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Vitória conquistada
graças à união
Zeis (Zonas Especiais de
Interesse Social) prevista
para construção na
Vila Nova Conceição é
retirada do Plano Diretor
Os últimos meses foram de mobilização
e de conquista para a Associação dos
Moradores da Vila Nova Conceição
(AMVNC). A lei Plano Diretor [saiba
mais na seção É Legal], que prevê a construção de Novas Zeis (Zonas Especiais
de Interesse Social) em diversas regiões
da cidade, não foi aprovada para o bairro
Vila Nova Conceição. Aqui, seriam
construídas moradias populares em um
terreno de 2.540 m², localizado na esquina das Ruas Domingos Leme e Professor
Filadelfo Azevedo.
Os moradores do bairro mobilizaramse para impedir a obra desses prédios e,
graças à essa importante união, o projeto
foi retirado do Plano Diretor. O principal

motivo contrário à implantação da ZEIS
era o fato de o bairro passar a ter edifícios
em quadras onde só existem residências
unifamiliares. “Nem prédio de rico, nem
de pobre” foi o tema da entrevista dada
pelo Presidente da Associação, Fábio Mercadante Mortari, à imprensa: “não queremos edifício algum numa área onde hoje
só existem casas”, enfatizou o Presidente,
liderando o movimento dos associados.
O veto a conjuntos habitacionais também
é explicado pelo preço do m² da região.
“A ZEIS não seria concretizada em
nosso bairro devido ao custo da terra.
Ou seja, o terreno seria bloqueado, ficaria sem uso durante anos e teríamos um
espaço sem utilização. Esse projeto não
se trata de uma questão ideológica, mas,
sim, de uma racionalidade econômica
e urbanística”, explica Floriano Pesaro,
morador do bairro Vila Nova Conceição,
vice-presidente da Associação e vereador
em São Paulo.
Floriano ainda ressalta a importância
da mobilização dos moradores para o

Esquina onde está
localizado o terreno que
seria implantada a ZEIS

sucesso da causa. Segundo ele, essa união
trouxe o respaldo necessário para a sua
atuação parlamentar, uma vez que o
vice-presidente da Associação atuou junto
à Prefeitura de São Paulo contra a realização do projeto. “Toda vez em que o bairro
se mobiliza em torno do seu representante, há a legitimação dessa pessoa e, consequentemente, fica mais fácil conseguir
aquilo que desejamos”, finaliza.

A mobilização
dos moradores
e da Diretoria da
AMVNC sobre a
retirada da ZEIS
do Plano Diretor
foi destaque na
mídia durante o mês de junho. Jornais e revistas, como a Veja, a Carta Capital e o Estadão, veicularam
matérias em que membros da Associação puderam explicar os motivos
contrários à construção dessas moradias populares na região.
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Ruas mais
iluminadas

Rua Escobar Ortiz à noite

Acesso reaberto

Reabertura de acesso viário
Neste ano, a AMVNC conseguiu a reabertura do acesso da Avenida Joaquim de Moura Andrade para a Praça Dom Gastão Liberal Pinto. Durante os seis meses em que
o acesso esteve fechado, parte do fluxo do trânsito foi desviada para dentro da Vila
Nova Conceição, especialmente nas Ruas Januário Miraglia, Teviot e Bastos Pereira, o
que gerou grande desconforto aos moradores.

Readequação
do trânsito

Importante canal
de comunicação

A unidade da Escola Lourenço Castanho
já contratou os serviços de readequação
do trânsito no seu entorno, com destaque
para mudanças na Rua Lourenço Castanho e em toda a Praça Jacinto Moreira
Cabral. Fruto de estudo conjunto com
a AMVNC e os moradores da região, as
medidas, que passam a valer na volta às
aulas deste 2º semestre, visam proporcionar mais fluidez ao embarque e desembarque de alunos, além de evitar que as
filas de carros impeçam o livre trânsito
dos moradores.

A AMVNC mantém estreito relacionamento com a Polícia Militar de SP,
em especial a 3º Cia. do 23º Batalhão,
que é a responsável pelo nosso bairro.
Trata-se de um canal de comunicação
que apresenta os problemas da região e
cobra ações efetivas para a segurança de
todos. Encartado neste Boletim está um
importante material cedido pelo Capitão
Marcos Daniel Fernandes, Comandante
da 3ª Cia., sobre as manifestações sociais
na cidade de São Paulo.

Mais fluidez ao trânsito
do bairro
Durante 13 anos, uma linha de ônibus circulou no interior
residencial da Vila Nova Conceição. Há dois anos, no entanto, a
Associação conseguiu que essa linha atravessasse apenas na região
comercial e, com isso, as melhorias foram notórias. Além de os
moradores terem mais tranquilidade, eles sentiram a imediata valorização de seus imóveis com o retorno de apenas o trânsito local. O comércio também ganhou muito com a mudança, uma vez
que o fluxo de pessoas aumentou. “Atingimos a lógica viária para
o bairro”, resume Floriano Pesaro, vice-presidente da AMVNC e
vereador em São Paulo. Ele teve forte atuação junto à prefeitura
para a adequação do itinerário da linha de ônibus.

