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12 de Outubro 
Feliz dia das Crianças

12 de Outubro 
Feliz   dia das Crianças

Bairro Cidade Vista Verde... Um lugar de gente feliz !!!
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TIRAGEM:
5.000 Exemplares

O maior dever de uma SAB – Sociedade Amigos do 
Bairro é exatamente saber atuar na defesa dos 
interesses dos moradores por ela representados, como 
importante braço de apoio às legítimas reivindicações 
d a  c o m u n i d a d e ,  d e b a t e n d o ,  c o b r a n d o  e 
encaminhamento as propostas, de interesse geral, 
junto aos órgãos públicos.

Essa missão fundamental, de defesa dos interesses da 
população do bairro tem, desde 1985, o apoio da Lei 
7.347, de 24/07/85, que deu às Associações de 
Moradores força e legitimidade para propor ações civis 
públicas contra as agressões ao meio ambiente, em 
defesa do consumidor e qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo, como já vem fazendo a nossa 
SAVIVER com relação à PETROBRÁS (poluição do ar), 
contra a COMGÁS e, agora, contra a SABESP que 
pretende desativar os nossos “poços artesianos” e 
interligar a rede central de água do Rio Paraíba nas 
caixas d’águas do Bairro Vista Verde (tema em foco, 
nesta edição – pag. 8 e 9).

Fel izmente, hoje,  não obstante às inúmeras 

dificuldades, a nossa associação, através do recém-
criado Conselho de Moradores (órgão auxiliar e 
assessoramento da SAVIVER), formado por um 
pequeno grupo de pessoas voluntárias e abnegadas, 
ativas e organizadas, vem se destacando na 
comunidade e na nossa cidade, por conta de sua 
atuação forte e eficiente, na luta incansável por melhor 
qualidade de vida dos moradores e busca de soluções 
dos principais problemas que afetam o nosso bairro.

Neste curto espaço de atuação, duas importantíssimas 
reuniões foram realizadas. Uma na Escola Waldemar 
Ramos, no dia 31/08, com o Secretário Municipal de 
Transportes e o Diretor de Serviços da SSM, e uma 
Audiência Pública com a diretoria da SABESP, no dia 
14/09, na Casa do Idoso/Leste-Vista Verde.

Mas é muito importante também que todos os 
moradores se conscientizem de que a união e 
participação de todos é que legitima e fortalece as 
ações de uma SAB e lhe confere representatividade. 
Como diz o dito popular: “Uma andorinha só não faz 
verão”...

No próximo dia 17 de outubro (Sábado), teremos a 
ELEIÇÃO festiva (chapa única), por aclamação, da nova 
diretoria da SAVIVER – gestão 2015 / 2017 – às 15h30, 
na Escola Walter Fortunato; todos estão convidados; 
quem quiser participar, basta se cadastrar, nos termos 
do Estatuto Social.

Neste ano, a nossa SAVIVER completou 38 anos de 
existência, representando condignamente as mais de 
3.000 famílias do Bairro Vista Verde; sendo 
reconhecida como entidade de utilidade pública, 
através da Lei Municipal 2.333/80, de autoria do nobre 
Vereador Macedo Bastos.

Agenda

2 ADMINISTRAÇÃO

“Unidos e organizados, com certeza, nós seremos muito mais fortes”.

Audiência Publica
Conselho de Moradores do Bairro Vista Verde
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FUNDADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 1977

SETEMBRO

05 – Dia dos Oficiais de Justiça 
07 – Dia da Independência do Brasil 
13 – Reunião da CGU / UBS-Vista Verde, 
terça-feira, às 15h00. 
20 – Dia do Servidor Público Municipal 
21 – Dia da árvore / Dia dos Idosos 
23 – Início da Primavera 

OUTUBRO

05 – Dia das aves / Dia dos pássaros 
(*libertem os pássaros / “FREE BIRD”)
12 – Dia das Crianças /  Dia de N. S. Aparecida  
15 – Dia dos Professores 
17 – Eleição da Nova Diretoria da SAVIVER
18 – Dia dos Médicos
23 – Dia do Aviador
28 – Dia do Funcionário Público Estadual 
29 – Dia Nacional do Livro

‘‘Tudo é possível quando se quer, sem luta não há vitória’’.



O dia das crianças é reconhecido em várias 
n a çõ e s  a o  re d o r  d o  m u n d o  p a ra 
homenagear as crianças, cuja data efetiva 
de comemoração varia de país para país. 
Foi proclamado pela primeira vez durante 
a Conferência Mundial para o Bem-estar 
da Criança em Genebra, no dia 1.º de 
Junho de 1925, sendo celebrado desde 
então o Dia Internacional da Criança, 
adotada em países como Angola, Portugal 
e Moçambique. No Brasil, o dia das 
crianças é comemorado em 12 de outubro. 

A ONU reconhece o dia 20 de novembro 
como o Dia Mundial da Criança, por ser a 
data em que foi aprovada na Declaração 
Universal dos Direitos da Criança em 1959 
e na Convenção dos Direitos da Criança em 
1989. 

