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2 ADMINISTRAÇÃO

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

NOVEMBRO
02/11 – Finados – Dia dos mortos 
15/11 – Proclamação da República – 1889 (126 anos)
19/11 – Dia da Bandeira Nacional
20/11 – Dia Nacional da Consciência Negra
22/11 – Dia da Música e dos Músicos
27/11 – Dia Nacional de Combate ao Câncer
28/11 – Dia Universal de Ação de Graças

DEZEMBRO
01/12 – Dia Mundial da Luta contra a AIDS
03/12 – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
08/12 – Dia da Justiça / Dia da Família
09/12 – Dia da Bíblia
10/12 – Dia do Palhaço
10/12 – Dia Internacional dos Direitos Humanos
11/12 – Dia dos Engenheiros e Arquitetos
13/12 – Dia do Marinheiro
14/12 – Dia do Ministério Público / Promotores de 
Justiça
21/12 – Início do Verão
25/12 – NATAL – Nascimento de Jesus
28/12 – Salva Vidas

Valter Roberto de Andrade Melo é o novo Presidente da SAVIVER
Valter Roberto de Andrade Melo

Data de Nascimento: 05/06/1964

Naturalidade: Rio de Janeiro/ RJ

Estado Civil: Casado

Graduação: Superior Completo

Universidade: Anhembi Morumbi

Cursos: 

  Aviação Civil 

  Administração de Empresas Aéreas

  Gestão de Aeroportos

Um forte abraço e boa leitura a todos.

Feliz Natal e Boas Festas!!!
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Após a celebração da Páscoa (ressurreição de 
Jesus), a comemoração mais venerável para a 
Igreja Católica e, especialmente, para os cristãos 
é o Natal, solenidade que celebra o nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

A data de celebração do Natal, pela Igreja 
Católica Apostólica Romana, é comemorada no 
dia 25 de dezembro e, no dia 7 de janeiro, pela 
Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, data do 
batismo de Jesus.

De acordo com o almanaque (livro antigo) 
romano, a festa do Natal (nascimento) de Jesus, 
o Cristo, já era comemorada em Roma (Itália), 
pelos cristãos, desde o ano de 336 D.C., sendo 
oficialmente instituída a data de 25 de 
dezembro, no calendário da Igreja Católica, no 
ano de 354 D.C., século IV, pelo 36.º Papa 
Libérius (310-366 D.C.); antes, porém, os 
primeiros cristãos cultuavam, tão-somente, 
cada momento da vida de Jesus Cristo, 
especialmente sua Paixão e Morte na cruz, até 
porque, naquela época, não era costume 
comemorar o aniversário das pessoas, mesmo 
porque não se sabe qual o dia certo do 
nascimento do Senhor Jesus.  

Embora o Natal seja uma solenidade cristã, esta 
celebração precedeu às antigas festas pagãs, 
realizadas no dia 25 de dezembro, onde as 
pessoas cultuavam o nascimento do "deus-sol" 
(solstício – "natale solis invicti"), festa do 
nascimento do sol invicto, considerado um deus 
imortal e invencível. 

No decorrer dos tempos, o Natal passou a ser 
comemorado universalmente por milhares de 
pessoas de todos os cantos do planeta, de 
diversas correntes religiosas, como o dia 
consagrado à reunião da família, à paz, à 
fraternidade e à solidariedade entre os homens.

Por outro lado, infelizmente, a comemoração do 
Nata l ,  ao  longo  dos  anos ,  vem sendo 
desvirtuada, e tem se transformando numa 
verdadeira "paranoia comercial", voltada para a 
compra de presentes, muita bebida e comilança, 
esquecendo-se, muitas pessoas, do verdadeiro 
espírito do Natal, que é o de homenagear o 
Aniversariante, Jesus, o Cristo, nosso irmão, filho 
de Deus, a quem devemos cultuar e render 
graças nesta data especial. 

Mesmo assim, durante o advento do Natal, um 
clima de harmonia e de paz paira no ar, as casas, 
as ruas e as cidades são ornamentadas com 
lâmpadas multicoloridas iluminando a noite; 
árvores de Natal, presépios caprichosamente 
preparados em homenagem ao "Menino-Deus"; 
crianças ansiosas e alegres aguardam a chegada 
do "Papai Noel", o "Bom Velhinho", que alimenta 
os sonhos dos inocentes infantes, que acreditam 
que Natal é simplesmente o dia de ganhar 
brinquedos e presentes; confraternizações são 
realizadas, as pessoas, aparentemente felizes, se 
cumprimentam e se abraçam fraternalmente, e 

esse sentimento de paz e magia faz com que 
renasça, em cada um de nós, um novo homem, 
s o l i d á r i o ,  c o n s c i e n t e ,  p a c í f i c o ,  m a i s 
compreensível, mais amável, mais fiel a DEUS, 
mais participativo, útil à Igreja, à Comunidade e 
à Sociedade. 

