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PALAVRA DO PRESIDENTE

A quem estamos
impactando?

Floriano Pesaro,
sociólogo e presidente
da AMVNC

Quando tomamos uma atitude, devemos questionar: “a quem estamos
impactando?”Ao escolher ficar em
casa, diminui-se o risco de infectar-se
e/ou transmitir o Coronavírus. E
podemos fazer isso.
Enquanto somos abençoados com
moradia ampla, numa outra ponta
temos comunidades mais pobres,
onde famílias inteiras dividem um
ou dois cômodos, aumentando a
possibilidade de contágio em casa.

É para ajudar a aliviar um pouco
essa realidade que apoiamos ações
solidárias. É o momento de tomar
decisões conscientes, seja doando
algo para alguém ou ficando em
casa, para que a corda não arrebente
nas comunidades mais carentes.

São essas mesmas pessoas que estão
sem trabalho, ou tentando ganhar
alguns trocados todos os dias, pela
impossibilidade de escolher entre
morrer de fome ou de Covid.

Lembre-se, quanto mais o isolamento parecer desnecessário, mais
efetivo ele está sendo. Podemos ser
úteis com gestos simples. Não menospreze a força de sua ação.
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ANOTE AÍ

Reunião com
o novo Subprefeito
Nossa próxima reunião é dia 1º de junho, às 19hs, e contará com a
presença do Subprefeito Diogo Soares. A reunião manterá o formato online, através da plataforma Zoom, durante o isolamento, como
forma de nos mantermos próximos aos associados e trabalharmos
unidos, visando o bem-estar da nossa comunidade e a continuidade
das ações sociais durante a pandemia. Acesse:
https://us04web.zoom.us/j/75649526800?pwd=Yy83NDExTitLRjZJV0RiVGVKNVovQT09
Meeting ID: 756 4952 6800
Password: VNC
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Crianças do Projeto Vivendo com Arte, de
Paraisópolis, recebem os ovos de Páscoa

CAPA

A Associação abre suas
fronteiras de atuação
Iniciamos nossas ações apoiando a UBS
Max Perlman (Unidade Básica de Saúde da R. Jaques Félix). Floriano Pesaro,
presidente da Associação, organizou com
o Secretário Municipal da Saúde, Edson
Aparecido, e a Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET), o apoio para a UBS do
bairro realizar o sistema “drive-thru” na
vacinação da Influenza.

Jovens da Associação Maria Helen Drexel
agradecem os ovos

A partir de abril, incentivamos o trabalho
da Cruz Vermelha, pedindo doações para
nossos associados. Foi contabilizado mais
de doze mil reais em doações até o final de
maio.
Durante a Páscoa, foram doados ovos de
chocolate para as crianças da Associação
Maria Helen Drexel e Projeto Vivendo
com Arte, retribuidos com largos sorrisos.
Com o fechamento do comércio local,
fortalecemos nossa parceria através do
Cartão Fidelidade. Redobramos esforços e
criamos o perfil da AMVNC no Instagram
para somar à já existente página do
Facebook, a fim de divulgar as novas formas de atendimento desses parceiros.
Este olhar “para o todo”, exercitado diariamente, através dessas ações ou mesmo da
divulgação de cuidados diários para evitar
contágio e propagação do Coronavírus é
nossa vocação e nosso legado como Associação. A todos que vem fazendo sua parte
nesse movimento, nosso muito obrigado.
Juntos somos mais!
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A AMVNC, desde o início da pandemia
de COVID-19, vem olhando para o nosso
bairro e muito além dele.
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CAPA

Cruz Vermelha: a solidariedade está no ar
A AMVNC apoia, desde o início, as ações da
Cruz Vermelha Brasileira, em três relevantes
campos:

famílias da comunidade Mauro II, na Av. José
Maria Whitaker, no dia 17 de maio.

1. voluntários levam orientações preventivas

Você pode ajudar a manter estas ações doando
qualquer quantia para:

para pessoas em estado de vulnerabilidade;
2. seu hospital foi aberto para o atendimento de
COVID-19 e tornou-se referência municipal;
3. amparo emergencial às famílias em vulnerabilidade.