O responsável pela criação do Dia das 
Crianças no Brasil foi o deputado federal 
Galdino do Valle Filho (RJ), na década de 
1920. Após ter sido aprovada pelos 
deputados, a data de 12 de Outubro foi 
oficial izada pelo presidente Arthur 
Bernardes, através do Decreto Federal n.º 
4.867, de 5 de novembro de 1924. 

Entretanto, essa data somente passou a ser 
celebrada no Brasil na década de 1960, 
momento que a fábrica de Brinquedos 
Estrela decidiu fazer uma promoção em 
conjunto  com a  empresa  Johnson 
&Johnson, com o lançamento da “Semana 
do Bebê Robusto”, que tinha por objetivo 
aumentar as vendas. 

Logo depois, outras empresas decidiram 
criar a “Semana da Criança” com o mesmo 
intuito. No ano seguinte, os fabricantes de 
brinquedo decidiram escolher um único dia 
para a promoção. A partir daí, o dia 12 de 
Outubro passou a ser uma das datas mais 
importantes do ano, para o ramo de 
brinquedos. 

O dia das crianças é a segunda data mais 
importante para o comércio, perdendo 
somente para a comemoração do Natal. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
comemora o dia de todas as crianças do 
mundo em 20 de Novembro, data em que 
os países aprovaram a Declaração Universal 
dos Direitos das Crianças. 

A criança não vai viver no mundo em que 
nós vivemos e, portanto, tem o direito de 
construir o mundo em que vai viver. 
Conversando com uma criança de dez anos 
sobre guerra nuclear, ela nos disse: “Eu 
acho que os adultos têm inveja porque eles 
vão morrer, e a gente, criança, é que vai 
ficar, e aí, eles querem destruir o mundo”. 
Talvez essa criança tenha uma profunda 
razão no que diz. Muitas vezes queremos 
impor formas de ser, que, no fundo, apenas 
revelam como somos frustrados por não 
termos feito diferente ou porque somos 
incompetentes para mudar. A velha frase 
de que a criança de hoje é o homem de 
amanhã não deveria ser esquecida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) instituído pela Lei Federal n.º 8.069, 
em 13 de julho de 1990, trata sobre os 
direitos e proteção das crianças e 
adolescentes em todo o Brasil. 

É dever e função do CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - fiscalizar e observar o 
cumprimento das normas exigidas 
p e l o   E s t a t u t o  d a  C r i a n ç a  e  d o 
Adolescente  – através dos Conselheiros 
Tutelares. 

No Dia 12 de Outubro comemora-se, 
também, o  Dia  de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. 

12 de Outubro   12 de Outubro    - Dia - Dia dasdas Crianças . . .Crianças . . .12 de Outubro    - Dia das Crianças . . .
"A melhor maneira de educar as crianças, é fazê-las felizes."
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Feliz dia das Crianças !!!

‘‘Cidadania - responsabilidade comunitária - Associe-se à SAVIVER’’



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

decisivos para comunidades vulneráveis não 
tiveram a mesma sorte.

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Luciano Coutinho – o orçamento da Gerência 
Executiva de Responsabilidade Social foi cortado.

E m  vez  d o s  R $  4 0 0  m i l h õ e s  p rev i sto s 
inicialmente, a empresa decidiu investir apenas 
R$ 140 milhões em 2016, contemplando apenas 
os projetos já em andamento – ou seja, apenas 
35% do previsto.

A empresa suspendeu o processo de seleção 
pública de projetos socioambientais. A ordem é 
não conceder mais nenhum patrocínio. A 
estimativa inicial de atingir cerca de 5,5 milhões 
de beneficiados diretos do programa, hoje não 
passa de 500 mil pessoas.

A decisão já impacta a demanda de projetos 
neste ano, já que a maior parte dos contratos tem 
vigência de 24 meses. Projetos contratados agora 
têm desembolsos até 2017.  Além disso, também 
está suspensa a renovação de projetos avaliados 
como exitosos.

Compensação a danos ambientais

Os projetos socioambientais se apresentam 
como uma "compensação" diante de ações 
degradantes causados pela empresa e, no caso 
da Petrobras, uma das maiores empresas de 
exploração de petróleo do mundo, fazem 
diferença para comunidades pobres e cidades 
inteiras cujas economias passaram a depender 
do repasse dessa verba para desenvolver essas 
atividades.

Entre os poucos projetos renovados no ano 
passado está o "Tamar", focado na proteção de 
tartarugas marinhas, cujo contrato, de 36 meses, 
foi renovado no ano passado.  No entanto, uma 
gama de projetos bem menores e que são 

Até agosto deste ano, somente 30 contratos 
socioambientais foram firmados pela empresa 
dentro do programa que previa R$ 1,5 bilhão em 
ações compensatórias.

Os desdobramentos no cenário político 
desencadeados pelas denúncias de corrupção 
instalada na Petrobras e investigadas pela 
Operação Lava Jato não só fizeram despencar o 
lucro da empresa, como também obrigaram a 
e s t a t a l  a  c o r t a r  d r a s t i c a m e n t e  s e u s 
investimentos na área social. A estimativa é que 
o rombo nos cofres da empresa seja de pelo 
menos R$ 6 bilhões.

