
ABRIL 2021
www.vilanova.org.br

LOURENÇO CASTANHO 
TRAZ NOVA UNIDADE 
ARROJADA AO BAIRRO

AMVNC FORMA COMISSÃO 
DE ARBORIZAÇÃO

VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19: 
AMVNC MANTÉM 
PARCERIA COM UBS

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA NOVA CONCEIÇÃO

EM PAUTA

fb.com/vilanova.org.br
instagram.com/vilanova.org.br 

Edição patrocinada por:

Celeste Galliotti, 75 anos 
recebendo a primeira dose 

da vacina



EM PAUTA

A vacinação contra a COVID-19 teve 
início em 18 de janeiro e a Associação, 
mais uma vez, foi em auxílio à UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do bairro. 
Numa ação inicial, forneceu duas 
tendas à equipe de saúde e população 
para proteger do sol e da chuva, po-
rém os temporais em fevereiro trouxe-
ram a necessidade de outra solução.

A diretoria da AMVNC entrou em 
contato com a empresa EZETEC, que 
generosamente bancou o aluguel de 
uma tenda maior e melhor estru-
turada, com carpete e iluminação, 
instalada em 16/02.

“Foi um prazer para nós, ficamos 
satisfeitos com o resultado, uma tenda 
que vai suportar chuva e sol, acomo-
dando as pessoas sentadas, enquanto 
esperam ser vacinadas”, falou Gleice 
Freire, superintendente de marketing 
da empresa.

Também o Secretário Municipal de 
Saúde, Edson Aparecido, compareceu 

Todos contra a COVID-19: 
AMVNC apoia UBS

ao evento. “Essa parceria da AMVNC 
com a UBS já é histórica. É muito bom 
a comunidade auxiliar a unidade, fisca-
lizar, porque vamos corrigindo os pro-
blemas que se tem”, disse o secretário. 
“Agradecemos a Associação do bairro 
e a comunidade que sempre auxiliou 
nesse desafio de prestar um bom ser-
viço de saúde pública em nossa região, 
bem como a equipe da UBS, incansável 
nestes mais de 13 meses de pandemia, 
mantendo os serviços essenciais de 
atendimento à população. Agora, com 
a vacinação, esta estrutura que foi 
criada é muito importante.”

A Associação também mobilizou a 
comunidade e doou um bebedouro, 
40 galões de água para a UBS, além de 
um computador, sempre no intuito de 
auxiliar o trabalho dos profissionais de 
saúde e o atendimento aos cidadãos.

Até a primeira quinzena de março, 
já haviam sido aplicadas mais de 3 
milhões de doses de vacinas no Estado 
de São Paulo. 

Lembre-se! 
Para os próximos grupos a serem vaci-
nados, vale a orientação geral:

• cadastre-se no site www.vacinaja.
sp.gov.br quando seu grupo priori-
tário for anunciado;

• leve documento de identificação 
(CPF ou RG) e carteirinha do SUS, 
se tiver.

Além da UBS do bairro, é possível se 
vacinar nos Drive-Thrus mais próxi-
mos, de segunda à sábado, das 8 às 17hs 
(consulte o site Vacina Já para confir-
mar o funcionamento):

Clube Monte Líbano 
Rua do Gama, 261

Clube Athletico Paulistano 
Rua Argentina

Clube A Hebraica 
Estacionamento da Rua Ibiapinópolis

Esporte Clube Sírio 
Avenida Indianópolis, 1192

Ginásio do Ibirapuera 
Rua Marechal Estênio Albuquerque 
Lima, 413

Hospital do Servidor Público 
Avenida Ibirapuera, 1215

A vacinação, somada às medidas pre-
ventivas, é a nossa aliada no combate 
a COVID-19. Enquanto a maior parte 
da população seguir sem a vacina, é 
imprescindível o distanciamento social, 
o uso de máscaras e higienização das 
mãos, para evitar a disseminação do 
vírus. Faça sua parte!

