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Escola Martim
Francisco: reta
final do processo de
tombamento

Segurança:
aprovado o projeto
que regulariza o
fechamento das vilas

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

em pauta

17 anos da AMVNC:
muito o que comemorar!
Confira tudo o que aconteceu na festa dos 17 anos da
Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição

Comemorar as conquistas do bairro e
trocar ideias sobre como manter a qualidade de vida na Vila Nova Conceição:
esse foi o cenário da festa dos 17 anos
da AMVNC, que aconteceu no dia 22
de maio. Realizado na Praça Cidade de
Milão, o evento contou com a presença
de moradores e seus familiares, além da
visita de autoridades municipais e jor-

nalistas. Os presentes naquele domingo
ensolarado contaram com espaços para
brincadeiras, barracas de tapioca, salada
de frutas e brigadeiros. Grande parte da
Diretoria da Associação esteve presente
na comemoração – em especial alguns
dos seus fundadores, que há 17 anos dedicam tempo e experiência em preservar
a Vila Nova Conceição. Também desfru-

taram da festa Floriano Pesaro, morador,
vice-presidente da AMVNC e Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, e
João Carlos da Silva Martins, Subprefeito
da Vila Mariana, acompanhado de seu
Chefe de Gabinete, Paulo Pandjiarjian.
Além deles, marcaram presença os
vereadores Andrea Matarazzo e Police

boa vizinhança

em pauta

Patrimônios culturais:
uma herança à população!
Conheça a história do Obelisco e do Monumento
às Bandeiras e ajude a conservar essas obras que
fazem parte da história da cidade
Obelisco
do Ibirapuera

Monumento
às Bandeiras

Fotos do dia da festa, por Fausto Takao e Sylvia Mielnik

Neto, e o professor Dalmo Dallari,
jurista que há anos reside na Vila
Nova. Para a organização do evento,
foi formado um comitê – composto
pelos moradores e associados Marlene
Pereira, Gisele Graça, Lilian Manzione,
Cristina Catan e Renato Ximenes. A
participação de todos foi essencial para
o sucesso da festa.
A ligação de Marlene com o bairro já
é antiga. Quando ela nasceu seus pais
já moravam na Vila Nova Conceição,
desde 1934. “Dos meus 70 anos, vivi
50 no bairro. Por essa convivência e
por achar o momento oportuno para
se fazer uma festa, fiquei animada e me

coloquei à disposição para coordenar
o grupo que organizou a comemoração. Visitei 26 lojas com o intuito de
explicar sobre a atuação da Associação,
o Cartão Fidelidade e sobre o evento”,
explica Marlene.
Além da colaboração do comitê
organizador, diversos estabelecimentos presentearam os participantes da
festa com brindes. Os mais disputados
foram o jogo de xícaras, da Mickey
Presentes, os vales-compra, da Hering,
e um jantar para duas pessoas no
Clos Restaurante, todos importantes
parceiros do Cartão Fidelidade da
Associação.

“Trabalhamos duro todo o ano, era
chegado o momento de um pouco
de festa para que vizinhos trocassem
opinião e contassem sua experiência
em viver neste bairro tão especial”,
destacou Fábio Mortari, Presidente
da Associação. “Escolhemos a Praça
de Milão para a confraternização pela
importância e beleza de seu espaço, ela
é a verdadeira porta de entrada para o
bairro. Viver na Vila Nova é desfrutar
desse e de tantos outros espaços que
convidam ao passeio, ao bem morar.
Por isso que a nossa luta é constante
para preservar o bairro na sua melhor
característica, a de ser predominantemente residencial”, finaliza Fábio.

“Foi um evento muito proveitoso, tanto para a divulgação da Associação a
moradores que ainda não a conheciam como para a interação e socialização dos
vizinhos que já ajudam nos problemas do bairro. É bom rever essas pessoas, e fazer
amigos num grupo sempre dedicado à preservação da Vila Nova”

Foto: Fausto Takao

Cristina Catan, moradora da Rua João Lourenço.

Você sabia? Que a Praça Cidade de Milão foi construída por meio de um

acordo com a prefeitura de Milão, na Itália, em 1962? O tratado previa que São
Paulo e Milão se tornassem “Cidades Gêmeas”. Por isso, além da construção da
Praça no Brasil, foi inaugurado na mesma época o Largo Brasília, na Itália. Para a
Associação, a Praça Cidade Milão, que contém mais de 22 mil m2, é o espaço mais
valioso que o bairro possui, e todos os esforços são no sentido de que ela volte a ser
um espaço de convivência. Por isso, a AMVNC acompanha de perto o processo de
revitalização do local, que desde 2010 vem implantando melhorias – como a reconstrução da calçada e do acesso aos deficientes físicos, além da retirada do gradil,
que abriu a Praça a todos os visitantes.