Em 2014, a empresa lançou seu atual programa 
de responsabilidade social que previa o aporte 
de mais de R$ 1,5 bilhão, até 2018, em 
programas socioambientais. O ritmo de 
execução destes programas, no entanto, tem 
sido comprometido pelo pé no freio da atual 
diretoria da Petrobras.

Um exemplo disso se verifica no número de 
patrocínios contratados nos últimos anos com 
iniciativas voltadas à inclusão econômica dos 
grupos mais vulneráveis.

Em 2013, cerca de 350 contratos foram 
firmados. Este número caiu para 200 contratos 
em 2014. Neste ano, até agosto, somente 30 
contratos foram firmados pela empresa, 
d e st i n a d o s  à  i n c l u s ã o  d e  p o p u l a çõ e s 
vulneráveis.

Por decisão da atual diretoria e de seu Conselho 
de Administração da Petrobras – do qual fazem 
parte o presidente da empresa Aldemir Bendine, 
além do diretor do Banco Nacional de 

4 NOTÍCIAS 
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Foto Ilustrativa: Aramis Assis/Divulgação 

Por: Luciana Lima - iG Brasília 

Projeto Parque Vista Verde

Prejuízo causado por corrupção faz Petrobras cortar verba de projetos socioambientais
O Projeto "Parque Vista Verde" atrás da Rua Venezuela – mais uma vez – foi um dos 
afetados pelo corte de recursos da Petrobras

Desde 2006, a REVAP trabalhava num projeto 
conjunto, com investimento orçado em R$ 2,2 
milhões, para disponibilizar áreas de esporte e 
lazer para os moradores do Jardim Diamante, 
Jardim Americano e Bairro Vista Verde, 
apresentado às lideranças das comunidades do 
entorno da refinaria, na reunião do Conselho de 
Públicos da Zona Leste.

A promessa de construção do Parque Vista 
Verde, com pista de caminhada, quadra 
poliesportiva e sede da SAVIVER, foi feita na 
gestão da Sra. Maria Elizabeth Alvarado Gomes 
(2002-2008), pelo Sr. Paul Edman, ex-Gerente de 
Comunicação da Revap, publicada na 1ª Edição – 
julho 2007 – da Revista da REVAP-Petrobras 
“Viver com Energia”, sob o título “Novas áreas 
de lazer para a comunidade”.

Decorr idos mais  de oito (8)  anos,  por 
desinteresse e/ou falta de compromisso com a 
comunidade, o tão propalado projeto não saiu 
do papel, foi engavetado, e ficou apenas na vã e 
ilusória promessa.

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/operacao-lava-jato/


SAVIVERSAVIVERSAVIVER

“Não procure a felicidade dentro dos outros, e sim dentro do seu próprio coração.”
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*Av das Rosas, 361 - Jd. Motorama 

Horário de Funcionamento do Buffet/Locação: Segunda a Sexta das 09:00 às 18:00

Sábado das 11:00 às 14:00 

Telefones: (12) 3322-4418 

   3431-8621

De Segunda à Sábado das 10:30 às 14:00De Segunda à Sábado das 10:30 às 14:00De Segunda à Sábado das 10:30 às 14:00

Marmitex de CHURRASCO todos os Marmitex de CHURRASCO todos os 
dias e variedade de cardápio diário.dias e variedade de cardápio diário.
Marmitex de CHURRASCO todos os 
dias e variedade de cardápio diário.

Costela Suína - Pintado na Brasa - Medalhão de Filé mignon  
Medalhão de Frango - Alcatra - Maminha - Contra Filé - Cupim

Linguiça - Frango - Lombo - Coração - Cordeiro 

www.gatinhamanhosabuffet.com.br

Buffet e Locações Gatinha Manhosa

*Av. Rosas,151 - Jd. Motorama  

Horário de Funcionamento da Churrascaria: Segunda a Sexta das 11:00 às 14:30

Sábado e Domingo das 11:00 às 15:00

Fazemos locação e montagem para seu evento!

DISK MARMITEX (12) 3206-9584DISK MARMITEX (12) 3206-9584DISK MARMITEX (12) 3206-9584

Aceitamos todos
os Ticket Refeição! 

Temos Tampões, Mesas, Cadeiras, 
Capas de Cadeira, Toalhas para Mesas

Painel Infantil, Suporte para Bolo, 
Decoração Tradicional, 

Ouro Envelhecido Provençal,
Madeira de Demolição e Vidro.

Brinquedos, Pula Pula, Piscina de Bolinhas...

Chácara Vida Nova
Locação para Festas de Aniversário,

Casamento, Natal, Carnaval e Confraternização.
Temos Piscina, Estacionamento, 

Dormitório para 20 pessoas.

Consulte-nos:

3322-4418 / 3431-8621

Desde 1992

Rua A, 215 - Santa Hermínia ( 10 min. do Jd. Motorama)



Morador: Recolha as fezes do seu cachorro... Mantenha o Bairro Limpo!

