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EM PAUTA

Projeto de Câmeras traz
mais segurança ao bairro

Outra forma de viabilizar de forma
mais rápida e barata o projeto é identificar na rua duas ou três câmeras bem
posicionadas (a PM ajuda a escolher),
para os moradores se cotizarem para
pagar a empresa. As imagens que sobem
para o City Câmeras são imediatamente
compartilhadas com o Detecta.

Sistema Detecta

É um projeto do Governo do Estado, que usa tecnologia de ponta para
integrar as informações recebidas pelas
câmeras de toda a cidade e cruzar com
informações das Polícias Militar e Civil
em tempo real.

City Câmeras presente no Ed. Piazza Navona

Com a segurança como prioridade, a
AMVNC tenciona criar um cinturão
eletrônico com a instalação de câmeras
ligadas a um sistema de vídeo monitoramento, posicionadas em oito ou dez
vias de entrada e saída do bairro. Com
a vigilância por câmera nessas ruas
é possível rastrear qualquer veículo
que entre e saia na região, coibindo a
ação dos bandidos em tempo real ou
resolvendo ocorrências com rapidez,
usando tecnologia de ponta. O Capitão
Villardi da PM apresentou algumas
formas de concretizar este projeto de
monitoramento da Vila Nova.

Adesão ao City Câmeras

Este é um projeto da Prefeitura de São
Paulo para melhorar a segurança da
cidade, recebendo imagens de câmeras
particulares que ajudam a Polícia em
seu trabalho preventivo e de resolução
de crimes.

Aqueles que tem câmeras voltadas para
o ambiente externo e queiram aderir ao
Projeto, devem entrar no site https://
www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br/
• conferir se suas câmeras possuem os
requisitos básicos para a adesão;
• entrar em contato com alguma das
empresas credenciadas relacionadas
no site; elas sobem as imagens para
a nuvem. O custo mensal, gira em
torno de R$50 reais;
• confirmar se a empresa faz o salvamento dos vídeos. Esse recurso é
importante para acelerar a análise e
uso das informações pela PM;
• informar a Associação quando subir
a câmera no City Câmeras, para
mapeamento da mesma, por meio
do whatsapp 9949 20867.

Para potencializar a segurança, a sugestão seria adquirir câmeras específicas
do Detecta (que fazem a leitura de
placas), posicionadas estrategicamente,
formando um cinturão de segurança
no bairro.
A Associação e demais interessados
bancariam o custo das câmeras, postes
e empresa para subir as imagens. Pelo
investimento ser mais alto, é interessante que se inicie, a curto prazo, com o
City Câmeras, a fim de que haja tempo
para cotizar os custos do projeto maior
com o Detecta.
Para mais informações, veja a edição
de outubro/2019 no site vilanova.org.
br/boletins ou entre em contato com a
AMVNC.
Telefone: 3842.1985
E-mail: info@vilanova.org.br

RETROSPECTIVA

2020, fortalecendo
vínculos com a
comunidade

Operação Urbana
da Av. Santo Amaro: acompanhamento
da evolução da obra;

Estreitamento de
laços com a UBS Max
Perlman na Campanha

de Vacinação Influenza na
UBS, com o Drive Thru
e doação de materiais /
termômetros; divulgação da
testagem de COVID-19 na
Praça Pereira Coutinho e
orientação no bairro sobre
medidas preventivas;

Apoio à Cruz
Vermelha:

doação de recursos
e cestas básicas
para a Comunidade
Mauro II;

ECONOMIA E PRIVACIDADE
DO SEU JEITO
F O C O P A R A S UA
EM P R E S A
Nossas Salas Privativas acomodam de 3 a 11
posições e são totalmente mobiliadas.
Deixe com o mood de vocês, personalize sua
sala!

