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Jardim de chuva instalado 
na Rua Domingos Leme



EM PAUTA

Olhe por sua janela. Já percebeu que 
somos rodeados de concreto, cimento 
e asfalto e “a terra não respira” nas 
regiões metropolitanas de São Paulo? 

Construídos semelhante a um filtro, 
com várias camadas de brita, areia e 
terra intercaladas, Jardins de Chuva 
servem para aumentar a permeabili-
dade do solo e deixar que as águas de 
chuva voltem para o lençol freático 
(uma reserva subterrânea de água doce, 
proveniente das chuvas que se infiltram 
na terra).

Assim, diminuindo o volume de água 
que entra pelas bocas de lobo ou que 
desce pelo asfalto, se acumulando 
em regiões mais baixas, impedem o 
extravasamento de córregos a quilô-
metros de distância ou alagamentos no 
próprio bairro.

Os Jardins de Chuva não tem a concep-
ção de paisagismo clássico ao qual esta-
mos acostumados e nem todo mundo 
acha bonito. Precisamos entender que 
eles resgatam funções naturais e ree-
quilibram o Meio Ambiente da cidade. 
Veja as dúvidas mais comuns:

1. Por que os jardins ficam 
cheios d’água? 
Porque o jardim é mais fundo que a 
guia da calçada, para a água entrar 
dentro desta caixa e penetrar o solo 
lentamente. 

Jardins de Chuva: 
muito além de paisagismo

Plantio de Jardim de chuva na 
R. João Lourenço com ajuda de 

moradores do bairro

2. Por que o paisagismo é tão di-
ferente do que vemos em praças 
e canteiros? 
As plantas escolhidas aguentam o vo-
lume de água que esse jardim de chuva 
absorve e devem ficar distantes umas 
das outras, para ter espaço de absorção.

3. Os buracos que vemos nos 
jardins não podem ser “tocas” 
de animais? 
Não, os buracos são drenos que ajudam 
o escoamento da água através das várias 
camadas do “filtro” do Jardim de Chuva.

4. Para onde são direcionadas as 
águas de chuva absorvidas nos 
jardins? 
A água da chuva é absorvida pelo solo, 
cai no lençol freático e alimenta duas 
Bacias Hidrográficas da região, caindo 
no Córrego do Sapateiro, seguindo pelo 
Rio Pinheiros e percorrendo mais de 3 
mil km até o Atlântico.

5. De quem é a responsabilidade 
da manutenção dos jardins de 
chuva? 
A responsabilidade é da Prefeitura, mas 
o ideal seria a manutenção dos Jardins 
de Chuva compartilhada com os mora-
dores. Na Vila Nova optou-se fazê-los 
nas calçadas, ao invés de “vagas verdes”, 
para não tirar as vagas dos carros.

“Apesar de outras subprefeituras, como 
a da Sé, já terem instalado muitos 
Jardins de Chuva, essa iniciativa em 
prol do Meio Ambiente e para ajudar a 
cidade na diminuição das enchentes é 
pouco conhecida. Esperamos que, ao re-
plicar este projeto dos Jardins de Chuva 
num bairro tão conhecido e inovador 
como a Vila Nova, dê visibilidade a esse 
projeto e sirva de exemplo para outras 
áreas da cidade”, disse Débora Grecco 
de Oliveira Perazza, da Supervisão de 
Planejamento Urbano da Subprefeitura 
da Vila Mariana. 

Jardim de Chuva “planta água” 
que alimenta lençóis freáticos
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Finestra Empório & 
Osteria
Para compor um bela tábua de 
frios e harmonizar com vinho ou 
celebrar o verão com cervejas para 
todos os paladares, confira as opções 
do Finestra Empório Osteria. Nosso 
parceiro do Cartão Fidelidade ofere-
ce 5% de desconto aos associados e 
entrega grátis na região.

Richards
Precisa atualizar seu guarda roupa, 
com peças afinadas com a moda e 
que refletem o espírito carioca de vi-
ver bem? A paixão pela natureza está 
presente na Richard’s, que oferece 
10% de desconto em calçados, roupas 
e acessórios masculinos e femininos 
para quem tem o Cartão Fidelidade. 

Rua Marcos Lopes, 77
Tel. 3848-9373

Rua Domingos Leme, 247
Tel. 98581-4809

O Cartão Fidelidade é um 
benefício aos associados da 
AMVNC. Ao se juntar a nós  
você ajuda o bairro e pode 
usufruir de descontos em 
vários comércios e serviços 
parceiros, na Vila Nova.

Confira a lista completa 
de parceiros no site: 
vilanova.org.br/cartao-fidelidade

VILA NOVA

CARTÃO FIDELIDADE

Várias demandas entre dezembro e janeiro foram atendi-
das, pela Subprefeitura.  