O , Conselho de Moradores do Bairro Vista
através de esforço conjunto, conseguiu 
r e u n i r  a s  p r i n c i p a i s  f o r ç a s 
contemporâneas do Bairro Vista Verde, 
para a composição de uma  "super chapa"
que irá administrar a nossa SAVIVER nos 
próximos dois anos, gestão: 2015/2017.

A está marcada para o eleição dia 17 de 
outubro na (sábado – período da tarde),  
EMEF Prof. Waldemar Ramos  (Rua 
México) e, de acordo com o Edital de 
Eleição publicado na edição anterior, por 
se tratar de , a votação será chapa única
realizada , às 15h00 - através de aclamação
primeira chamada, com a presença de 50% 
mais um dos associados, ou às 15h30 em 
segunda e última chamada, com a 
presença de qualquer  número de 
associados e/ou moradores.

 "A eleição desta ' ' está sendo super chapa
programada para ser realizada de maneira 
diferente, ou seja, deverá ser uma eleição 
festiva, com a participação dos moradores 
associados e os respectivos familiares", 
disse o Sr. Valter Roberto de Andrade 
Melo – candidato ao cargo de Diretor-
Presidente da SAVIVER.

Confira a composição da  para chapa única
a Diretoria da SAVIVER: 

Chapa	Fênix
DIRETORIA	EXECUTIVA

Presidente  : Valter Roberto de Andrade Melo

Vice-Presidente: Ângelo José de Barros

1º Secretário: Edvaldo de Deus

2º Secretário: Sérgio Luís Brandão

1º Tesoureiro: Laércio Donizete Rosseto

2º Tesoureiro: Reginaldo Simões Dias

CONSELHO	FISCAL

Presidente: Manuel F. Zamorano Aguilar

Vice-Presidente: José Domingos Aranha 

Secretária: Elaine Montilha Moreira

1º Suplente: João Luiz Bueno Crespo

2º Suplente: Lázara Mascarenhas Barroso

3º Suplente: Rita de Cássia Lima de Melo

CONSELHO	DELIBERATIVO

Presidente: José Raimundo Romancini

Vice-Presidente: Adriano de Brito Oliveira

1º Secretário: Fabrízio Eleone Reis dos Santos

2º Secretário: José Carlos Moreira

CONSELHEIROS
· Carlos Roberto da Silva
· Cleber Teixeira de Oliveira
· Domingos Vicente Malhone
· Delanney Vidal Di Maio Junior
· Edson Seraphim de Moura
· Fabiano Prado
· Fábio Bacci Fernandes
· Gilvan da Silva Duarte
· Givaldo Daniel Nunes
· Ivanil Rodrigues da Silva

· Isaura Serafim
· Helen Cristina
· João Cláudio Freymann
· João Batista Prado
· José Carlos Moreira
· José Renê Corrêa
· Luiz Roberto Ragazini
· Minoro Kobayashi
· Maria Augusta de Andrade Moraes
· Maria Rodrigues da Silva
· Marina de Freitas Manrique
· Nelson Borges  Moreira
· Nice de Fátima Santos
· Neusa Maria Rosa Faria da Costa
· Odécio Luiz de Lima
· Paulo Roberto Peneluppi
· Paulo Eduardo Rodrigues
· Paolo Roberto Amaral Melo
· Pedro Henrique Matheus Nunes  
· Rita de Cássia Pereira de Oliveira
· Tadashi Shiino
· Valério Munari  

   São José dos Campos, 30 de setembro de 2015.

Eleição da nova Diretoria
será em clima de festa

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

Novos Rumos...



‘‘Saúde é vida... Previna-se, faça exercício físico e exames regularmente’’.
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Morador: Respeite o limite de velocidade dentro do bairro - 30km/h

Moradores do Vista Verde   
Através de Plebiscito, em Audiência Publica, 

COMUNIDADE 8

Jornal Saviver - Edição Set.Out./2015

Mais de 300 moradores do Bairro Vista Verde 
compareceram na Audiência Pública com a 
Diretoria da SABESP, realizada nesta segunda-
feira, dia 14/09 às 19h30, no Auditório da Casa 
do Idoso/Leste - Vista Verde, que ficou lotado, 
para ouvir as explicações dadas pelo Eng.º José 
Carlos Vilela - Gerente Distrital da SABESP em 
São José dos Campos e pelo Eng.º Sr. Gustavo 
Sousa Nilo Bahia Diniz – Gerente do Setor de 
Produção da Sabesp/SJCampos, sobre as razões 
e motivos da "obra de reforço" na rede de água 
no bairro - já iniciadas - sem o prévio 
conhecimento e comunicação aos moradores.

Outro fato que causou bastante estranheza e 
irritou ainda mais os moradores, foi a notícia de 
que a placa alusiva a essa obra ter sido colocada 
no trevo do Bairro Monte Castelo, próximo à 
Concessionária da Fiat - Itavema, distante a 
aproximadamente 5 Km do Bairro Vista Verde.
 
