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Ciclovias na
Vila Nova Conceição

Cartão fidelidade
beneficia o comércio
e os usuários

Pau-ferro na Rua Domingos Leme

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

em pauta

Saiba os cuidados de retirada
e podas de árvores

em pauta
Retirada ou poda de árvores não são permitidas sem
autorização da Subprefeitura. Morador que realizar esse
procedimento está passível de multa. Saiba mais
Responsáveis por reter o CO2 e por
manter mais de 50% da biodiversidade,
as árvores são as grandes protagonistas
na Vila Nova Conceição. O bairro tem
o privilégio de contar com inúmeras
espécies que, além de cumprir importante função na natureza, ainda
embelezam as ruas da região e fornecem muitas vezes as sombras tão
fundamentais no dia a dia.
Como todo bairro de São Paulo, a Vila
Nova enfrenta alguns problemas em
relação às arvores, pois algumas vezes a
poda e a retirada das espécies se fazem
necessárias para garantir a segurança
dos moradores. Esse trabalho, porém,
deve ser realizado apenas por órgãos
autorizados. Para sanar as dúvidas
relacionadas ao tema, conversamos
com Luiz Antonio Tiengo Junior,
engenheiro agrônomo e coordenador
de projetos e obras da Subprefeitura
da Vila Mariana. Confira os principais
trechos da nossa entrevista.
Em quais situações a retirada de
árvore é permitida?
Caso o munícipe tenha algum tipo de
problema com uma árvore em área
pública, como ameaça de queda, proximidade a cabos de energia elétrica
e telefonia, entre outros incômodos
semelhantes, pode acionar a Subprefei-

tura de sua região pelo SAC (Sistema
de Atendimento ao Cidadão), pelo
telefone 156 ou o site sac.prefeitura.
sp.gov.br. Outra opção é comparecer
pessoalmente à nossa Praça de Atendimento, na Rua José de Magalhães,
nº 500, e abrir uma Tramitação Interna
de Documentos (TID). A partir da entrega de todos os documentos necessários, a Subprefeitura dará continuidade
ao procedimento legal, com a vistoria
feita por um engenheiro agrônomo,
que fará seu parecer técnico, de acordo
com o caso. O pedido para poda ou
remoção, indeferido ou deferido, é
publicado no Diário Oficial.
Explique, por favor, os procedimentos em diferentes áreas e imóveis.
Em casos de árvores localizadas em
área de preservação ambiental o processo é encaminhado para análise na
Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
Para podas ou remoções de árvores
em área interna particular, deverá ser
realizada a abertura de um procedimento administrativo próprio na Praça
de Atendimento da Subprefeitura com
todos os documentos. Já para casos de
prédio, é preciso ter a ATA de eleição
do síndico (a) e o abaixo assinado com,
no mínimo, 51% dos moradores concordando com a solicitação de manejo
arbóreo nas árvores do condomínio.

Poda irregular realizada na Rua Teviot

Em caso de imóveis alugados, será
preciso anexar aos documentos uma
autorização do proprietário do imóvel,
sobre a poda ou remoção.
A poda de árvore é permitida sem o
intermédio da Subprefeitura?
O procedimento não é permitido sem
autorização da Subprefeitura, em hipótese alguma.
Quando o morador está sujeito à
multa em caso de retira de árvores?
Podar ou remover uma árvore sem
autorização da Prefeitura de São Paulo é
considerado crime ambiental, passível de
multa. O cálculo do valor da multa varia
de acordo com o tipo de árvore podada
ou cortada (raridade da espécie), porte
da planta e lesões geradas à árvore.
Quais são as características ambientais que competem à Subprefeitura da
Vila Mariana?
A região da Subprefeitura da Vila
Mariana é uma das mais arborizadas
da cidade, reunindo cerca de 35 mil
árvores, 159 praças e mais de 800 mil
m2 de áreas verdes. Só na gestão do
atual subprefeito João Carlos da Silva
Martins (desde junho de 2014) foram
realizados mais de 20.700 manejos arbóreos (podas e remoções) e o plantio
de mais de 4 mil novas árvores.

Poda feita pela Eletropaulo na
Rua Dr. Esdars Pachêco Ferreira

CONSULTE NOSSOS
PREÇOS E OFERTAS!!!

Entregamos em Domicílio
A cada 10 galões ganhe 1 gratis
FONE: 3895-0303
R. ESCOBAR ORTIZ, 717
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO!

boa vizinhança

FIQUE POR DENTRO

De olho nos problemas do bairro
Com o objetivo de relatar e denunciar os problemas dos bairros, a Blitz da
Rádio Estadão vai às ruas em busca de flagrantes. Em junho, a Blitz esteve
na Praça Pereira Coutinho, na Vila Nova Conceição, e constatou problemas,
como carros abandonados e vagas irregulares (reservadas por condomínios).
A Prefeitura e a CET foram procuradas e, em reposta, informaram que
realizarão novas vistorias. Se você sabe de irregulares como essas em nosso
bairro, denuncie para a AMVNC. A Associação prontamente entrará em
contato com os órgãos responsáveis para a resolução do problema.

