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Operação Cidade Linda
no bairro

mudança
Associação em nova sede

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

REVITALIZAÇÃO

A nova praça
Cidade de Milão
Projeto do governo
italiano prevê
melhorias e
restaurações

revitalização

Operação Cidade Linda na
praça Cidade de Milão

A nossa querida Praça Cidade de Milão, na
Avenida República do Líbano, será revitalizada
mais uma vez.
O projeto Italia per San Paolo - Monumentando e Restaurando a Cidade
prevê a restauração e revitalização
de três icônicas praças de São Paulo:
Imigrante Italiano, Ramos de Azevedo
e Cidade de Milão. Idealizado pela
Embaixada da Itália, pelo Consulado
Geral da Itália em São Paulo e pela
ITA (Italian Trade Agency), o projeto
conta com o apoio da Prefeitura de São
Paulo e o patrocínio de 19 empresas e
4 cidadãos italianos e ítalo-brasileiros,
que vão investir juntos um cerca de R$
5 milhões.
“Desde o primeiro mês de gestão nós
iniciamos os contatos com as comunidades internacionais sediadas em
São Paulo que representam as grandes
correntes migratórias que ajudaram a
fazer da capital uma cidade global. Por
isso nós convidamos essas comunidades para cooperarem e ajudarem nos
programas de recuperação urbana e
social da cidade”, disse o prefeito João
Doria, no anúncio do programa no dia
21 de junho.
A Praça Cidade de Milão, inaugurada
em 1962 após as cidades de Milão e
São Paulo se tornarem “cidades gême-

as” por meio de um acordo firmado
naquele ano, terá o investimento de
R$ 1,2 milhão. Entre as intervenções
previstas estão a restauração das réplicas de quatro estátuas de Michelangelo
e uma iluminação especial para cada
uma delas. A fonte será restaurada,
ganhando novo projeto luminotécnico e um novo entorno que convidará
os pedestres a admirarem o espaço.
O projeto tem autoria do Instituto
Europeu de Design (IED) e a obra, que
deverá ser concluída em outubro, será
doada pela Pirelli, presente no Brasil
desde 1929.
“Essa parceria com a iniciativa privada
é muito importante para a cidade.
Quando a iniciativa privada anda de
mãos dadas com o poder público,
conseguimos resolver mais rapidamente os nossos problemas”, disse Benê
Mascarenhas em entrevista ao Boletim.
“A tradicional fonte da Praça Cidade
de Milão está desativada há anos e, por
meio dessa parceria, será devolvida à
população, restaurada e em pleno funcionamento.” A Praça Cidade de Milão,
com seus 22 mil m², é o espaço mais
valioso que o bairro possui.

Saiba mais

5 mil praças
é o número aproximado
de praças da cidade de
São Paulo

10%
das praças é mantida
por associações de
moradores ou iniciativa
privada

100 equipes
da prefeitura são
responsáveis pela
manutenção de mais de
4 mil praças

DE OLHO

fique por dentro

Operação
Cidade Linda
chega à
República do
Líbano
O programa SP Cidade Linda, da Prefeitura de São Paulo, chegou ao nosso
bairro no início de junho. Durante
uma semana, foi realizada a manutenção de mais de 18 mil metros quadrados de jardins na Avenida República
do Líbano, além de 15 buracos tapados e 196 árvores podadas. Segundo a
Prefeitura Regional da Vila Mariana,
todas as 172 luminárias da avenida
e os 14 abrigos de ônibus passaram
por checagem e limpeza. A operação
também incluiu 6 metros quadrados
de conservação de passeios e calçadas,
1,5 metro quadrado de recomposição de muretas e a construção de 3
rampas de acessibilidade com piso
podotátil. Foram vistoriados e limpos
83 bueiros, bocas de lobo e bocas de
leão, além de 276 metros de ramais. A
operação realizou também a manutenção de 106 placas de trânsito, três

