza informações pessoais de brasileiros 
como endereço e CPF. A decisão divulgada nesta quinta-feira é do juiz 
federal Magnus Augusto Costa Delgado, da 1ª Vara Federal, em liminar 
concedida à ação apresentada pelo Ministério Público Federal.

O juiz federal determinou que empresas de internet não permitam o acesso 
ao site até a conclusão do processo. Na decisão, Magnus Augusto Costa 
registrou que, ao disponibilizar dados pessoais sem autorização dos 
titulares, o site "viola a Constituição Federal, atingindo-lhe o núcleo dos 
direitos e garantias individuais, mais especificamente, os direitos à 
intimidade e à vida privada".Ao acessar o "Tudo sobre Todos" e digitar o 
nome completo de uma pessoa é possível visualizar de forma gratuita o CEP 
da residência. Mediante pagamento, ficam disponíveis informações como 
CPF, endereço, data de nascimento, empresas e sociedades e prováveis 
redes sociais.

O procurador da República no Rio Grande do Norte, Kleber Martins, que 
solicitou à Justiça Federal a retirada do site do ar, explica que a legislação 
brasileira proíbe a divulgação de dados pessoais sem que haja 
consentimento prévio dos titulares e alertou para o risco desse tipo de 
informação ser usado por criminosos que cometem golpes.

— Essas informações interessam na realidade às pessoas que praticam 
golpes como aquelas que colhem dados de terceiros para abrir contas em 
banco, contrair empréstimos, pedir benefícios à previdência social e deixar 
o rombo em nome do titular da conta sem que ele sequer saiba disso — 
disse Kleber Martins em entrevista ao Programa Revista Brasil, da Rádio 
Nacional.

Kleber Martins disse que os criadores do site ainda não foram identificados, 
mas ele já estuda incluir na ação final um pedido de condenação por danos 
morais coletivos.

O juiz federal Magnus Augusto Costa Delgado determinou que seja 
solicitada à Suécia a retirada provisória do site da rede, que está hospedado 
naquele país. Solicitou também dados completos das pessoas físicas que 
criaram e mantém o referido site, inclusive o número de registro do 
computador e endereço de e-mail do responsável.

No dia 11 de junho, às 19h00, a pedido da diretoria da SAVIVER, foi 
realizada uma reunião do CONSEG / Sudeste/SJC na Igreja N. S. da 
Soledade, coordenada pela Sra. Nazareth – Presidente do CONSEG, 
com a presença do Comte. do 46º BPM – Polícia Militar, Ten. Cel. 
FELIX, responsável pela segurança das zonas sul e leste de São 
José dos Campos/SP e demais integrantes da comunidade.

Além dos membros da diretoria da SAVIVER, participaram da reunião 
os senhores Ângelo José de Barros, Laércio D. Rossetto, Domingos 
Malhone, Valério Munari e Minoro Kobayashi, do Conselho de 
Moradores do Bairro Vista Verde e um grupo de moradores 
interessados no tema da pauta em questão sobre “Segurança 
Comunitária”.

Os projetos “Rede de Vizinhos Solidários” e a “Rede de Vizinhos 
Protegidos”, que o Conselho de Moradores pretende implantar no 
Bairro Vista Verde, surgiram durante as reuniões do CONSEG, no 
ano de 2011, em São José dos Campos/SP, na SAB do Bairro Bosque 
dos Ipês (Zona Sul), com o apoio da Polícia Militar que realiza, 
periodicamente, palestras sobre prevenção.

CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança

 “REDE DE VIZINHOS SOLIDÁRIOS e PROTEGIDOS”... 
   UM BELO EXEMPLO A SER SEGUIDO!!!
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A Lei das Domésticas já está em vigor em todo 
o país, contudo, muitas dúvidas já surgem em 
relação à situação desses trabalhadores, 
principalmente referente ao que já está 
valendo e o que ainda há algum período para 
adequação dos empregadores. 

“Por mais que a Lei já estivesse com algumas 
normas em vigor há um longo tempo, muitos 
pontos ainda eram obscuros e só foram 
elucidados com a sanção presidencial. Assim, 
esses pontos tem prazo para entrar em vigor, 
que será a partir de outubro, assim é 
importante se atualizar”.

Está em vigor:
Ÿ Empregados que trabalhem das 22h as 05h 

terão direito a Adicional Noturno;
Ÿ O empregador terá a obrigação de controle 

de ponto de seu empregado;
Ÿ Caso o empregado tenha que viajar a 

trabalho ele terá direito a Adicional de 
Viagem;

Ÿ Caso o empregado tenha 40 horas 
adicionais no mês terá que ser pago em 
forma de horas-extras e caso opte em 

estabelecer um banco de horas, as que 
ultrapassarem 4h mensais poderão ser 
compensadas no período de 1 ano;

Ÿ Proibição de contratação de menores de 18 
anos. 