Tenda alugada pela EZETEC 
para vacinação

Moradora do bairro se vacina 
na UBS Max Perlman

Edson Aparecido e Dra Vania 
Siervi (gerente da UBS)





PALAVRA DO PRESIDENTE

FIQUE POR DENTRO

Uma Associação de bairro possui um pa-
pel de mobilização social que transcende 
questões administrativas e cobrança 
de demandas dos associados junto aos 
órgãos públicos. Aqui na AMVNC 
buscamos, na medida do possível, ajudar 
a UBS do bairro e nos engajar em cam-
panhas solidárias (como a contribuição 
financeira para doação de Cestas Básicas 
pela Cruz Vermelha). Porém nem sem-
pre temos sucesso em todas as questões 
sociais que gostaríamos. 

Assim é quando falamos sobre os mora-
dores de rua do bairro. Com profunda 
experiência na Assistência Social, sei o 

O papel 
social de uma 
associação

A Escola Lourenço Castanho está 
construindo uma nova unidade, na 
R. Joaquim de Moura Andrade, com 
previsão de inauguração em 2022. A 
unidade da R. Bueno Brandão será 
desativada com a conclusão da obra. 

A nova escola terá cerca de 9 mil 
metros quadrados de construção 
moderna, inspirada no Centro Georges 
Pompidou, de Paris. Mesclando ino-
vação e acolhimento, terá ambientes 
versáteis, como as salas de aula com 

Em 2021 está prevista a Revisão 
do Plano Diretor para a cidade 
de São Paulo. Em plena pande-
mia, a possibilidade de que as 
audiências públicas aconteçam 
presencialmente é mínima, e 
se ocorrer no âmbito virtual, 
nem todos terão acesso. Por este 
motivo a AMVNC assinou, junto 
com mais de 114 associações e 
coletivos, uma carta pedindo o 
adiamento desta Revisão, para 
que todos tenham o mesmo 
direito de se manifestar.

Foi formada uma Comissão de 
Moradores e para que possamos 
ter representatividade e peso em 
nossas reivindicações, pedimos 
aos associados que chamem ami-
gos e vizinhos para se associarem 
também, demonstrando apoio a 
esta causa de interesse comum.

Lourenço Castanho terá nova 
unidade no bairro

Plano diretor:  
petição para 
adiamento da 
revisão

quanto é difícil lidar com este fato, levan-
tado em algumas de nossas reuniões.

Existe um lado que não é visto, quando 
uma demanda sobre moradores de rua 
é feita pelo 156. Uma equipe do Servi-
ço Especializado de Abordagem Social 
(SEAS) vai ao local, conhece a pessoa e 
procura criar um vínculo para oferecer 
apoio e encaminhar aos Centros de 
Acolhimento.

Há problemas que independem da boa 
vontade do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) ou da 
Associação para serem sanados, por terem 
raízes profundas e lidarem com a liberda-
de de ir e vir de qualquer cidadão.

Também não devemos confundir 
trabalho voluntário com voluntarismo. 
Todos queremos melhorar nosso bairro 
e nossas instituições públicas, mas deve-
mos fazê-lo de forma organizada e acima 

de tudo planejada. A AMVNC tem se 
pautado pela ação sempre em parceria 
com a Prefeitura e demais órgãos públi-
cos, além das ONGs e o comércio local, 
para viabilizar apoio social, financeiro e 
de voluntariado. Isso nos permite obter 
resultados mais mensuráveis e efetivos.   

Dentro de nossas possibilidades traba-
lhamos para o bairro e para o bem-estar 
de todos os moradores. Portanto, apoie 
nosso trabalho, faça você também a 
diferença: associe-se! É a união que faz a 
força, sempre.

lousas 360° e ambientes que podem se 
adaptar às propostas educacionais de 
cada matéria.

O embarque e o desembarque dos 
alunos, serão pela rua Antônio Joaquim 
de Moura Andrade, além de uma área 
interna reservada para esse mesmo fim.

A AMVNC permanece dialogando 
com a escola, presente no bairro há 
mais de 50 anos, e acompanhando jun-
to à CET os impactos no trânsito local.