Essa Audiência Pública tinha sido marcada, 
inicialmente, para ser realizada na terça-feira 
passada, dia 08 de setembro, no mesmo horário 
e local, a pedido do Conselho de Moradores 
junto à SAVIVER, tendo sido cancelada em 
razão do forte temporal que caiu naquela noite, 
deixando grande parte da nossa cidade às 
escuras.

Durante a Audiência realizada na noite de 
14/Set.  os representantes da SABESP 
afirmaram, por diversas vezes, de maneira 
enfática e incisiva que a referida "obra de 
ampliação do sistema de abastecimento" foi 
projetada e aprovada, em 2005 (Governo 
Eduardo Cury-PSDB), no Plano Diretor da 
Cidade, que previu a integração e a interligação 
de todos os bairros à rede central de distribuição 
de água do nosso Município, em especial dos 
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‘‘O fracasso é sucesso quando aprendemos com ele’’.
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bairros atualmente abastecidos por poços 
artesianos, à titulo de prevenção e em casos de 
urgente necessidade, em atendimento ao pedido 
da Prefeitura Municipal e das exigências da 
ARSESP - Agência Reguladora de Serviços do 
Estado de São Paulo, para que não haja o 
desabastecimento de água aos moradores do 
bairro.

Durante a Audiência Pública o Dr. Domingos 
Malhone - Assessor Jurídico da SAVIVER - na 
função de mediador - apresentou uma minuta de 
um "Termo de Compromisso e Ajustamento de 
Conduta"(vide site: www.saviver.org), 
estabelecendo um acordo entre os moradores do 
Bairro Vista Verde (representados pela 
SAVIVER) e a SABESP, tendo os diretores da 
SABESP afirmado que "não têm autonomia 
para assinatura de qualquer documento 
perante a comunidade, pois o contrato de 
projetos da Sabesp é com a Prefeitura e estamos 
atendendo o que foi definido em contrato, bem 
como a prestação de contas é com o município", 
disse o Eng.º José Carlos Vilela - Diretor da 
SABESP. 

Por outro lado, e em sentido contrário, os 
moradores presentes, através de plebiscito, e 
bastante revoltados, decidiram que não 
aceitarão, em hipótese alguma, a ligação da rede 
de água advinda do Rio Paraíba no Bairro Vista 
Verde, abastecido há mais de 40 anos por Poços 
Artesianos, e cuja água é conhecida por sua 
excelente qualidade e considerada uma das 
melhores da nossa cidade e da região do Vale do 
Paraíba.

Embora alertados e advertidos, pelo mediador, 
com relação à eventual possibilidade de falta de 
água no bairro, os moradores decidiram não 
permitir a continuidade da obra no Setor - 2.

rejeitam obra da SABESP...  
comunidade decidiu: ‘‘não queremos água do Paraíba’’



Ao longo de todos esses anos temos nos 
debatido com a PETROBRÁS quanto ao mau 
cheiro e outras poluições emanadas pela 
REVAP/SJC. 

Após a SAVIVER ter recorrido ao Ministério 
Público em 2012 com relação a este problema, 
a refinaria conseguiu alguns resultados 
positivos na redução dos gazes tóxicos, e 
seríamos injustos caso não viéssemos a 
reconhecer os esforços de boa parte dos 
profissionais que dirigem a REVAP.

Embora, segundo estes profissionais, a REVAP 
esteja produzindo e operando totalmente 
dentro dos padrões de emissão de poluentes 
regulamentados pela CETESB, o mau cheiro de 
várias substancias continuam a incomodar os 
moradores do seu entorno, sobretudo do 
Bairro Vista Verde e Jardim Diamante. 

O número de incidências de forte odor diário, 
reduziu entre 30 a 40%, mas temos ainda de 2 
a 4 noites por semana com vários momentos 
de forte mau odor. As reclamações de irritação 
nasal e garganta seca, quando o mau cheiro 
aparece, ainda são constantes.

Por enquanto não sabemos quais são os 
produtos tóxicos que estão incomodando a 
comunidade, porque a Estação da CETESB 
instalada na Escola Waldemar Ramos não foi 
programada para fazer o monitoramento 
completo dos poluentes emitidos.

A REVAP diz que lá, na refinaria, tudo está 
normal e dentro dos padrões da CETESB, mas, 
entretanto, o incômodo da poluição continua e 
é uma realidade no entorno da refinaria... 
Como explicar? 

Todos concordam que as chaminés da REVAP, 
que emitem os gases nocivos e poluentes na 
atmosfera, estão com alturas adequadas e 
atendem as regulamentações da CETESB.

Todos também concordam que não há como 
controlar as inversões térmicas que são 
consideradas como fenômenos naturais, 
porque ainda não se descobriu uma estratégia 
que possibilite um diálogo eficaz com os 
"deuses" responsáveis pelas condições 
atmosféricas. 