Confira os
colaboradores do evento
Laboratórios Fleury e Clínica
Omint patrocinaram grande parte

da festa. Além disso, o evento de
17 anos da Associação contou
com o apoio dos seguintes estabelecimentos:
- B’lem Portuguese Bakery
- CLOS Restaurante
- Espaço Escultural
- Fausto Fotografias
- Havaianas
- Hering Store
- Le Pain Quotidien
- Marlene Enxovais
- Mickey Presentes
- Mouse Store
- Peixinho Dourado
- Power Plate
- Quadreria
- Terra Sem Mal
- Torre de Papel
- Via Lins

Confira mais informações sobre a
festa e depoimentos no site www.
vilanovaconceicaosp.com.br –
a reportagem do site Vila Nova Conceição é da jornalista Ilana Alves, que
esteve presente no dia do evento.

Quem passa pelo entorno do Parque
Ibirapuera dificilmente deixará de
observar um dos patrimônios culturais da cidade, o Obelisco Mausoléu
aos Heróis de 32, também conhecido
como Obelisco do Ibirapuera.
Ícone da Revolução Constitucionalista de 1932, o monumento é o
maior da cidade, com 72 metros de
altura. Seu mausoléu guarda corpos
de estudantes mortos durante a
Revolução, além de 713 ex-combatentes. Sob responsabilidade da
Secretaria de Cultura do Estado de
São Paulo, o Obelisco foi fundado
em 1955 e, em 2014, foi reformado
para modernização.
Outra obra importante da cidade de
São Paulo que não passa despercebida é o Monumento às Bandeiras
– também conhecido como Empurra-empurra –, localizado na entrada
do Parque Ibirapuera. A obra de
arte carrega a história da cidade,
já que representa os bandeirantes
(sertanistas do período colonial)
que desbravaram o interior do país.
Inaugurado em 1954, o monumento
está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.

Essas importantes obras precisam
ser cuidadas por todos, principalmente pela população. Não deixe
que subam nas estruturas para tirar
fotos e, caso veja a ação de algum
pichador, denuncie para a Prefeitura
ou a Guarda Civil Metropolitana
(GCM). Ajude a manter o patrimônio cultural de São Paulo!
“A obra Monumento às Bandeiras
de Victor Brecheret é belíssima e
composta por 240 blocos de granito.
Ela documenta o esforço dos índios,
negros e brancos bandeirantes que,
no século 17, partiram de São Paulo
a fim de desbravar o interior do Brasil
e conquistar novas terras. É arte que
embeleza a cidade e enche os olhos
de quem passa. Aprovo interações
com arte, mas é comum ver pessoas
escalando a obra, principalmente aos
finais de semana, o que resulta em
desgastes – lembrando que ela já foi
pichada. Como solução, sugiro afixar
dois tipos de placas: uma, contado
o histórico da obra, pois, em geral,
as pessoas desconhecem o que ela
representa; e outra, avisando que é
proibido escalar.”
Maria Clara Jorgewich Cohen,
moradora da Rua Lourenço de Almeida.

FIQUE POR DENTRO
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Escola Martim Franscisco

VNC IMÓVEIS

Não perca seu tempo tentando achar um imóvel
em várias imobiliárias. Só na VNC IMÓVEIS você
vai encontrar com rapidez e segurança. Venha nos
conhecer pessoalmente!

designdeideias.com.br

A VNC IMÓVEIS tem como ideal proporcionar aos
seus clientes uma “Assessoria Imobiliária
Profissional Qualificada” em áreas nobres.
Antes de comprar, vender ou alugar o seu imóvel,
você sempre terá uma visão geral do mercado,
com informações confiáveis e precisas, necessárias
para uma compra segura.

EXCLUSIVO SISTEMA DE MAPEAMENTO
E BUSCA DE IMÓVEIS DIGITAL

PRAÇA PEREIRA COUTINHO, 176
VILA NOVA CONCEIÇÃO

11 3638 9999 | www.vnc.com.br

CRECI 21750-PJ

• FOLHETO ILUSTRATIVO
• PLANTAS DOS EDIFÍCIOS
• FOTOS INTERNAS E EXTERNAS
• HISTÓRICO DE VENDAS DOS EDIFÍCIOS
• LANÇAMENTOS, EM CONSTRUÇÃO E PRONTOS
• CONDOMÍNIOS FECHADOS, LOTES E CASAS PRONTAS

O processo de tombamento da quadra onde está instalada a Escola Estadual
Martim Francisco está pronto para ser votado. O Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) solicitou à Associação um levantamento fotográfico
atualizado dos imóveis (tanto da escola como da Unidade Básica de Saúde)
para ser juntado ao relatório final. A associada Sylvia Mielnik montou dossiê
de todas as instalações e detalhes arquitetônicos, inclusive do conjunto
arbóreo do quadrilátero. O trabalho, entregue há poucos dias ao Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de São Paulo (Conpresp), possibilitará a seus conselheiros a perfeita
visão do valor histórico e arquitetônico do conjunto, justificando o pedido de
tombamento feito em 2012 pela Associação.