Banco Itaú
Agência 6480
Conta corrente 04751-0
CNPJ: 07.127.753/0001-01

Foi solicitado à Cruz Vermelha que parte das
doações que a AMVNC captou fossem destinadas à distribuição de 50 cestas básicas para

Comunique à Associação o valor doado para a
Cruz Vermelha, para computarmos a amplitude nossas ações.

Moradores da Comunidade
Mauro II recebem cestas básicas
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Cruz Vermelha em ação
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CAPA

UBS Max Perlman: modelo de atendimento
Desde o início do isolamento a UBS do bairro
tem atuado fortemente em prol da comunidade. A imunização contra a Influenza se iniciou
em meados de março e continuou em etapas,
pelos meses de abril e maio, inovando com o
sistema “drive-thru” e o apoio de estagiários
da Uninove.
Em contrapartida, moradores e restaurantes do
bairro enviaram refeições para os voluntários
e funcionários da UBS, nessa primeira fase,
quando foram imunizadas 15.000 pessoas. Até
22 de maio foram 24.555 pessoas vacinadas.

A UBS vem fazendo, junto com agentes de
saúde, a orientação aos moradores e pessoas de
passagem pelo bairro, sobre a importância do
isolamento e medidas de prevenção e higiene
para evitar o contágio pelo COVID-19.
A AMVNC apoiou a UBS na campanha de
vacinação e também providenciou pranchetas,
canetas, prateleira e porta-senhas, para a unidade otimizar seu trabalho ao público.
UBS Max Perlman
Rua Jacques Félix, 499
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Vacinação contra Influenza, equipe da
UBS e agentes de saúde.
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CAPA

Irmandade de Sangue
Devido ao isolamento, o número de doadores
diminuiu e os Bancos de Sangue estão com
estoques em estado crítico. Os tipos O e A tem
mais demanda.
“Você pode sair de casa para doar sangue” –
diz Bibiana Alves, Líder de captação do Banco
de Sangue S. Paulo – “estamos tomando os
devidos cuidados para a segurança de nossos
doadores.”

Banco de Sangue Paulista
Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 46
Tel: 4573 7800

Hospital Santa Paula
Av. Santo Amaro, 2468
Tel: 3660 5972
Olha a dica! A 99Taxi tem cupom de desconto
para quem vai doar sangue.

Alguns hemocentros estão agendando horário, para evitar aglomerações:

Banco de Sangue de São Paulo
(em duas unidades)
Av. Brig. Luiz Antonio, 2533
Tel: 3373 2050
R. Borges Lagoa, 1450 (Hosp. Edmundo Vasconcelos)
Tel: 5080 4435 / Whatsapp 97117-3886

Hemocentro Hospital São Paulo
Rua Dr. Diogo de Faria, 824
Tel: 5576 4240

AMVNC no Instagram: mais
um canal de comunicação!
Agora temos nosso canal no Instagram, além do
Facebook da Associação para você se informar sobre
nossas ações e o que acontece no bairro. Siga, curta,
compartilhe e comente.
A Associação é feita para você!
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Bibiana Alves, do Banco de Sangue
São Paulo, dá o exemplo!
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NOSSO BAIRRO

Novo subprefeito executa
demandas da Vila Nova
Diogo Soares, novo Subprefeito da Vila
Mariana, sucedeu Fabrício Cobra Arbex
em março de 2020. É paulista, pós-graduado em Gestão Pública pela FGV, e
graduado em contabilidade. Foi professor
na área de finanças públicas por cerca de
10 anos, na FGV e na UNISA. Anteriormente esteve a frente da Subprefeitura de
Parelheiros (2017- 2018) e até assumir a
nossa Subprefeitura, fez parte da diretoria
técnica da COHAB.

“Podem contar comigo aqui na Subprefeitura. Mesmo nesse momento de quarentena o gabinete continua aberto e a equipe
está trabalhando para manter o atendimento em dia”, disse Diogo Soares.