O Natal está chegando, e Ele, o Aniversariante, 
antes de morrer na cruz por todos nós, pediu-
nos três (3) coisas muito simples, como 
"presente", e não conseguimos atendê-lo pelo 
nosso egoísmo, pela nossa fraqueza espiritual e 
pelo nosso comodismo: "Amarás o Senhor teu 
Deus, que é um só, de todo o teu coração, e de 
toda a sua alma, e de todo o teu entendimento, e 
com todas as tuas forças". Este é o primeiro 
mandamento. O segundo, semelhante ao 
primeiro, é: "Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo" (Mc. 28). E o terceiro, um pouquinho 
mais difícil: "Amai os vossos inimigos, fazei bem 
aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos 
perseguem e caluniam, para seres filhos de 
vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o 
sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e 
in justos  (Mt.  44,  45)" .  Nenhum outro 
mandamento há que seja maior do que estes. 

A Nova Diretoria da SAVIVER deseja a todos     
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4 NOTÍCIAS 

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  

   

Agradecemos a  pela generosaPadaria FlamboyantPadaria FlamboyantAgradecemos a  pela generosaPadaria Flamboyant
participação com bolo, salgados e refrigerantes.

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





6 INFORMAÇÃO

Moradores do Vista Verde rejeitam obra da Sabesp ...

Reunião na Prefeitura Municipal com a ARSESP, Vigilância Sanitária, SABESP e SAVIVER termina sem acordo...

Interligação da captação de água de poços com sistema do Rio Paraíba gera polêmica; 
através da SAVIVER, comunidade apela à prefeitura





Morador: Respeite o limite de velocidade dentro do bairro - 30km/h
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CONVÊNIO CEPE & SAVIVER - PRESENTÃO DE NATAL PRA VOCÊ! 

A Nova Diretoria da SAVIVER na reunião 
realizada no dia 18 de novembro (quarta-
feira) renovou parceria (convênio) com a 
Diretoria do CEPE-Clube dos Empregados 
da Petrobrás, representado pelo Diretor-
Presidente, Sr. Regis Fazzini, dentro do 
programa de ampliação do quadro social.

Foram colocados à disposição da SAVIVER 
a quantia 150 (cento e cinquenta) títulos 
de sócios contribuintes, isentos do 
pagamento da taxa de inscrição de R$ 
200,00 - cobrada para a admissão no 
q u a d r o  d e  a s s o c i a d o s  d o  C E P E , 
exclusivamente, para os associados da 
SAVIVER.

Ficando socio da Saviver, você paga a 
primeira mensalidade da CEPE na Saviver 
(R$65,00) + contribuição de associado à 
Saviver (R$10,00). Nos meses seguintes 
paga (R$65,00) na CEPE e (R$10,00) na 
Saviver.
 
As inscrições estarão abertas até o dia 31 
de janeiro, e devem ser feitas na sede da 
SAVIVER, de segunda à sexta feira, das 
09h. às 12h. e das 14h. às 17h., com o Sr. 
Paolo.

O CEPE - Clube dos Empregados da 
Petrobrás, está distante a 15 minutos do 
bairro Vista Verde,  e  encontra-se 
l o ca l i za d o  à  m a rge m  d a  Ro d ov i a 
Presidente Dutra, Km. 148, sentido Rio de 

Janeiro, próximo ao CLASS-Motel.

Aproveite e desfrute do verão que se 
aproxima. O C E P E é também uma 
excelente opção de lazer para os finais de 
semana junto com seus amigos e para as 
férias dos seus f i lhos.  O valor da 
mensalidade do CEPE é de apenas R$ 
65,00  (sócio contribuinte - título familiar). 

O clube, com muitas árvores e aparência 
de chácara, dispõe de piscinas (adulto e 
infantil), salão de festas, sala de jogos, 
playground, campo de futebol, quadra 
poliesportiva, restaurante, quiosques e 
churrasqueiras; tudo para você e sua 
f a m í l i a  d e s f r u t a r e m  m o m e n t o s 
agradáveis, com muita tranquilidade.



‘‘O fracasso é sucesso quando aprendemos com ele’’.



10 MEIO AMBIENTE

Nelson Borges
Administrador, Ambientalista e 

Diretor de Meio Ambiente Ar da Saviver

MAU CHEIRO NOVAMENTE?
LIGUE IMEDIATAMENTE!

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

E INFORME À SAVIVER

“Ar puro, fonte de vida, presente de Deus, direito de todos”.





12 SAÚDE

O leite materno é o alimento mais completo 
e eficaz que existe para o seu bebê, ele deve 
ser exclusivo até os 6 meses de idade, sem 
nenhum outro complemento. É de grande 
impor tânc ia  pois  a tende  todas  as 
necessidades nutricionais, imunológicas e 
psicológicas do recém nascido. 