Entrará em vigor a partir de outubro 
Ÿ Redução do INSS de 12% para 8% do 

empregador, mantendo o desconto do 
empregado conforme tabela do INSS;

Ÿ Obrigatoriedade do Recolhimento do FGTS 
de 8%;

Ÿ Seguro Acidente de Trabalho de 0,8%;
Ÿ Antecipação da Multa de 40% do FGTS em 

3,2% ao mês, onde o empregado terá direito 
a sacar caso seja dispensado, caso ele 
solicite seu desligamento o empregador terá 
direito a devolução valor depositado;

Ÿ Seguro Desemprego de no máximo 3 meses 
no valor de 1 Salário mínimo;

Ÿ Salário Família;
Ÿ Pagamento de todos os impostos em uma 

única guia (guia do Simples Doméstico). 

O que muda com a Lei das Doméstica 
A pessoa física que contratar trabalhador para 
prestação de serviço em sua residência de 
forma contínua e de finalidade não lucrativa à 
p e s s o a  o u  fa m í l i a ,  s e rá  c o n f i g u ra d o 
“empregador doméstico” e por sua vez, deverá 
registrar seu empregado, uma vez que prestado 
o serviço de forma contínua a este mesmo 
e m p r e g a d o r  c o n f i g u r a r á  o  v í n c u l o 
empregatício. 

É orientado que seja celebrado o contrato de 
trabalho, podendo o empregador inclusive 

optar pelo contrato de experiência que terá 
validade máxima de 90 (noventa) dias, para 
avaliar o seu contratado. Neste contrato 
deverão constar os dados do empregador 
doméstico (nome completo, CPF e endereço), 
do empregado doméstico (nome completo, 
CTPS/Série, endereço, função, data de 
admissão, horário de trabalho), não pode ser 
superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta 
e quatro horas) semanais, dias de trabalho de 
trabalho e salário). 

Além do contrato, é obrigatório o registro na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, desde o primeiro dia de trabalho, 
mesmo que esteja no período de experiência, 
informando na página “contrato de trabalho” 
os dados do empregador doméstico (patrão), 
data de admissão, função, valor e forma de 
pagamento (mensal/hora), cabendo ao patrão 
ao final do preenchimento opor sua assinatura 
na CTPS e devolve-la ao empregado doméstico 
no prazo de 48 horas. Havendo contrato de 
experiência, na página de anotações gerais 
deverá constar esta informação e, ainda, a data 
do prazo final da experiência. 

Também é necessário obter o número do NIT 
(Número de Identificação do Trabalhador) ou 
PIS para que seja possível o recolhimento do 
INSS deste empregado doméstico. Não tendo 
nenhuma destas inscrições, o empregado 
doméstico poderá cadastrar-se pelo site da 
Previdência Social - www.mpas.gov.br, pelo 
telefone 135 ou em uma Agência da 
Previdência Social.

Lei das Domésticas...  

o que já vale e o que ainda entrará em vigor 
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No ultimo dia 16 de junho nosso bairro e a comunidade 
paroquial dormiu mais triste pelo falecimento do sr Antonio 
Carlos de Araujo Vieira, o diácono Toninho que tanto ajudou na 
Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Mais do que seu 
ministério dentro da Igreja, o diácono Toninho foi um ilustre 
morador do Vista Verde, estando aqui desde seus primórdios, 
quando casou-se e veio morar à rua Suriname. 

O jeito simples do diácono sempre se fazia presente em todos 
os momentos e para todos que tinham a honra de se 
achegarem a ele. Sua maneira leve de enfrentar o câncer (que 
estava a anos em sua vida) era o jeito mais forte dele 
demonstrar a todos a fé que tinha. Não uma fé simples, não 
uma fé de apenas palavras, mas uma fé viva que transbordava a 
sua vida e a de toda sua família.

Todos nós nos entristecemos com esta perda, mas na certeza 
de que o sofrimento cessou e que agora o diácono Toninho se 
encontra ao lado de Deus a quem demonstrou sua entrega até 
os ultimos momentos, até nas maiores dores, onde ele fazia 
questão de participar ativamente da vida pastoral da paróquia 
(sobretudo participando das missas das sete e meia da manhã 
que é sempre celebrada pelo idoso padre José Almeida), 
ajudando assim, a semear a Palavra de Deus nos corações das 
pessoas. Sentimos agora um vazio por sua ausência mas na 
certeza de sua intercessão junto a Deus por todo o bairro que 
ele tanto amava.
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O velório foi realizado no dia 
16 de junho de 2015 às 21h 

com a Santa Missa, na 
Matriz N. S. da Soledade. 

No dia 17 de junho, às 14h,
foi também realizada uma

Missa na Matriz, presidida pelo
Bispo Dom César.

Logo após, o cortejo rumou ao
cemitério horto São Dimas,

onde ocorreu o sepultamento.

OBRIGADO DIÁCONO
TONINHO !

‘‘Requiescat in pace’’

+ 16 de junho, 2015 +

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.

Participe da vida do seu bairro e
contribua com 

apenas R$ 10,00.

Ajude-nos a
executar novos
projetos para

o nosso bairro, e na 
manutenção da 

nossa Entidade e 
Biblioteca.

Lembre-se que a SAVIVER
 é de todos

os moradores, e sua
também!!! 

A Diretoria agradece a
sua colaboração...

Sejam Bem Vindos!!!




