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TRAFFIC CALMING
Avanços no
diálogo com a CET

GESTÃO INTERNA
Associação terá
novas diretorias

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

capa

Caminho
aberto para
o diálogo

Saiba como andam
as solicitações dos
moradores da Vila Nova
Conceição, após reunião
de nossos associados com
o Prefeito Regional

CAPA
A partir da esquerda: Benê Mascarenhas
(Prefeito Regional da Vila Mariana),
Floriano Pesaro (Secretário Estadual de
Desenvolvimento Social e vice-presidente
da AMVNC), Nelson Cury (diretor da Sojal)
e Fábio Mortari (presidente da AMVNC).

Apresentar as questões mais relevantes para a convivência no bairro e
encontrar juntos formas de melhorar
o dia a dia dos moradores. Esse foi o
tom que marcou, no dia 6 de fevereiro, o primeiro encontro da Associação
dos Moradores da Vila Nova Conceição (AMVNC) e da Associação dos
Moradores do Jardim Lusitânia (Sojal) com o Prefeito Regional da Vila
Mariana, Benê Mascarenhas. Após as
boas-vindas, o Secretário Estadual de
Desenvolvimento Social e vice-presidente da AMVNC, Floriano Pesaro,
apresentou Benê aos associados dos
dois bairros e listou as reivindicações
mais recorrentes dos moradores,
dando início à conversa que durou
mais de duas horas. Um mês depois,
o boletim Vila Nova procurou a Prefeitura Regional para saber o que foi
feito desde então. Confira.

Imóveis residenciais
usados para fins comerciais e
carros abandonados nas ruas
do bairro

A Prefeitura Regional explica que “a
Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura
Regional Vila Mariana recebe denúncias de imóveis com uso irregular e
também é responsável por fiscalizar

carros e carroças abandonados”.
Segundo eles, algumas ações já foram
feitas na Vila Nova Conceição e na região do Parque Ibirapuera. “O balanço
das apreensões/lacrações está sendo
finalizado e será divulgado no nosso
relatório de gestão em breve.”

Rotatórias e trânsito no bairro

Na reunião, o Prefeito Regional afirmou que as rotatórias verdes devem
entrar no mesmo programa de adoção
de praças. No comunicado ao boletim
Vila Nova, a Prefeitura Regional disse
que será feito um “levantamento dos
locais onde podem ser implantadas
as rotatórias verdes” e mencionou a
existência de uma emenda parlamentar
para realização desse projeto.
(Para saber mais sobre esse ponto, confira nota sobre a reunião da AMVNC
com representantes da CET)

Melhoria da iluminação da
Praça de Milão

A Prefeitura Regional diz que “a
Coordenadoria de Projetos e Obras da
Prefeitura Regional Vila Mariana está
oficializando a Ilume (Departamento
de Iluminação Pública) para estudo e
possível intervenção no local”.

Associados de ambos os bairros
na sede da Sojal

Serviços de manutenção das
ruas e áreas verdes

Durante a reunião, o Prefeito Regional
disse que muitos contratos com prestadores de serviços estavam vencidos,
o que dificulta a ação da Regional.
Procurada pelo Boletim, a equipe da
Prefeitura Regional disse que “os processos de licitação estavam previstos
para acontecer em março”.

Canais de comunicação com
Prefeitura Regional

Na reunião com moradores, Benê disse
que a nova administração descobriu
uma série de problemas nos canais de
atendimento à população, do telefone à
Internet. Além dos canais da Prefeitura, a Regional da Vila Mariana criou
novos meios de contato: “Os munícipes podem entrar em contato por
e-mail (vilamariana@prefeitura.sp.gov.
br), Facebook (http://facebook.com/
prefeituravilamariana) ou telefone
(3397-4300).”