A refinaria está em local inadequado, bem 
num centro urbano com mais de 100.000 
pessoas  em seu  entorno.  O  erro  de 
posicionamento geográfico foi praticado lá 
atrás, há quase 40 anos, quando se decidiu 
implantar uma refinaria em zona que já era 
urbana. O que fazer?...
 
Propusemos à REVAP que encapsule, através 
de dutos, todas as suas emissões e as levem 

para chaminés localizadas longe dos centros 
urbano. 

A PETROBRAS já possui experiência em 
transporte de gases e líquidos através de 
dutos de longa distancia. Tal tecnologia já 
existe em outras partes do mundo em 
milhares de quilômetros de dutos, que 
atravessam vários países. A população não 
pode ficar à mercê de fenômenos desta 
natureza, debaixo de um colchão de poluição 
que a todo momento desce dos ares sobre o 
nosso bairro. Os moradores do entorno estão 
totalmente desprotegidos.

No dia 14 de Setembro de 2015, impetramos 
uma representação junto ao Ministério 
Público – GAEMA - expondo cerca de 28 
pontos com justificativas, fatos, dados e 
documentos sobre esse assunto que 
incomoda os nossos moradores, arrolando a 
REVAP e a CETESB no processo. Veja matéria 
completa em nosso site: www.saviver.org

A partir do próximo mês, você também 
poderá acompanhar pelo nosso site o 
resultado dos trabalhos dos Promotores do 
Ministério Público com relação a esta 
representação feita pela  SAVIVER.

“Eco-ponto - SAVIVER reciclagem de óleo, pilhas e baterias - responsabilidade ambiental”.

10 MEIO AMBIENTE

INVERSÕES TÉRMICAS... 
UM FATO REAL PARA PIORAR NOSSA SAÚDE !!!

Nelson Borges
Administrador, Ambientalista e 

Diretor de Meio Ambiente da Saviver
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MAU CHEIRO NOVAMENTE?
LIGUE IMEDIATAMENTE!

0800-113560 - CETESB
EXIJA O N.º DO PROTOCOLO

E INFORME À SAVIVER

http://www.saviver.org/
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‘‘Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração bem amado’’.
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12 DESTAQUE

Nome: José Domingos Aranha
Idade: 86 anos – DN: 29/07/1929
Onde nasceu: Bragança Paulista
Onde estudou: Grupo Escolar Bragança / Escola de comércio SP
Profissão: Proprietário do Aranha Escapamentos
Casado com: Sra. Walkiria Denes Aranha
Nome dos filhos: André, Gabriela e Ana Luísa
Nome dos netos: Édio Neto, Carolina, Camila, André Júnior e 
Pedro (Bisneto).
Atual membro do Conselho de Moradores e Vice-Presidente do 
Conselho Fiscal da SAVIVER
 
Ÿ Qual é o negócio com o qual você lida e qual é sua posição?
Sou proprietário de duas lojas de venda e troca de silenciosos 
automotivos.
 
Ÿ Cite três pessoas que você mais admira e que influenciaram a 

sua vida...
Minha mãe, viúva, criou 4 filhos honestos e trabalhadores. 
Walkíria, minha esposa, cuidadora, "nutricionista", companheira 
nos melhores e piores momentos. André, filho, meu braço direito 
nos trabalhos e manutenção do comércio. Gabriela e Édio (seu 
marido), na formação de vida dos meus netos. Ana Luísa, filha, 
engenheira mestre pela USP, sempre foi a 1ª em suas etapas de 
estudante. 
 
Ÿ Qual é o caminho para a felicidade?
Olhar sempre para o final do caminho e buscar aquilo que mais lhe 
dará alegrias.

 
Ÿ Qual é o segredo do sucesso profissional?
Cada um tem o seu segredo. O meu foi não esmorecer nos 
momentos difíceis.
 
Ÿ Qual é a função das famílias na formação da nossa sociedade?
Nossos primeiros valores vêm de nossas famílias e a nossa 
sociedade é moldada com base nas trocas e nos valores de todas as 
famílias que dela fazem parte.
 
Ÿ  O que é ser um amigo?
Ser amigo é estar sempre junto, nos bons e, principalmente, nos 
maus momentos.
 
Ÿ Qual é a sua filosofia para a boa saúde?
Tudo com moderação, mas sem se privar de nada!
 
Ÿ O que você lamenta de não ter feito na vida?
Não ter cursado o ensino superior.
 
Ÿ Três palavras, hoje, muito importantes...
Com licença, por favor e obrigado.
 
Ÿ Que qualidades você mais admira nas pessoas?
A honestidade e a boa vontade.
 
Ÿ O que você não suporta nas pessoas?
A desonestidade e a indolência.
 
Ÿ O senhor se sente realizado por ter trabalhado durante 50 anos e 

de estar ainda trabalhando?
Já sou aposentado por tempo de serviço com 2 registros de emprego 
e sinto-me realizado por ter trabalhado durante tanto tempo e 
continuar comandando meu comércio diariamente. 

Ÿ  Qual é o melhor lugar do mundo?
Meu lar, onde moro com minha esposa e sempre estou reunido com 
meus descendentes. 
  