Reparo do sarjetão na
madrugada do dia 27/05

Novo Subprefeito Diogo Soares
em seu gabinete

Em maio foram recolhidos os galhos deixados após realização de podas de árvores,
em dois pontos do bairro. Também foi
realizado o reparo do sarjetão na esquina
da R. Domingos Leme com R. Domingos
Fernandes.
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Vem auxiliando o Prefeito Bruno Covas a
coordenar ações para lidar com a pandemia e também vem mantendo a zeladoria
da Subprefeitura em dia, aproveitando a
cidade mais vazia para otimizar os serviços.
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Ibirapuera respira durante o isolamento social

NOSSO BAIRRO

O Parque Ibirapuera vive

A manutenção das áreas verdes, o cuidado
diário e a limpeza do parque continuam,
e os funcionários obedecem escalas, para
evitarem aglomerações no deslocamento
para o trabalho. Também continua ativa a

segurança do Ibirapuera, com o trabalho
conjunto do efetivo de Vigilância e a Guarda Civil Metropolitana.
O Plano de Transferência Operacional
segue dentro do cronograma previsto. Os
dois representantes do Conselho Gestor
do parque tem acompanhado as reuniões
do Comitê de Transição. “Entretanto, o fechamento do parque tem imposto limitações às elaborações dos Planos Operacionais e acompanhamento de suas rotinas”,
relata Guiaro.
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Fechado desde o dia 20 de março, o parque pulsa em vida. Heraldo Guiaro, administrador do Ibirapuera, relata que a fauna
se beneficiou com a diminuição de ruídos
e movimento. Os animais desfrutam tranquilamente das áreas de sol, e usufruem de
locais onde antes as pessoas circulavam.
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SEGURANÇA

Ação e orientação da PM
durante o isolamento
Nos últimos dois meses houve queda de
mais de 30% na criminalidade. O Capitão da PM Rodrigo Vilardi explica: “Nossa
região já vinha apresentando resultados
interessantes devido ao Programa Vizinhança Solidária e medidas que mesclam
inteligência e policiamento orientado ao
problema.Temos uma equipe de PMs que
comparecem a todos os locais em que um
crime foi registrado, coletando informações extras, não inseridas no B.O, como
cópia de imagens e vídeos dos criminosos.
Mais de dez crimes foram esclarecidos e
prisões efetuadas.”
Entretanto, houve aumento dos crimes digitais, com hackers se passando por instituições bancárias e de pesquisa, lojas e até polícia. Fique atento às orientações do Capitão:
• NUNCA clique em links ou materiais
gratuitos desconhecidos, enviados em

aplicativos, SMS ou e-mail, e NÃO
COMPARTILHE;
• Em ligação telefônica, pergunte primeiro “do que se trata?”, e se pedir informações particulares, desligue. Se quiser
verificar, busque o telefone “oficial” na
internet.
• Desconfie de promoções “imperdíveis”
– o barato pode sair caro, pagando por
algo que não existe ou tendo seu cartão
clonado.
A PM tem realizado ações de conscientização e orientação às pessoas em relação ao
isolamento. “Agradecemos a solidariedade
da população que contribuiu com doações
de máscaras, luvas, álcool, para utilizarmos no serviço policial. Isso contribuiu
com a saúde dos PMs, da população e de
nossas famílias”, finalizou Vilardi.

-28%

-44%

-64%

-40%

QUEDA DE 28%
NOS ROUBOS
EM GERAL

QUEDA DE 44%
NOS ROUBOS
DE VEÍCULOS

QUEDA DE 64%
NO NÚMERO
DE FURTOS EM
GERAL

QUEDA DE 40%
NOS FURTOS
DE VEÍCULOS
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Março 2020
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FIQUE POR DENTRO

Reunião Online:
alternativa de sucesso
Nossa primeira reunião online teve a participação de
quase 40 moradores, alguns deles pela primeira vez,
querendo contribuir com o trabalho da AMVNC!
Floriano Pesaro enfatizou a necessidade da Associação, nesse momento, cumprir seu papel social
apoiando ações como da Cruz Vermelha, junto à
população mais vulnerável, nos próximos meses.
Reunião do dia 04 de maio

Reciclagem do bem
A Recycare recicla e dá o destino correto – sem
contaminar o meio ambiente – para computadores
e periféricos antigos, aparelhos de VHS, DVD, antigos eletrodomésticos – inclusive da linha branca – e
até livros escolares, didáticos e de leitura. A retirada
é gratuita. Saiba mais no site www.recycare.com.br
Agende sua coleta pelo Whatsapp 97289 4045 ou
pelo e-mail coleta@recycare.com.br