fique por dentro

cidadania

Traffic Calming

O passo a passo para a doação

Associação e CET trabalhando juntas por soluções
No dia 9 de março, a AMVNC, representada por Paulo Uehara, Renato
Ximenes e Ricardo Haas, se reuniu
com os engenheiros Paulo Cesar Ferreira da Silva e Ivo Chuquer Junior, da
Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET). Na ocasião, foram apresentados os problemas do tráfego na Vila
Nova Conceição, com ênfase em três
pontos concretos: projeto para os três
cruzamentos mais críticos do bairro
(Balthazar da Veiga x Lourenço de
Almeida, Jacques Felix x Brás Cardoso
e Domingos Leme x João Lourenço);
levantamento do estado e necessidades
de adequação/manutenção das lomba-

Balthazar da Veiga x Lourenço de Almeida

das existentes; e retomada do projeto
de pintura das faixas de pedestre em
todas os cruzamentos.

vereador Police Neto, que destina um
valor de R$30 mil para financiar esse
tipo de obra.”

Uma parte do levantamento dos dados
será feita pela AMVNC e outra pela
CET, para posterior execução por parte
da Prefeitura Regional da Vila Mariana. “Fizemos um pedido concreto,
com o objetivo de acelerar o processo.
Nesses três casos em particular, envolveremos a Prefeitura Regional com
os projetos já prontos e aprovados”,
explica Haas, membro da diretoria
da Associação. “Existe uma emenda
ao orçamento de 2017, de autoria do

Haas acredita que, além de resolver
três cruzamentos muito perigosos, esse
diálogo será o pontapé inicial para implantar um sistema de traffic calming
mais abrangente, visando aumentar a
segurança e devolver qualidade de vida
para o bairro. “Será também um bom
exemplo de como Prefeitura Regional,
CET e Associações de Bairro podem
trabalhar em conjunto com o mesmo
objetivo”, finaliza Haas.

Jacques Felix x Brás Cardoso

Domingos Leme x João Lourenço

Gestão interna

Renovação da Diretoria
Uma administração mais dinâmica e participativa. Esse é o objetivo da Associação com a criação de novas diretorias, propostas pelos associados em reunião extraoridinária realizada no dia 20 de março. O trabalho que antes ficava centralizado
na Presidência com o apoio de alguns voluntários passará a ser dividido em seis diretorias: Propaganda e Marketing, Mobilidade Urbana, Segurança, Obras, Relacionamento com Associados e Gestão e Finanças. Os membros da nova diretoria serão
escolhidos no dia 3 de abril, durante a Assembleia Geral Ordinária. Nessa reunião também serão eleitos os associados que
integrarão o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Associação pelos próximos dois anos. Para saber mais, entre em
contato com a Associação. Participe!

No encontro, a AMVNC
estava representada por seu
Presidente (Fábio Mortari) e
Vice (Floriano Pesaro).

Prefeitura

Doria se reúne
com associações
de moradores
A AMVNC marcou presença no
I Encontro das Associações de
Moradores com o Prefeito João
Doria, realizado na manhã do dia
10 de março no Museu Brasileiro da
Escultura. O evento foi idealizado
pela Ame Jardins - Associação dos
moradores dos jardins América,
Europa, Paulista e Paulistano, da
qual o Prefeito é um dos fundadores - e contou com a participação
de mais de 300 pessoas, incluindo
representantes de 60 entidades e
membros dos governos municipal
e estadual. “Estou aqui hoje para
ouvir as principais ideias, sugestões
e propostas, em uma atitude de
cidadania legítima. Eu fui eleito para
encontrar soluções para a cidade”,
disse Doria ao iniciar sua apresentação de quase uma hora, na qual
levantou pontos positivos de seus 70
dias de mandato e elogiou o papel
das associações para o exercício
da cidadania. O Prefeito prometeu
às associações presentes “respeito,
ouvido e diálogo“ na resolução de
reivindicações dos bairros e apresentou ações e projetos do Executivo
Municipal para as áreas de zeladoria
urbana, conservação de áreas verdes,
mobilidade urbana, acessibilidade,
uso e ocupação do solo e segurança.
“Encaminhamos ao Prefeito algumas das questões mais críticas do
bairro, como mobilidade, fiscalização e ocupação do solo”, disse Fábio
Mortari, presidente da AMVNC. “A
simples atitude de se reunir com as
associações e ouvir suas demandas
já nos dá ânimo para acreditar em
soluções concretas.”