Comércio e ônibus
na Rua Afonso Brás

ANS - n.o 35966-1

De outubro de 2013 a abril deste
ano, aconteceu a troca de iluminação da Vila Nova Conceição.
Antes, o bairro tinha lâmpadas
brancas de mercúrio e, atualmente, conta com lâmpadas
amarelas de vapor de sódio, que
iluminam 30% a mais do que as
antigas e são mais econômicas.
Com o bairro mais iluminado,
consequentemente a segurança
aumentou. Mais um benefício a
favor da Vila Nova Conceição.

QUEM FAZ

Floriano Pesaro

A NOSSO
FAVOR
Durante um bate-papo,
Floriano Pesaro, morador do
bairro, vice-presidente da
AMVNC e vereador em São
Paulo, conta sobre os projetos
já realizados e o que será
prioridade nos próximos anos
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Quais foram os principais projetos
aprovados para melhorias no bairro?
FP: Entre inúmeras iniciativas, realizamos a reforma da Praça Cidade de Milão
e a restauração do chafariz, realizadas
em 2010. Outro projeto de destaque foi a
retirada da linha de ônibus que circulava
no interior do bairro, concretizada em
2012, que trouxe mais fluidez à Vila Nova
Conceição. Recentemente, também tivemos uma ótima experiência da rotatória
verde, que está localizada no cruzamento
da Rua Jacques Félix com a Rua Domingos Fernandes. Entre maio de 2013 e fevereiro de 2014, conseguimos a reforma
do complexo viário da Av. São Gabriel,
Santo Amaro, Juscelino Kubitschek e
Antônio Joaquim de Moura Andrade.
Com o apoio da SPtrans, mudamos a localização dos pontos de ônibus, visando
melhorar o trânsito nessas regiões.
[Esses e outros temas você confere com mais
detalhes nas seções Em Dia e É Legal].

A curto e a médio prazo, quais são as
ações de destaque para progressos na
região?
FP: Vamos continuar trabalhando

intensamente para melhorar a Vila
Nova Conceição, tanto na proteção do
bairro do ponto de vista viário como na
segurança pública. Trabalharemos em
projetos que melhorem a iluminação e as
calçadas, uma vez que se há mais pessoas
na rua, consequentemente diminuímos a
violência. Queremos aprimorar o sistema
de policiamento público, com a melhor
distribuição do comando policial dentro
da Vila Nova Conceição.
Como morador do bairro, qual a
importância da união de todos para a
conclusão de projetos de melhoria?
FP: Quanto mais os moradores se unem
e fortalecem a nossa Associação – e isso
inclui a participação ativa nas assembleias e as contribuições financeiras –,
mais a Vila Nova Conceição evolui no
quesito qualidade de vida. Conseguimos melhorar as nossas ruas, implantar
paisagismos e lutar pela preservação
do zoneamento. Um ótimo exemplo de
vitória coletiva foi a retirada da ZEIS prevista para nosso bairro no Plano Diretor.
Juntos, conseguimos lutar pelas nossas
causas e obter ótimos resultados.

É LEGAL

Plano Diretor:
saiba mais
Implantação do Traffic
Calming foi um dos
destaques da revisão
do Plano Diretor
Você está por dentro do Plano Diretor?
Obrigatória em municípios com mais
de 20 mil habitantes, a lei oferece as
diretrizes necessárias para o crescimento
das regiões nos próximos anos, seja no
âmbito social, de mobilidade urbana e de

preservação ambiental. Em 30 de junho,
a Câmara Municipal aprovou a revisão
do Plano Diretor. Entre os assuntos prioritários, foi aprovado para toda a cidade
de São Paulo o projeto Traffic Calming,
cujo conceito é implantar intervenções
que diminuem a velocidade do trânsito
local, a exemplo de lombadas, rotatórias
e estreitamento de vias.
No bairro da Vila Nova Conceição, em
especial, já existe um projeto-piloto.
Trata-se de uma rotatória verde, localizada no cruzamento da Rua Jacques

Rotatória verde piloto

Félix com a Rua Domingos Fernandes.
Por meio de uma emenda parlamentar,
já está prevista a ampliação para todo o
bairro: até o final do ano, serão seis novas
rotatórias verdes e, para 2015, haverá
a inauguração de mais seis. Além da
redução da velocidade dos carros, sem a
necessidade de implantação de semáforos, o morador terá um ambiente mais
agradável, que contará com paisagismo.
Essa é uma luta encabeçada há anos pela
AMVNC, que agora ganhará as ruas para
maior conforto e segurança de todos.