EN J O Y I T
Desfrute de toda a infraestrutura do nosso
espaço.
Limpeza diária, serviço de recepção, phone
booth, totem para carregamento de celular,
acesso ao prédio por biometria, elevador e
muito mais...
Recepção

Internet

Biometria

Bicicletário

Limpeza
Diária

Impressora

Café

Patinete

IMPULSIONE E AGREGUE MAIS VAL OR PA R A SUA EM PRE S A
DESCUBRA A ESQUINA MAIS COOL DE SÃO PAULO
Rua Afonso Braz, 343 | Rua Diogo Jácome,468
Vila Nova Conceição

(11)99888-5718
thecorner_coworking
www.thecorner.com.br
comercial@thecorner.com.br

#DescubraTheCorner
scanei através da camera do seu celular

Segurança

PALAVRA DO PRESIDENTE

Definidas as Prioridades da AMVNC
Estar à frente de uma Associação de
bairro é um desafio diário. Nosso
esforço é recompensado quando vemos
o engajamento de vocês, associando-se
ou sendo voluntários. Nos orgulhamos
do processo democrático que promovemos, com moradores de diversos
condomínios e casas, escutando e
fortalecendo o senso de pertencimento.
Com o esforço coletivo elaboramos a
nova lista de prioridades da AMVNC,
para o decênio 2020/2030, apresentadas
a seguir.

1.
Implantar câmeras de
segurança nas principais

vias do bairro vinculadas ao
sistema de câmeras do Detecta
da Polícia Militar / Governo do
Estado de São Paulo;

2.

Conectar as câmeras
de segurança dos prédios e casas do bairro ao

sistema City Câmeras da Guarda
Civil Metropolitana / Prefeitura
de São Paulo;

3.

Implantar a estratégia do Vizinhança Solidária entre os
moradores das casas, os vigias,
as empresas de segurança, os
porteiros dos prédios e a Polícia
Militar, visando compartilhar
boas práticas em segurança e
informações em tempo real
sobre o bairro;

6.
Fazer gestão junto aos órgãos da
Prefeitura e parceiros privados
para a manutenção e aprimoramento da zeladoria
urbana e estrutura viária
(sinalização vertical, poda de
árvores, tapa-buracos, conservação das rotatórias, iluminação,
calçadas);

4.

7.

Promover a reestruturação de

Promover junto à Prefeitura
e seus órgãos alterações
viárias estruturais no bairro,
como:

canais de comunicação, participação e do Cartão

Fidelidade a fim de levar à ciência dos moradores do bairro as
ações, programas e projetos da
Associação visando o aumento
da filiação;

5.

Incentivar o uso da plataforma SP156 como forma

de comunicação única e oficial
para os pleitos dos moradores
junto à Prefeitura com o acompanhamento da AMVNC;

a) o acesso da Av. República do
Líbano à Av. Antônio Joaquim de
Moura Andrade;
b) o acesso da Av. Antônio
Joaquim de Moura Andrade à Av.
Santo Amaro cruzando a entrada
do Túnel Takeharu Akagawa;
c) construção de passagem subterrânea da Av. Hélio Pellegrino
sob a Av. Santo Amaro no cruzamento de ambas;

Início do Instagram
da AMVNC;

Incentivo à campanha de Doação
de Sangue: Rede

D’Or, Fundação Pró
Sangue e outros;

Pesquisa e Dinâmica com moradores:
Cartão Fidelidade:

Apoio ao comércio local
com divulgação do funcionamento diferenciado
dos parceiros durante a
pandemia;

Iluminação:

Troca de lâmpadas das ruas
e praças do bairro por LED
pela ILUMINA;

definição das prioridades
do bairro;

Requalificação de
rotatórias com replantio e pintura;

FIQUE POR DENTRO

8.
Promover junto aos órgãos
competentes a Moderação de Tráfego (Traffic
Calming) nas vias do bairro,
priorizando os pedestres e os
ciclistas por meio da requalificação viária, alargamento das
calçadas, lombofaixas e sinalização de solo;