Em pleno século XXI, temos a facilidade
da internet para trabalhar, estudar, passar o
tempo ou nos comunicar. Mesmo isolados,
podemos ver o rosto ou ouvir as pessoas e
aplacar a saudade. O isolamento também
fez o “mundo” parar. O ar, o mar, fauna e
flora vem agradecendo a saída do ser humano da paisagem diária. Simultaneamente, ganhamos tempo de presente! Talvez

seja um desafio gerenciar todo mundo
dentro de casa mas, positivamente, este é o
momento de criar experiências duradouras.
Mais do que isso, é uma chance única de
auto-análise e “seleção natural” de sentimentos, ações e necessidades, jogando fora
o que não fará mais sentido, quando terminar essa pandemia.
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Aprendendo com
o isolamento
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CARTÃO FIDELIDADE

Você sabia que são
os pequenos comerciantes
que impulsionam
toda a economia?
Nossa Associação, consciente de seu papel social, tem
apoiado os parceiros do Cartão Fidelidade para ajudar o
pequeno comércio a enfrentar esta crise. Muitos continuam trabalhando em sistema Delivery. Veja abaixo:

MERCADO

Attimo

CUCINA ITALIANA

www.armazemcerealista.com.br

https://attimorestaurante.com.br/

2371 1000
Atendimento: delivery - Rappi e
Cornershop

5054 9999
Atendimento: delivery / balcão

Anglo Americana
IMOBILIÁRIA

https://www.angloamericana.com.br/

3887 4555 ou site
Atendimento: totalmente online

Botica Biofármaco

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Bolo ao Forno

BOLOS ARTESANAIS

www.boloaoforno.com.br
www.instagram.com/boloaoforno

3564 0547 / 94479 6134
Atendimento: delivery ou balcão

Bread&Co.

PADARIA E CONFEITARIA

facebook.com/boticabiofarmaco

http://breadco.com.br

3842 1766 / 3842 8889
98077 3507 (whatsapp)
Atendimento: delivery

3045 7242 /99671 2047 (Whatsapp)
Atendimento: delivery até 14hrs ou
retira balcão

Buddha Spa

BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Carline Café
CAFÉ

https://buddhaspa.com.br

https://instagram.com/carlinecafe

Atendimento: consultar vouchers
no site

3044 6000
Atendimento: delivery / balcão
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Armazém Cerealista
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CARTÃO FIDELIDADE

EXCLUSIVIDADE BUDDMEYER LUXUS

https://casaalmeida.com.br
instagram.com/casaalmeidaoficial

Atendimento: compras pelo site

DOM Medicina personalizada
DERMATOLOGIA

dommedicinapersonalizada.com.br

5574 1001
Atendimento: hora marcada

Drogasil
FARMÁCIA

Compasso Instituto Médico
ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO

https://compasso.med.br/

3050 0608
Atendimento: hora marcada

Dry Clean
LAVANDERIA

drycleanusa.com.br/saopaulo/
novaconceicao

3846 2355 / 99911 2355
Atendimento: delivery

Emporium São Paulo
SUPERMERCADO

https://drogasil.com.br

emporiumsaopaulo.com/delivery

3842 5113
Atendimento: delivery até 500m /
balcão

5054 8000
Atendimento: delivery - Cornershop,
Rappi e SupermercadoNow

Espaço Natividade

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Farabbud

RESTAURANTE ÁRABE

https://espaconatividade.com.br

farabbudemcasa.com.br/menu

4328 9555
Atendimento: aulas online

5054-1648
Atendimento: delivery - Ifood, Rappi
/ balcão

Finestra Empório
& Osteria

facebook.com/emporiofinestra/
instagram.com/emporiofinestra/

3848 9373 (tb é whatsapp)
Atendimento: delivery grátis

Jaber Especialidades
Árabes
http://www.jaber.com.br/

3842 8849
Atendimento: delivery / balcão

Lavanderia Pontual
https://facebook.com/pg/lavpontual

3849 5690
Atendimento: delivery

Hering Store
Afonso Braz
94466 5425
Atendimento: delivery ou drive thru

Kinoshita - Kurã

RESTAURANTE JAPONÊS

https://bit.ly/2SIZoB2 (cardápio)