Área preservada

Escola estadual
Martim Francisco

AMVNC consegue dar início ao processo de
tombamento da Escola Estadual Martim Francisco
Há pouco mais de dois anos, o associado Leo Malagoli, morador do bairro e
ex-aluno da Escola Estadual Martim
Francisco, percebeu a importância
desse patrimônio para a Vila Nova
Conceição e teve a ideia de entrar com
o pedido de tombamento da EEMF,
fundada em 1938. Para se ter uma
ideia, no passado, a Prefeitura já tentou
trocar a área da Martim Francisco por
terrenos próximos à Rodovia Raposo
Tavares, não se importando com o
impacto aos alunos e à comunidade.
A Associação abraçou mais essa causa
e convocou moradores e associados
na luta por manter a escola em seu
local de origem e retirar o imóvel da
especulação imobiliária. A AMVNC
foi a responsável pelo pedido junto
ao Conpresp (Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São
Paulo) e, em fevereiro deste ano, mais
uma vitória do bairro: com seis votos a

Fachada da escola

favor e uma abstenção, a solicitação foi
aprovada.
Iniciou-se, então, o processo de tombamento. Agora, serão apresentados
laudos e realizados os estudos técnicos
para aprovação final, quando mais um
pedaço de São Paulo estará preservado
e garantido para as novas gerações.
“Seja pela questão arquitetônica, histórica ou ambiental, a EEMF representa
um pedaço da Vila Nova Conceição
que não existe mais, repleta de amplos
espaços que convidam à interação das
pessoas”, enaltece Mortari, Presidente
da Associação.
O processo de tombamento é para
todo o quadrilátero formado pelas
Ruas Domingos Fernandes, Domingos
Leme, Brás Cardoso e Jacques Félix,
englobando também a Unidade Básica
de Saúde Max Perlman, da Prefeitura,
que tem entrada pelo nº 499 dessa
última rua.

Pátio

Apoio essencial
No começo desta década, a Martim
Francisco quase fechou as suas portas
devido a uma especulação imobiliária
e, até a abertura do processo de
tombamento, todos os funcionários
e os 1160 alunos ainda se sentiam
inseguros.
Teresa Maria de Freitas, diretora da
escola, afirma que a participação da
AMVNC no processo foi mais do que
importante, foi vital: “O fato de a
Associação ter abraçado a causa fortaleceu a nossa luta e demonstrou que
o tombamento da EEMF é de interesse
da comunidade também. Sozinhos,
nós não conseguiríamos solicitar o
tombamento, uma vez que somente
uma instituição jurídica tem esse
poder”, ressalta Teresa. A diretora tem
o apoio de todo o corpo docente, além
do reconhecimento dos pais de alunos
por essa grande iniciativa.

Biblioteca

VILA NOVA

Cartão Fidelidade
A Associação dos Moradores da Vila
Nova Conceição atua na constante busca
pela qualidade de vida e na preservação
ambiental e patrimonial do nosso bairro.
Se você ainda não é membro da
AMVNC, saiba que, ao se associar, além
de ajudar a Vila Nova Conceição com
a sua participação, você receberá um
Cartão de Benefícios/Fidelidade.
Com ele, os associados recebem descontos de até 30% em produtos e serviços
em vários estabelecimentos comerciais
do bairro. Como membro da AMVNC,
você poderá, inclusive, indicar novos
comércios para fazer parte dessa rede
que gera benefícios a todos: a você, ao

estabelecimento comercial e ao nosso
bairro. Venha fazer parte!
Para receber o cartão, cadastre-se no site
da Associação (www.vilanova.org.br/
contato). Um boleto no valor de R$30,00
por mês chegará à sua casa. Ao pagá-lo,
você já será membro da AMVNC e
receberá imediatamente o cartão de
descontos. Você poderá utilizá-lo quantas vezes desejar, basta apresentá-lo no
estabelecimento comercial para receber
o desconto. Visite o nosso site (http://
vilanova.org.br/convenio-de-descontos)
e conheça a lista completa dos estabelecimentos comerciais parceiros.

Fique por dentro das novidades
• Recentemente, dois novos condomínios se associa-

ram à AMVNC, são eles: Edifício L´Essence (síndico
Alexandre Reyes Pires) e Vila Nova Reserved (síndico
André Meloni Nassa)

• Anote aí: as nossas reuniões são realizadas todas às

primeiras segundas-feiras do mês, às 19h, na Rua Afonso
Braz, 408 – conj. 102. Ainda não é associado? Então venha
para o nosso encontro e conheça mais sobre o nosso trabalho, que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Você sabia que no dia 20 de agosto comemora-se o Dia do Vizinho?
Aproveite a data para conhecer e confraternizar com os moradores da Vila Nova Conceição.
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