Ÿ O que você faz no seu tempo livre? 
Leio o jornal "Vale" e a revista "Veja". Assisto televisão, 
principalmente quando o programa trata do futebol do Corinthians!
 
Ÿ Quais são as suas maiores qualidades? 
Essa eu perguntei para minha família. Disseram que admiram muito 
minha resiliência, coragem, honestidade e ousadia. 

“Ar puro, fonte de vida, presente de Deus, direito de todos”.
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Sr. Domingos Aranha... 
um exemplo a ser seguido!

EntrevistaEntrevista
Entrevista

Entrevista



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/mês.

Ajude-nos a
elaborar novos
projetos para

o nosso bairro, e na 
manutenção da 

 Entidade e 
da nossa Biblioteca.

Lembre-se que a SAVIVER
 é de todos

os moradores, e sua
também!!! 

A Diretoria agradece a
sua colaboração...

Sejam Bem Vindos!!!

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

Nelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVER INFORMAÇÃO  13
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Ÿ Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou até hoje?
Minha mudança com a família, de São Paulo para São José dos 
Campos.
 
Ÿ Há quanto tempo mora no Bairro Vista Verde?
Desde 1981, 34 anos.
 
Ÿ Do que o senhor mais gosta no nosso bairro?
Da tranquilidade, dos vizinhos, da comodidade. Só tenho 
amigos!

Ÿ No bairro, o que falta e o que precisa ser melhorado?
Em nosso bairro, os pedestres transitam pelo leito carroçável das 
ruas porque nossas calçadas são intransitáveis por depredações, 
árvores, lixeiras etc., colocando em risco, tanto pedestres quanto 
motoristas. 
 
Ÿ Desde quando contribui e participa da nossa SAVIVER?
Desde 1981, ano em que mudei para o Vista Verde, para ter acesso 
à antena coletiva do bairro. Depois disso, fui diretor esportivo. 
Nessa época, participávamos de todas as competições da cidade e 
ganhamos diversos troféus.
 
Ÿ Em sua opinião, qual a importância de ajudar a SAVIVER?
Temos uma comunidade a preservar, sem um órgão para cobrar 
da prefeitura, do estado e da união, as benfeitorias em nosso 
bairro ficariam ao deus dará. Devemos ler o jornal da SAVIVER, 
que sempre publica tais cobranças. 

Ÿ O Jornal da SAVIVER completou 34 anos, e sabemos que o
senhor é o único morador que coleciona, desde a primeira 
edição, todos os exemplares desse jornal, isso é um "hobbie"?
Corrigindo, isso foi um hobbie. Colecionei do Ano I – número 0/0 
até o ano VI – número 36. Parei por não estar satisfeito com a 
atuação da SAVIVER/CLUB na época.

Deixe uma mensagem para os nossos leitores...

Aos moradores de boa vontade com a comunidade, colabore 
como sócio, podendo assim se candidatar a ajudar da melhor 
forma possível. Somente a arrecadação das mensalidades é que 
mantém todas as despesas da SAVIVER em dia. Procure se 
inteirar!



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

14 SAÚDE

É muito importante cuidar da nossa qualidade de vida para estarmos 
sempre bem com o nosso corpo e em harmonia com o ambiente que nos 
rodeia. 
Cuidados com a vida...
Responda com sinceridade as seguintes perguntas:
Ÿ Você dorme bem todas as noites, acorda pouco?
Ÿ Dorme, em média, 8 horas de sono por dia?
Ÿ Mantém uma rotina de horário de descanso?
Ÿ Você fuma ou fica exposto à fumaça de cigarro?   
Ÿ Consome bebidas alcoólicas, com frequência?
Ÿ Você possui um comportamento sexual de risco (sem proteção e/ou 

com parceiros desconhecidos)?
Ÿ Você cuida da saúde bucal e vai ao dentista periodicamente?
Ÿ Seu intestino funciona ao menos uma vez por dia?
Ÿ Pratica exercícios físicos regularmente, pelo menos três vezes por 

semana?
Ÿ Possui algum "hobbie" ou atividade que lhe proporcione distração e 

prazer?
Ÿ Mantém um bom relacionamento com amigos e família, 

semanalmente?
Ÿ Quantas refeições você faz por dia? (MENOS QUE 3  /  3 a 5  / MAIS 

QUE 5)
Ÿ Você procura variar suas fontes de proteínas entre carnes vermelhas, 

ovos, aves e peixes?
Ÿ Mantém uma alimentação equilibrada com consumo de frutas, 

verduras, legumes e grãos?
Ÿ Possui alguma disfunção que exige uma dieta controlada, como, por 

exemplo, diabetes?
Ÿ Quantas xícaras de café você toma por dia? (NENHUMA / 1 – 3 / MAIS 

DE 3)
Ÿ Você consome alimentos ricos em gorduras como frituras e 

alimentos, tipo "fast-food"?
Ÿ O ar da sua cidade ou do seu bairro pode ser considerado muito 

poluído?
Ÿ Seu ambiente de trabalho possui condições ideais de ergonomia e 

conforto?
Ÿ Frequenta ambientes estressantes, diariamente?
Ÿ Segundo o IMC (índice de massa corporal), qual a sua categoria de 

peso?  [MAGREZA - NORMAL - SOBREPESO - OBESIDADE - 
OBESIDADE GRAVE (mórbida)]

Ÿ Você possui algum tipo de disfunção ou doença que necessita de 
tratamento constante?