Seguindo nosso compromisso de
ajudar a disseminar o trabalho da Fundação Pro-Sangue e, assim, contribuir
para o aumento de doadores de sangue,
mostramos a seguir o que é preciso saber antes de ir ao posto de coleta. Doe
sangue e ajude a salvar vidas!

como resfriado, gravidez e puerpério,
amamentação, ingestão de bebida
alcoólica nas 12 horas que antecedem
à doação, tatuagem nos últimos 12
meses e situações nas quais há maior
risco de adquirir doenças sexualmente
transmissíveis.

• Esteja seguro de atender aos requisitos básicos para a doação: estar em
boas condições de saúde, ter entre 16 e
69 anos (desde que a primeira doação
tenha sido feita até 60 anos), pesar
no mínimo 50kg, estar descansado
(ter dormido pelo menos 6 horas nas
últimas 24 horas) e alimentado (evitar
alimentação gordurosa nas 4 horas
que antecedem à doação), apresentar
documento original com foto recente.

• Esteja seguro de não estar dentro dos
impedimentos definitivos: Hepatite
após os 11 anos de idade, evidência
clínica ou laboratorial de doenças
transmissíveis pelo sangue, como
hepatites B e C, Aids (vírus HIV),
doenças associadas aos vírus HTLV I
e II e doença de Chagas, uso de drogas
ilícitas injetáveis, malária.

• Esteja seguro de não estar dentro
dos impedimentos temporários,

Na próxima edição, mostraremos
como é feita a coleta, da recepção e
cadastro até o lanche oferecidos aos
doadores.
Fonte: Fundação Pró-Sangue

Bom exemplo

Calçadas que
respeitam as árvores

Rua Bueno Brandão

Rua Lourenço de Almeida

Muita gente sabe que a conservação das calçadas é responsabilidade do cidadão.
O que muitos ignoram é que, ao cuidar do passeio público, é necessário dispensar
uma atenção especial às árvores que ali estão. A calçada tem que cumprir seu papel
de permitir os deslocamentos das pessoas, favorecer as interações e valorizar o
ambiente urbano. Mas também deve favorecer a permeabilidade do solo. Mostramos aqui dois bons exemplos do nosso bairro (na Rua Bueno Brandão, 134 e Rua
Lourenço de Almeida, 882). Que venham outros mais!

Vila nova

Cartão fidelidade
Emporium São Paulo,
o prazer de comprar

Produtos de qualidade, atendimento personalizado.
É assim que, desde sua fundação, em 1991, a rede de
supermercados Emporium São Paulo procura deixar o
momento da compra mais agradável e prático aos consumidores. As lojas oferecem a consultoria de uma equipe
especializada em nutrição, sommeliers, uma padaria
com os mais variados produtos e uma rotisseria própria
com deliciosos pratos para o dia-a-dia ou para uma data
especial. O bazar da rede possui produtos das melhores
marcas, além de uma linha de congelados de marca própria, Emporium São Paulo, incluindo pratos light, massas,
carnes, sopas, entre outros. Parceira da Associação dos
Moradores da Vila Nova Conceição desde 2012, a rede
oferece 5% de desconto em qualquer compra, para todos
os associados.

Anote aí:

Rua Afonso Braz, 431, Vila Nova Conceição,
Tel. 3848-3700

Você já conhece o Cartão Fidelidade da AMVNC? A partir de uma parceria com diversos
estabelecimentos do bairro, oferecemos descontos e benefícios aos nossos associados. Confira a
lista completa em nosso site (vilanova.org.br) e aproveite!
Marque na agenda: no dia 3 de abril será realizada nossa Assembléia Geral Ordinária.
Participe e faça a diferença pelo nosso bairro!
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