Aqui aceita!
O novo cartão fidelidade já está circulando nos mais de 40 estabelecimentos parceiros da Associação. Para conhecer a lista completa de locais
e os benefícios oferecidos a todos os associados da AMVNC, acesse nosso site (vilanova.org.br). Na rua, os estabelecimentos parceiros podem
ser identificados com o adesivo que traz a imagem do cartão e diz “Aqui
aceita”. Se ainda não tem o cartão, entre em contato com a Associação
pelo telefone (11) 3842 1985 ou por e-mail info@vilanova.org.br. Abrace
a nossa causa e desfrute de todas essas vantagens.
Área verde em frente ao Clube Monte
Líbano onde foram plantadas mudas em
ação do programa Cidade Linda

gradis e 1.400 metros quadrados de
sinalização horizontal.
Nas praças, o programa SP Cidade
Linda efetuou a manutenção de quatro
monumentos: a Homenagem da Colônia Líbano-Brasileira em Comemoração dos 500 Anos do Descobrimento
do Brasil, na Praça Professor Jairo de
Almeida Ramos; a Fonte Milão – São
Paulo, na Praça Cidade de Milão; o
obelisco Domingo – Dia do Senhor, na
Praça Dia do Senhor; e a homenagem
a Francisco Cintra Gordinho, na praça
de mesmo nome.
A operação, que contou com o traba-

lho de mais de 300 pessoas, teve ainda
um gesto especial: em uma área verde
de cerca de 500 metros quadrados,
localizada em frente ao Clube Atlético Monte Líbano, foram plantadas
espécies ornamentais em um canteiro
no formato de um cedro, símbolo da
comunidade libanesa, correalizadora
da ação. O evento teve a participação
do prefeito João Doria, do prefeito
regional da Vila Mariana Benê Mascarenhas, do Secretário das Prefeituras Regionais Bruno Covas, além de
diversos representantes da AMVNC e
da Sojal.

cidadania

O inverno e os bancos de sangue
Assembléia legislativa
iluminada durante o
“Junho Vermelho”

No mês de junho, diversos monumentos e edifícios da cidade - como a Assembleia Legislativa, o Palácio dos Bandeirantes e o Memorial da América Latina
- foram iluminados com uma luz vermelha. A campanha batizada de “Junho
Vermelho” serviu para chamar a atenção da população para uma importante
causa: a doação de sangue.

Como o Boletim vem falando há
alguns meses, os hemocentros estão
sempre precisando de doadores. No
inverno, porém, a situação tende a
ficar ainda mais complicada. A queda
na temperatura é um dos fatores
que contribuem para a redução dos
estoques, pois muitas pessoas ficam
resfriadas ou gripadas e isso é um fator impeditivo para a doação. Estimase que nessas épocas os hemocentros
sofram uma redução de 30% em seus
estoques. Segundo dados da Pró-Sangue, em julho, dos oito tipos coletados
(A, B, AB, O, além do fator RH), cinco
estavam com estoques em estado de
alerta ou crítico. Consulte o site www.
prosangue.sp.gov.br, doe sangue e
ajude a salvar vidas!

Orquídeas e árvores

Combatendo
a raiva

Um plantio colaborativo de árvores e centenas de orquídeas no Parque Ibirapuera marcou a homenagem realizada no início de julho à engenheira agrônoma
Ana Maria Primavesi, uma das maiores especialistas em solos tropicais. No evento, organizado pelo Cades Vila Mariana e Agenda 2030 VM, foram oferecidas
diversas atividades realizadas de forma colaborativa, como oficina sobre plantio
e cuidados com árvores e orquídeas, troca de mudas, bordado em folhas seca,
contação de histórias e dança circular.

Entre os dias 21 de agosto e 3 de
setembro, 16 postos volantes de vacinação contra a raiva serão instalados
na região atendida pela Prefeitura
Regional da Vila Mariana. Obrigatória
por lei, a vacinação anual de cães e
gatos é o fator que mais contribui para
garantir a manutenção do controle da
doença nos animais e, consequentemente, nos humanos. Para conhecer
a lista completa dos locais de vacinação, consulte a página da Prefeitura
Regional na Internet (www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/
vila_mariana) ou no Facebook (www.
facebook.com/prefeituravilamariana).