Há 3 fases no leite maternos, a primeira é 
chamado de colostro, que tem uma cor 
amarelada, mas é essencial nos primeiro 
dias de vida do bebê, onde contém os 
anticorpos vindos da mãe que ajudam na 
prevenção de infecções e fortalecer o 
sistema imunológico. A segunda fase, 
depois de alguns dias vem o leite maduro, 
um leite que aparenta ser aguado e ralo, 
porém é ele que fornece mais água e ajuda 
no crescimento do bebê. Na próxima e 
ultima fase vem um leite mais gorduroso, é 
o qual faz o bebê ganhar peso. Por isso é 
importante a livre demanda sem esquecer 
de em cada mamada ,a mãe , esvaziar por 
completo uma mama para depois oferecer a 
outra ao seu filho, promovendo uma 
amamentação eficiente e de sucesso.

A mãe pode ficar deitada, sentada ou em pé, 
o importante para obter sucesso é a posição 
da mãe e do bebe, que deve ser correta e 
confortável.  Com isso a mãe evita 
ferimentos nos mamilos, ingurgitamento da 
mama (leite empedrado) e uma nutrição 
insuficiente para o seu bebe.

· Previne doenças e diminui a taxa de 
mortalidade do bebê; 

· Diminui as chances do bebê ter 
alergias; 

· Diminui a cólica dos primeiros meses 
e por isso acalma o bebê; 

· O leite está na temperatura certa. 

· Não é necessário esterilizar nenhum 
utensílio e por isso pode acontecer em 
qualquer local; 

· Não tem custo é de graça e suficiente 
para o bebê. 

· Combate a hemorragia pós-parto e 
acelera a recuperação da mulher; 

· Facilita a perda de peso; 

· Diminui o risco de câncer de mama, 
endométrio e de ovário; 

· Diminui o risco de desenvolver 
diabetes tipo 2 na mãe; 

· Diminui o risco do bebê ter doenças 
mentais  

 

Benefícios 
A Pega Correta

Formação Facial do Bebê

Estudante de Enfermagem e Nutrição
Hariel Sousa Nunes de Deus



Nelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVERNelson Borges - Diretor da SAVIVER COMUNIDADE  13

MORADORESMORADORES
DO VISTA VERDEDO VISTA VERDE
MORADORES
DO VISTA VERDE

Dna. Cida, Sra. Clélia e Sr. Gerson são os representantes da Saviver

junto aos moradores do bairro, encarregados

do recolhimento de contribuições em domicílio.

Receba-os com atenção e carinho! 



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

14 RECEITAS DE NATAL

Rita de Cássia Lima de Melo
Diretora Sociocultural da SAVIVER
e-mail: ritasaviver@gmail.com

Lázara Mascarenhas Barroso
Dona Lazinha

Diretora do Conselho Fiscal da SAVIVER

Avenida das Rosas, 681 - Jd. MotoramaAvenida das Rosas, 681 - Jd. MotoramaAvenida das Rosas, 681 - Jd. Motorama

Disk:Disk:Disk:
12 3912-5918 / 3912-929012 3912-5918 / 3912-929012 3912-5918 / 3912-9290

mailto:ritasaviver@gmail.com
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Estamos em um momento em que se faz 
necessário cuidarmos do que é nosso, do 
nosso país, da nossa gente. Não podemos nos 
permitir viver onde exista fome, sede e, 
sequer, um agasalho para vestir.

Por esta razão a SAVIVER, em parceria com o 
Moto Clube In' Omertà MC - SJC, precisa da 
sua solidariedade para auxiliar os nossos 
irmãos, vítimas do desastre ocorrido na 
cidade de Mariana – MG.

Está lançada a campanha para arrecadar itens 
básicos de sobrevivência como água, roupas, 
alimentos e medicamentos.

Com a  sua  co laboração,  poderemos 
descarregar uma carreta lotada desses itens, 
em praça públ ica,  e  os entregarmos 
PESSOALMENTE, e diretamente, nas mãos 
daqueles que realmente precisam e sofrem 
por terem perdido tudo no desastre. 

Divulguem essa mensagem entre seus 
parentes, amigos e conhecidos para que 
p o s s a m o s  a r r e c a d a r  o  m á x i m o  d e 
mantimentos possível, demonstrando que  
NÃO SOMOS PESSOAS COMUNS.  FAZEMOS O 
QUE TODOS DEVERIAM FAZER!

Peço a gentileza de quem puder ajudar, que 
entregue sua doação, seja roupa, alimento, 
água e/ou medicamento no AEROPORTO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, AV. FARIA LIMA S/Nº, 
procure por Sr. VALTER ou Sr. MÁRCIO. Outro 
ponto de coleta é na , Rua SEDE DA SAVIVER
Malvinas, 93-loja 5, Bairro Cidade Vista Verde - 
São José dos Campos, procure por  Sr. PAOLO.

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos!

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE ... AJUDE MARIANA-MG

N
o
v
a

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDESOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDESOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE

Grupo Fênix

Valter Roberto de Andrade Melo
Diretor Presidente da Saviver

APOIO:

Prezados  amigos,

Charter
São José dos Campos



‘‘Enquanto o último pássaro não for libertado, não podemos dizer que somos civilizados’’.
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