• Foi concluída toda a sinalização de solo da R. Afonso 
Brás (imagem 1); 

• Lombada na Rua Bastos Pereira, próxima a Rua Janu-
ário Cardoso

• Remoção de árvore doente na esquina da R. Baltazar 
da Veiga com R. Domingos Leme (imagem 2);

• Operação Tapa Buraco na esquina da R. Domingos 
Leme com R. Filadelfo Azevedo;

• Alargamento de calçadas nas esquinas das ruas 
Jerusalém com Baltazar da Veiga e Jaques Felix com 
Brás Cardoso, para proporcionar mais segurança na 
travessia de pedestres (imagem 3).

A ENEL, por sua vez, executou as podas de manutenção 
de galhos de árvores que podem comprometer a fiação 
em algumas ruas do bairro, inclusive na Rua Domingos 
Fernandes (imagem 4).

Lembre-se: faça a solicitação de demandas que encontrar 
no bairro pelo aplicativo SP156 e comunique o protocolo à 
AMVNC, para reforçarmos os pedidos com a Prefeitura!

Novas conquistas: Prefeitura e ENEL executam 
solicitações da AMVNC

1.

3.

2.

4.



PALAVRA DO PRESIDENTE FIQUE POR DENTRO

Abrimos 2021 entrevistando Floria-
no Pesaro, sociólogo e Presidente da 
AMVNC, abordando as principais 
dúvidas sobre o funcionamento de 
uma Associação.

1. O que esperar de uma Associação 
de moradores?

A Associação é uma coletividade vo-
luntária de moradores interessados na 
melhoria do bairro e também o am-
plificador da voz e das demandas dos 
cidadãos frente às autoridades locais.

2. O que ganha o morador que se as-
socia e como pode ajudar a AMVNC?

Ganha o fortalecimento da sua pró-
pria voz. Ser associado e contribuir 
com a AMVNC, representa muito 
pouco do ponto de vista pecuniário e 
traz uma série de benefícios, inclusive 
descontos nos comércios do bairro. 
Cada morador pode ajudar sendo 
fiscal do bairro, registrar suas recla-
mações, denúncias e sugestões junto à 
Prefeitura e solicitar que a Associação 
faça o acompanhamento e a gestão 
desses processos.

3. O que não é competência de uma 
Associação?

Não é competência dela nada que tra-
te do privado, do pessoal. Por outro 
lado, tudo que afeta de alguma forma 
o nosso bairro, é objeto da nossa ação 
junto às autoridades  – Prefeitura, 
Subprefeitura, Polícia Militar, por 
exemplo – e aos outros atores - como 
o comércio - num esforço pelo enten-
dimento.

4. A Associação tem poder fiscaliza-
dor ou executor?

Papel de execução, de forma alguma. 
Esse é um papel privativo e exclusivo 
do Poder Público. Quanto ao papel 
fiscalizador, exercemos enquanto co-
letivo de cidadãos em prol do bairro.

Associação de bairro:
o que é e quem a constrói?

Quando é necessária a poda de 
uma árvore doente ou com risco 
iminente de queda, é feito um corte 
“raso” e a destoca (retirada) do 
tronco e raízes restantes no local.

Esse processo é realizado pelas 
equipes de Manejo Arbóreo, da 
Subprefeitura da Vila Mariana que 
remove todo o material na área 
do passeio público. O interior dos 
imóveis é de responsabilidade do 
munícipe, visto que se as raízes 
forem profundas, a destoca pode 
mexer na estrutura de muros ou 
pavimentos do imóvel.

Após a destoca é feito o plantio de 
nova muda no local, seguindo o 
Manual de Arborização da cidade. 
Caso haja interferência de postes, 
boca de lobo, esquina ou outra 
situação, a nova muda é plantada o 
mais próxima possível do local da 
remoção, na mesma calçada ou do 
lado oposto da rua.

Destoca de 
árvore: o que é  
e como é feito?

5. Quais são as obrigações da pre-
feitura?

Do ponto de vista do bairro, é obri-
gação do poder público Municipal 
zelar pelo respeito às normas de 
convivência social – trânsito, barulho, 
obras, função dos imóveis frente ao 
zoneamento. Além disso, também é 
obrigação determinar que terceiros 
tomem providências – como a com-
panhia de energia elétrica no corte e 
aparo de árvores próximas à fiação.

6. Como sabemos que a prefeitura é 
ausente ou atuante?

Basta andar pelo bairro e notar o 
que vem sendo feito. Se 2019 ficou 
marcado pela inauguração de novas 
rotatórias, evitando novos semáforos, 
em 2020 focamos no recapeamento e 
renovação da sinalização de diversas 
ruas – que há muitos anos vinham 
sem manutenção.