9.
Fortalecer a ciência das diferentes características do zoneamento do bairro pelos moradores e comerciantes, assim
como denunciar à Subprefeitura e ao Ministério Público casos
de uso e/ou práticas irregulares
nos logradouros;

Rotatórias no bairro tem
apoio do The Corner
A adoção de rotatórias pelo The Corner Coworking está restaurando o paisagismo do bairro. Foram adotadas quatro rotatórias: Rua Domingos Leme x Rua
Domingos Fernandes; Rua João Lourenço x Rua Jacques Félix; Rua Professor
Filadelfo Azevedo x Rua Lourenço de Almeida; Av. IV Centenário x Rua Escobar Ortiz. Todo o paisagismo foi feito pensando em facilitar o acesso para as
equipes de manutenção da SABESP/esgoto, luz e relógio de luz. Para isso foram
utilizadas pedras seixo de rio com plantas nativas, em 3 rotatórias; agave e grama
amendoim na Av. IV Centenário. “A sensação de poder contribuir com o bairro e
ver essa preocupação dos moradores é algo que evidencia a conexão da vizinhança com a Vila Nova”, disse Renata Abbondanza – Marketing do The Corner.

Projeto piloto traz
Jardins de Chuva
para a Vila Nova

10.

Promover um fluxo de
acompanhamento
para denúncias de

Rotatória na R. Domingos Leme
com R. Domingos Fernandes

incomodidade que preveja o
protocolo no SP156 e a mediação junto à Subprefeitura e ao
estabelecimento denunciado.

A Subprefeitura da V. Mariana escolheu a Vila Nova para um projeto
piloto onde estão sendo construídos
21 Jardins de Chuva, por sermos um
bairro aberto à inovações alinhadas
com o meio ambiente. Os jardins
atuam como pontos de microdrenagem, evitando os alagamentos ao

Obra em andamento
na R. João Lourenço

criar caminho das águas pluviais para
as bacias aquíferas da região. Também
ajudam a resgatar as espécies nativas
da Mata Atlântica no bairro, propiciando o retorno de fauna pra o local.

Apoio na Revitalização da Praça Jacinto

Visita do Subprefeito Digo Soares:
vistoria em comércios
irregulares, calçadas,
bancas de jornal inativas e fluxo viário;

Moreira Cabral, com
projeto modernizado;

Implementação

de 21 Jardins de chuva
no bairro;

Podas de árvores:
Mutirão da Subprefeitura com ENEL e
bombeiros;

Recapeamento total de 3 ruas no bairro
e sinalização de solo.

VILA NOVA

R. Diogo Jacome

R. Domingos Fernandes

Demandas resolvidas pela Subprefeitura

Algumas ruas do bairro foram recapeadas e a sinalização de solo recuperada.

Reforma da Praça Jacinto Moreira Cabral

A Praça Jacinto Moreira Cabral está ficando linda! Em outubro foram plantados 10 Ipês Amarelos.
Já deu uma passada por lá?

Anote aí:

A Associação conectada com você

Próxima reunião Online
dia 07/12/20

• Nossas redes sociais são para os

moradores! Siga nosso Instagram e
Facebook!

Toda primeira segunda-feira do mês temos reunião pelo Zoom. A Divulgação do link ocorre por
nossos canais digitais. Fique ligado, compareça
e chame os vizinhos! E atenção! Em Janeiro não
haverá reunião da AMVNC.

• Esse e outros Boletins estão sempre
na palma da mão através do link
https://vilanova.org.br/boletins/

• Quer se associar? Acesse o site e

preencha o cadastro! https://vilanova.org.br/associe-se-pessoa-fisica/

Acesse a versão
digital por meio do QR
code e compartilhe
com os amigos!

A Associação tem comissões que tratam de problemas do bairro. Se você quiser saber
mais e participar de alguma delas, entre em contato pelo e-mail info@vilanova.org.br
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