3846 7327
Atendimento: delivery / balcão

Le Manjue Café
https://lemanjue.com/delivery
https://instagram.com/lemanjue

3042 2189
Atendimento: delivery pelo ifood
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Casa Almeida
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CARTÃO FIDELIDADE

www.lepainquotidien.com/br/pt
instagram.com/lepainquotidienbr

3849 0835
Atendimento: delivery / balcão

Mouse Store
BRINQUEDOS

Macabeli - Pilates &
More

http://macabeli.com.br/site/services/
pilates-online/

98363 0092
Atendimento: aulas online

Mundo do Enxoval

CAMA, MESA, BANHO E GIFTS

www.mousestore.com.br

www.instagram.com/mundodoenxoval/

2615 6156 / 96792 1015 (whatsapp)
Atendimento: delivery / balcão

96374 1493 (whatsapp)
Atendimento: delivery / drive thru
na loja

Multicoisas
https://multicoisas.com.br/

3611 1580/ 98996 8618 (whatsapp)
Atendimento: delivery

Omint

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

omint.com.br/clinica-odontologica/

2132 4002
Atendimento: só emergência com
hora marcada

Óticas Carol

NOVA Medicina
Diagnóstica

http://www.nova.med.br/

3050 0602 / 96634 9046 (emergência)
Atendimento: hora marcada e
emergencia

On Office • COWORKING
https://coworkingmap.org/on-officesvila-nova-conceicao/

2500 5999 / 99798 8171 (whatsapp)
Atendimento: com agendamento de
visita

Ótica da Villa

facebook.com/oticascarolvnc

https://oticadavilla.com.br

2894 4492
Atendimento: aberto de seg. a sáb.

4810 0244
Atendimento: delivery - ótica em
domicílio

Peixinho Dourado

PAPELARIA

https://peixinhodourado.com

98473 7926
Atendimento: delivery

Pet da Vila Nova
CLÍNICA VETERINÁRIA

http://petdavilanova.com.br

3044 4492
Atendimento: hora marcada

PerfilFit

TREINAMENTO FÍSICO

99774 0083
Atendimento: hora marcada/online

Quadreria

NOVAS IDEIAS, NOVOS CONCEITOS

https://quadreria.com.br/

3061 0921 (whatsapp)
Atendimento: via whatsapp
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Le Pain Quotidien
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CARTÃO FIDELIDADE

Soleil Cosméticos
facebook.com/
soleilcosmeticoseacessorios/

3842 3546 / 95684-3132 (whatsapp)
Atendimento: delivery

Studio Tez

CABELO ESTÉTICA

www.instagram.com/studiotez/

3849 7786 / 99296 3405
Atendimento: delivery de produtos /
pacotes para uso até 30 de novembro

The Pilates Studio Brasil
https://pilates.com.br/studios/sp-vilanova-conceicao/

97078 0260
Atendimento: aulas online

Vania

Tetê Castanha
FLORES

http://tetecastanha.com.br

98804 2244
Atendimento: delivery

Tia Armênia
www.instagram.com/tiaarmenia/

3842 4185 / 99300 0315 (Whatsapp)
Atendimento: delivery

Tradi

HAMBURGUERIA

hamburgueriatradi.com.br/
cardapio-delivery

3045 0094 / 99227 2688 (Whatsapp)
Atendimento: delivery / balcão /
hora marcada/ online

Yara Velas

ROTISSERIE

DECORAÇÃO

https://vaniarotisserie.com.br

3842 1775/ 98994 2122 (Whatsapp)
Atendimento: delivery

http://www.yaravelas.com.br

99500 4046
Atendimento: delivery

FIQUE TRANQUILO:
o vencimento dos cartões será prorrogado, em respeito ao isolamento.
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E se você ainda não é associado, junte-se à nós! Você ajuda a cuidar de nosso bairro e
tem direito ao Cartão Fidelidade. Associe-se pelo site vilanova.org.br
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