Vilas mais seguras
Boa notícia aos moradores da Vila Nova
Conceição: foi aprovado pelo Prefeito
Fernando Haddad o projeto de lei que
regulariza o fechamento das vilas e
ruas sem saída da cidade de São Paulo.
“Com a sanção do Prefeito, nossas vilas
já podem novamente se proteger com
esse instrumento de segurança jurídica”, comemora o vereador Police Neto,
responsável pelo projeto de lei e que
manteve estreita relação com a Associação para a elaboração do projeto. O
Prefeito impôs, no entanto, restrição ao
fechamento das calçadas. “É importante
lembrar, no entanto, que isso vale apenas
para o fechamento das calçadas. O
acesso de carros pode ser fechado o dia
todo. E tem mais: esse dispositivo pode
ser revisto. Por isso, é importante que
continuemos mobilizados e pressionando o Executivo no sentido de rever essa
norma”, finaliza o vereador.

Serviços
da Associação
A AMVNC mantém ótima
comunicação com a Subprefeitura da Vila Mariana e, por isso,
consegue tornar mais rápidos
alguns processos – um exemplo é
o TID (Tramitação Interna de Documento). “Passamos a valorizar
as respostas e trocar informações
regularmente. Destaco o trabalho do fiscal Milton de Oliveira
Júnior que, paralelamente aos
registros de demandas, aceita os
nossos e-mails e telefonemas e
os responde prontamente. Dessa
forma, tudo fica mais rápido”,
afirma Lilian Manzione, secretária
da AMVNC. Alguns dos serviços
atendidos pela Subprefeitura são a
vistoria de imóveis abandonados,
de obras e atividades irregulares, a
remoção de carcaças de automóveis abandonados, a realização de
licenciamento e a construção de
calçadas de passeios.

Policiamento na ciclofaixa
do Parque Ibirapuera

Devido ao excesso de velocidade na ciclofaixa de lazer do Parque Ibirapuera, a
administração implantou ações para evitar acidentes – entre elas, a instalação
de faixas, colocadas em locais estratégicos. Nelas, são informados o limite de
velocidade e o respeito às crianças e aos idosos. “Implantamos o policiamento em
pontos estratégicos na ciclofaixa de lazer, de segunda a sexta-feira, no período
das 7h às 10h. O intuito é orientar e conscientizar os ciclistas sobre as regras”,
afirma Rubens Aparecido da Silva, comandante regional da Inspetoria do Parque
Ibirapuera. A Associação acompanha de perto a implantação de ações que visam
à segurança dos frequentadores do Parque e espera que a fiscalização seja sempre
eficaz e reforçada em todos os horários para que novos acidentes não ocorram.

Vila nova

Você está por
dentro dos
benefícios do
nosso Cartão
Fidelidade?

Anote aí:

Le Pain Quotidien

Mouse Store

Seja para tomar seu café da manhã,
almoçar, curtir um delicioso chá
da tarde ou jantar, o Le Pain Quotidien é o lugar certo. A boa pedida é
saborear os pães produzidos à mão,
croissant, doces e pratos artesanais
cuidadosamente preparados com
produtos frescos. As tartines e saladas são ótimas opções para o almoço
e o jantar. Associados têm 10% de
desconto em todas as refeições.
Aproveite esse benefício.
Endereço: Rua Afonso Brás, 657,
Vila Nova Conceição.
Telefone: (11) 3849-0835.

A loja de brinquedos Mouse Store
conta com uma novidade: além de
toda linha de produtos licenciados,
por lá há também brinquedos educativos, linha para bebê, jogos, fantasias e peças importadas. Conheça
os produtos e aproveite o desconto
de 5% destinado aos associados da
AMVNC. Endereço: Rua Afonso
Braz, 418, Vila Nova Conceição.
Telefone: (11) 2615-6156

• As nossas reuniões são realizadas sempre
na primeira segunda-feira 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.
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• Que tal ser o nosso repórter investigativo
e ajudar a AMVNC na produção do nosso
Boletim? Se você passou na rua e identificou alguma novidade ou irregularidade,
prepare seu texto e nos envie. Teremos
prazer em reproduzir sua notícia! Envie
um e-mail para info@vilanova.org.br.
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