De olho no zoneamento
A fim de dar andamento às discussões e propostas de alteração à lei do zoneamento em vigor desde agosto de
2016, representantes de diversas associações estiveram na Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais no início
de junho. “Nos reunimos com o chefe de gabinete Cesar Azevedo para falar sobre a importância da participação
da comunidade na fiscalização e zeladoria na cidade de São Paulo”, disse Abrahão Badra, que representou a Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição. No total, onze entidades estiveram representadas. “É importantíssimo que as entidades de moradores acompanhem de perto esta proposta de alteração da lei que define o que
pode ou não ser construído na cidade, buscando o equilíbrio ambiental e urbanístico para melhoria dos bairros
da capital”, diz Lucila Lacreta, do Movimento Defenda São Paulo, também presente nesse encontro.

Vila nova

Nova sede,
mais conquistas
Com quase 20 anos de atuação, a
Associação dos Moradores da Vila Nova
Conceição tem uma nova conquista
para comemorar. Desde o dia 10 de
julho, a entidade passou a atender no
número 275 da Rua Afonso Braz. “O
novo espaço é mais amplo e nos permite
receber melhor os associados”, diz Ricardo Haas, presidente da AMVNC.
Ao longo de sua existência, a Associação vem participando direta e ativamente das questões que mais impactam
o bairro, como trânsito, segurança,
comércio ilegal, lei de zoneamento e
boa convivência entre estabelecimentos
comerciais e moradores. Além disso,
teve um papel fundamental no tombamento da Escola Martim Francisco e
luta pela preservação da região adjacente ao Parque Ibirapuera. “A nova sede
é mais uma conquista. Agora temos
um local mais apropriado para receber
nossos associados”, diz Haas.
Com a mudança, a Associação passa a
compartilhar o espaço com a Sojal (Associação dos Moradores e Amigos do
Jardim Lusitânia), parceira em diversas
iniciativas. Segundo Haas, a mudança
representa uma sinergia ainda maior
nas ações de cuidado com o bairro e na
interlocução com a Prefeitura Regional. “A proximidade vai facilitar nossa
comunicação.”

Anote aí:
Conheça os membros da AMVNC
em nosso site: http://vilanova.org.
br/corpo-diretivo/
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Reunião na nova sede com representantes da Comgás

Roque Abdo, diretor da Sojal e interlocutor da mudança, concorda. “Sob o mesmo teto, as duas associações também vão
compartilhar ideias, soluções, contatos,
enfim, ter mais força representativa.”
Além de sediar as reuniões periódicas,
o espaço estará aberto também para
receber outros encontros das entidades
com associados, parceiros, fornecedores
e representantes de órgãos públicos.

“Todos sabemos que a realidade da
grande concentração dos bairros exige
redução dos espaços e de custos, união
dos grupos e compartilhamento imediato de informações e providências”,
diz Lilian Manzione, do conselho deliberativo da Associação. “Ocupando o
mesmo espaço, certamente, a AMVNC
e a Sojal se atualizam e se fortalecem.”
Que o novo espaço seja palco de muitas
mais conquistas!

Quem é a Sojal?

A Sojal - Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Lusitânia - é
uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, fundada em 1997 para
atuar como porta-voz dos interesses dos moradores e amigos do Jardim
Lusitânia na luta em favor do meio ambiente e da manutenção do tombamento do bairro e de sua preservação como área estritamente residencial.

Doação
Nossa mudança trouxe bons frutos também para crianças, jovens e
adultos atendidos pela Associação ACORDE. Alguns móveis usados na
antiga sede foram doados para a ONG que, desde 2007, já realizou mais
de 137 mil atendimentos em sua sede, promovendo atividades educativas,
culturais e sociais. “Esta gentileza e solidariedade fortalece e impulsiona
a realização dos nossos projetos. Agradecemos o apoio de vocês”, disse
Adriele Sacramento, da ACORDE (www.acorde.org.br).

As reuniões da associação acontecem na primeira segunda-feira
de cada mês, às 19h, na sede (Rua
Afonso Braz, 275, conj 03). Venha
participar e ajude a melhorar nossa
bairro! Lembre-se que estamos em
novo endereço!
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Participe da produção do próximo
boletim! Envie sua sugestão ou seja nosso
repórter investigativo. Se você passou
na rua e identificou alguma novidade,
boas iniciativas ou irregularidades, entre
em contato. Envie um e-mail para info@
vilanova.org.br e traga sua notícia!

Tel.: 11 98331 3322
www.designdeideias.com.br