Ÿ Possui alergias que restringem algo nos seus hábitos ou 
alimentação?

Ÿ Realiza consultas a médicos e exames de rotina periodicamente?
Ÿ Mantém controladas as taxas de colesterol e triglicérides?
Ÿ Seus níveis de pressão estão dentro do normal (12x8)?

NOSSAS DICAS:
Ÿ Procure locais mais calmos e próximos à natureza para passar seu 

tempo livre.
Ÿ Mantenha-se cercado de pessoas queridas.
Ÿ Exercite-se! Atividades físicas são essências para uma boa qualidade 

de vida.
Ÿ Mantenha uma alimentação equilibrada. Se necessário, procure um 

nutricionista.
Ÿ Consulte-se o seu Médico e o seu Dentista regularmente, e não tome 

remédios sem prescrição. 

O cuidado com a saúde é essencial...
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O cuidado com a saúde é essencial...
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I – OBRAS MAIS SOLICITADAS:
Ÿ Violetas na janela, de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho;
Ÿ O iluminado, de Stephen King;
Ÿ Newton, da coleção "Pensadores".

Economia foi um assunto bastante procurado neste mês e 
também os Livros sobre literatura inglesa.
II – DESTAQUE:
Neste mês o destaque é para a leitora Maria do Carmo de 
Oliveira, gestora de R.H., moradora do bairro Vista Verde há 20 
anos. Ela utilizou o livro de encadernação antiga "Biblioteca 
Seleções" para compor o figurino do personagem da obra "Dom 
Quixote", de Cervantes, para uma peça de teatro.
III – COLABORADORES EM DESTAQUE:
A diretoria da SAVIVER agradece a todos os voluntários que, de 
alguma forma, ajudam no desenvolvimento de seus trabalhos e 
aproveita para citar os nomes dos nossos colaboradores efetivos: 
Sra. Neusa Maria Rosa Faria da Costa e Daniel Luiz Cembranelli.
   "Você tem algumas horas disponíveis por semana? Venha ser 
nosso voluntário. Será recebido com prazer!"
IV – COOPERAÇÃO E PERMUTA:
A Biblioteca Comunitária "Nathalie Alvarado Gomes" continua 
com o trabalho de cooperação junto a outras entidades. E 
estamos dando continuidade a CAMPANHA "ABANDONE UM 
LIVRO, ADOTE A LEITURA", contando com os três pontos 
culturais:

Ÿ A Biblioteca Comunitária "Nathalie Alvarado Gomes";
Ÿ Loja e Papelaria Vista Verde;
Ÿ Farmácia Central Vista Verde.

V – DOAÇÕES RECEBIDAS:
Recebemos doações de moradores e amigos: Suellen de Campos, 
Tatiana Oliveira, Marcia Oliveira, Cleoni Reifschneider, Isaura 
Yokoyama, Aline Tamura, Manuel Pereira, Sandra Machado, 
Zaqueu de Souza, André Iodelis, Elizete Renó, Lena Soares, Silvio 
Diatino, Neli Padilha.
Agradecimento especial a Sra. Maria Helena Bitelli Baeza, diretora 
do EMAK e suas funcionárias, Cristiane e Paula de Souza, pela 
doação da impressora "L200" e reinstalação do programa de 
automação da Biblioteca.
VI – PROJETO "MESA TEMÁTICA":
Estamos renovando o acervo da "Mesa Temática". A exposição dos 
livros sobre "A História do Brasil" e os "Pensadores" foi um sucesso, 
bastante visitada.
Para tema deste mês foram selecionadas obras da coleção 
"ECONOMISTAS" e outros livros afins.
VII – PROJETO "O LIVRO QUE ANDA":

«Escolha um livro e leve-o para casa».
O público está se preocupando com o "troca-troca". Leva um livro 
para casa e traz outro, para completar a caixa.
VIII – PROJETO "CLUBE DA LEITURA":
Na sede da SAVIVER realizaram-se três encontros, com os seguintes 
livros:

Ÿ "O pequeno príncipe";
Ÿ "O apanhador do campo de centeio";
Ÿ "Alice no país das maravilhas".

Para o "7° ENCONTRO DO CLUBE DA LEITURA", foi escolhido o livro:
Ÿ "O diário de Anne Frank".

             
                                                                                                              

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA ‘‘Nathalie Alvarado Gomes’’

Rose Coronato
Diretora da Biblioteca / SAVIVER 

7° ENCONTRO DO CLUBE DA LEITURA 
Dia: 19 de Novembro de 2016 às 15h 

Local: Na sede da SAVIVER.

‘‘Morador: Respeite o horário de silêncio (repouso noturno), das 22 às 07hs’’. 