Carro abandonado na
Rua Prof Filadelfo Azevedo

Dia do Vizinho

Ciclovia da
Av. República do Líbano

Ciclovias ganham espaço
na Vila Nova Conceição
Parques Ibirapuera e
Villa-Lobos já estão
interligados por ciclovias,
mas alguns trechos ainda
estão em obra

Alternativa de locomoção econômica e
sustentável, a bicicleta ganha cada vez
mais espaço na cidade de São Paulo.
Atualmente, a cidade já conta com 380
km de malha cicloviária. Aqui na Vila
Nova Conceição os moradores podem
optar por esse tipo de transporte.
Saindo do bairro, já é possível ir até o
Parque Villa-Lobos pela ciclovia que se
inicia na República do Líbano.
Segundo a Companhia de Engenharia
de Trafego (CET) as obras ainda não
estão totalmente prontas, mas muitas
pessoas já utilizam as pistas. Fábio
Mortari, presidente da AMVNC, é um
usuário entusiasta das ciclovias e dá as
dicas: “Eu já saí de casa pela República
do Líbano, desci a Helio Pellegrino,
segui pela Faria Lima, Pedroso de
Morais e cheguei ao Parque Villa-Lobos. Ibirapuera e Villa-Lobos estão

interligados por ciclovia instalada no
canteiro central, bem práticas. Quem
deseja ir ao Parque do Povo também
consegue, saindo da Faria Lima basta
usar a ciclovia de rua instalada na Prof.
Artur Ramos”.

Comemorado no dia 20 de agosto, o Dia
do Vizinho traz reflexões importantes
sobre o tema. Por ser uma área estritamente residencial, a Vila Nova Conceição possui grande potencial de ser um
bairro referência em relação à união
dos vizinhos, sobretudo na questão de
segurança – tema que é prioridade para
todos. Belo exemplo é dado há 6 anos
pelos vizinhos das casas unifamiliares
entre as Ruas Filadelfo Azevedo e a Joaquim de Moura Andrade, que, unidos,
contrataram serviço de segurança para
todas essas ruas. Outra excelente iniciativa é a de alguns residentes do Jardim
Luzitânia, que formaram um grupo pelo
WhatsApp e, verificando que uma casa
estava sendo assaltada, conseguiram
acionar a polícia rapidamente. A união
sempre faz a força e os moradores da
Vila Nova Conceição têm o poder nas
mãos. Conheça e prestigie seu vizinho:
além de um bom amigo, ele também
pode ser de grande ajuda!

Você sabia?

Que tramita na Câmara Municipal
de São Paulo um projeto de lei que
prevê até R$50 por mês às pessoas que
optarem ir de bicicleta ao trabalho, ao
menos três vezes por semana? A proposta, feita pelo do vereador José Police
Neto, indica que as empresas seriam as
responsáveis pelo pagamento em troca
de abatimentos de impostos. O projeto
ainda precisa de uma segunda votação
para que possa seguir à sanção do Prefeito Fernando Haddad, mas já chama a
atenção por incentivar o uso desse meio
alternativo de locomoção.

Atuação do Conselho Gestor
Parque Ibirapuera
Responsável por ajudar na gestão do parque mais importante da cidade, o
Conselho Gestor Ibirapuera teve uma importante atuação na organização
da 32ª Bienal de São Paulo – que será realizada de 10 de setembro a 11 de
dezembro deste ano. A artista coreana Koo Jeong-A realizará uma grande
escultura ao ar livre, cujo desenho se assemelha ao de uma pista de skate.
Para a aprovação dessa obra, o Conselho Gestor fez algumas exigências
relacionadas à conservação do espaço verde e à inclusão de propostas
educativas, que envolvessem jovens. Esse é apenas um entre os atenciosos
trabalhos do Conselho Gestor Parque Ibirapuera para manter a preservação do nosso querido parque.

Investimento em segurança

Placa de identificação
“Vizinhos da Vila Nova”

Você sabia que o sistema de segurança das casas apresenta, cada vez mais,
resultados positivos? De acordo com a empresa responsável pelo monitoramento das residências localizadas no quadrilátero formado entre Santo
Amaro, Joaquim de Moura Andrade, Lourenço de Almeida e Filadelfo Azevedo, neste ano foram apenas nove ocorrências na região, todas de baixa periculosidade e devidamente registradas na Policia Civil. Em outros bairros,
infelizmente, esse número é bem maior, principalmente com ocorrências
de gravidade como roubo à residência e a veículos, latrocínio e outros. Ter
um bom serviço de monitoramento das casas é fundamental, praticamente
a única forma de garantir a segurança de sua família. Converse com seu
vizinho sobre o programa e ajude a aumentar a proteção na Vila Nova.

Vila nova

Cartão Fidelidade
Presente em inúmeros estabelecimentos da Vila Nova,
o Cartão Fidelidade tem conquistado cada vez mais
adeptos por seus benefícios na compra de produtos
ou serviços. Para Marlene Pereira, moradora da Rua
Baltazar da Veiga, o cartão é importante tanto para os
moradores como para o comércio: “Nós nos beneficiamos, pois temos descontos nos estabelecimentos
locais e não precisamos sair do bairro para comprar ou
realizar serviços. É uma comodidade. Já para os estabelecimentos, o cartão é um instrumento para estimular
e aumentar as vendas, além de fidelizar os clientes”. No
portfólio de estabelecimentos credenciados figuram,
por exemplo, a loja Hering e o restaurante Dibaco,
que oferecem 5% e 10% de desconto, respectivamente.
Confira a lista completa em nosso site: http://vilanova.
org.br/convenio-de-descontos.

Restaurante Dibaco

Anote aí:

• 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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