7. O que diria para os moradores 
que consideram o poder público 
ausente?

Todos temos o direito – e que conti-
nue assim – de questionar as autori-
dades sobre seu trabalho. Agora, para 
aqueles que desejam fazer mais do 
que exercer seu direito de desconten-
tamento, eu recomendo participar 
ativamente ou se associar à AMVNC, 
uma forma efetiva de ajudar quem o 
faz e fortalecer sua própria voz.

Poda com impossibilidade 
de destoca



Você sabia que existe um Estatuto do 
Pedestre em SP, criado principalmente 
para facilitar a acessibilidade das calça-
das para portadores de deficiência? Para 
isso, a Prefeitura pesquisou as calçadas 
com maior fluxo e que dão acesso a 
hospitais e outros locais públicos. A 
Subprefeitura da V. Mariana traçou 
rotas, após um estudo feito com várias 
instituições que atendem portadores de 
deficiência na região, para viabilizar, em 

Estatuto do Pedestre: 
acessibilidade para todos

breve, botoeiras sonoras para deficientes 
visuais. Ainda que a manutenção de cal-
çadas seja dever do morador, a Prefeitu-
ra iniciou as mudanças nesses locais de 
maior fluxo, por meio do Plano Emer-
gencial de Calçadas. Além disso, existem 
ações interligadas de vários setores, res-
ponsáveis pela iluminação, sinalização 
vertical de vias e até paisagismo, para 
seguirem os  padrões de acessibilidade 
do Estatuto do Pedestre.

Inauguração da Praça Jacinto Moreira Cabral
A Praça Jacinto Moreira Cabral está renovada e remodelada para os moradores desfrutarem deste espaço 
público. Com dez novos ipês, um espaço para horta, além da implantação de uma estação de exercícios 
físicos, brinquedo para as crianças e um Espaço Zen (deck de madeira para práticas de ioga e meditação), 
a praça atende a todas as idades.

Novo paisagismo

Detalhe da horta e Inauguração

Travessia com botoeira sonora



Anote aí:
Reunião de moradores
Dia 01/fev, às 19hs, teremos a reunião virtual da 
Associação, pelo Zoom. A divulgação do link de 
acesso será feita pelo Facebook e Instagram. Nos-
sas reuniões acontecem toda primeira segunda-
-feira de cada mês, participe e chame os vizinhos!

Associe-se! Fortaleça nossa representatividade para que possamos dar continuidade às 
ações de melhoria no bairro! É só acessar o site www.vilanova.org.br

Produção Editorial e Gráfica: Design de Ideias
Coordenação: Camila Rebelo
Design gráfico: Marcelo Azevedo
Colaboração texto: Ana Claudia Marques
Distribuição Gratuita / Tiragem 7.000 exemplares
Curta nossa página no Facebook: fb/vilanova.org.br

BOLETIM AMVNC
O Boletim é uma publicação bimestral para  
os moradores do bairro da Vila Nova Conceição. 
Endereço: Rua Afonso Braz, 656 - Conj. 52
Tel.: (11) 3842 1985  |  info@vilanova.org.br
vilanova.org.br

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

UTILIDADE PÚBLICA

Patrocine o Boletim!

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

Você pode acessar mais de 70 serviços pelo aplicativo 
SP156. É só baixar para solicitar serviços de limpeza, 
consertos de ruas e cuidados com árvores, entre outros. 
Veja o passo a passo:

1. Baixe o aplicativo e cadastre-se com e-mail e CPF;

2. Clique em “nova solicitação”;

3. Escolha as solicitações disponíveis no aplicativo;

4. Ative a localização, escreva o endereço, descreva o 
problema e coloque uma foto, se tiver registrado;

5. Se o serviço que você quer não estiver no aplicativo, 
clique em “outros serviços”;

6. Você será direcionado para o site da Prefeitura, onde 
poderá fazer sua solicitação;

Acompanhe o andamento pelo aplicativo. Você receberá 
por e-mail aviso de finalização da demanda.

E lembre-se! Envie o protocolo de solicitação para a 
AMVNC, para que a associação possa reforçar o pedido 
e acompanhar a execução dos serviços.

Sua empresa pode contribuir, patro-
cinando o Boletim e sendo divulga-
da para os moradores do bairro.

SP156 oferece 
serviços digitais

A lâmpada da rua apagou? Ligue para a LIGUE-ILUME, 
serviço 24h e gratuito, inclusive para celulares, no núme-
ro 0800 779 0156. Veja outros telefones úteis:

Emergência de trânsito: 1188 
Emergência de saúde: 192 
Polícia Civil: 147 
Polícia Militar: 190 
Bombeiros: 193 
Defesa do Consumidor: 151

TELEFONES ÚTEIS

fb.com/vilanova.org.br

instagram.com/vilanova.org.br 