Projeto: Athié Wohnrath

Floriano Pesaro



FIQUE POR DENTRO

Foram feitas várias intervenções no 
bairro, em fevereiro e março, viabiliza-
das por emendas parlamentares:

• Alargamento das calçadas: R. Brás 
Cardoso com R. Jacques Félix e R. 
Balthazar da Veiga com R. Jerusalém.

• Lombada na R. Bastos Pereira.

• Reforma dos sarjetões, para melhor 
escoamento das águas da chuva, 
nas Ruas Bueno Brandão, João 
Lourenço, Leonardo Nardez e Fila-
delfo Azevedo.

• Reparo das sarjetas na esquina 
das ruas Leonardo Nardez com a 
Mendes Paes.

Além destas demandas, também tive-
mos o recapeamento da R. Jerusalém, 
pelo Departamento de Zeladoria urba-

O The Corner, além de ser nosso 
parceiro do Cartão Fidelidade e 
patrocinador do Boletim, fez a 
reforma da calçada da esquina 
da R. Diogo Jácome com a R. 
Afonso Brás. O retrofit trouxe 
um melhor aproveitamento do 
espaço para todos.

Prefeitura faz novas intervenções 
no bairro

Festas clandestinas? Denuncie!

Uma boa 
parceria

na e a poda parcial de árvores no bairro, 
como na R. Domingos Fernandes, 
evitando quedas durante os temporais.

Viu algo a ser feito no bairro? Acesse o 
aplicativo SP156, notifique a demanda 
para a Prefeitura e passe seu protocolo 
para a AMVNC cobrar a execução. 
Juntos somos mais fortes!

Nesta pandemia, o Governo do Estado está recebendo denúncias sobre 
festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essen-
ciais, pelo 0800 7713541 ou secretarias@cvs.saude.sp.gov.br. Em caso de 
urgência, ligue 190.

MEIO AMBIENTE

AMVNC incentiva arborização no bairro
A AMNVC pretende revitalizar as ruas 
da região com o plantio de espécies 
arbóreas adequadas para calçadas e já 
foi criada uma Comissão de Morado-
res para tal. 

“O que tem nos incentivado é ver que al-
guns moradores adaptaram a construção 
de seus imóveis, no sentido de preservar 
as árvores existentes”, relatou Marlene 
dos Santos Pereira, uma das integrantes 
da Comissão. “Muitas vezes erros são 
cometidos, como por exemplo pintar o 
tronco das árvores, soterrá-lo, ou ainda 
amarrar as orquídeas com arame”.

O primeiro mutirão de plantio está 

previsto para acontecer na R. Afonso 
Braz. Você também pode colaborar 
nesta Campanha de Arborização!

Mande e-mail ou whatsapp com o 
assunto “Comissão de arborização” e 
nos informe em quais locais do bairro 
uma árvore precisa ser replantada ou 
onde novas árvores serão bem-vindas. 
Quanto mais precisa a localização - 
nome e altura da rua ou um quarteirão 
específico - melhor. 

Desta forma teremos material para 
discutirmos um Plano de Arborização 
junto com a Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente.

Nova calçada da 
Rua Afonso Braz 

Alargamento na Rua Jaques 
Felix com Brás Cardoso

Cheflera na Rua Teviot



Peixinho Dourado
A Peixinho Dourado está no bairro 
há 41 anos e, atenta às necessidades de 
sua clientela, tornou-se bem mais que 
uma papelaria! Além dos itens tradicio-
nais para escola, canetas Stabilo, jogos 
educativos, malas e estojos da Kipling, 
materiais de escritório, pintura e 
artesanato, a Peixinho Dourado oferece 
produtos de informática (como cabos 
HDMI e USB), acessórios para com-
putador (teclados, mouses e fones de 
ouvido), materiais de elétrica, higiene 
e limpeza. Além do frete grátis para 
entregas na Vila Nova, nossos associa-
dos do Cartão Fidelidade tem 10% de 
desconto (exceto em cartuchos e papéis 
para impressão). 

Tradi
A Tradi Hamburgueria tem qualidade 
em cada hambúrguer! São receitas tra-
dicionais resgatadas, hambúrguer com 
um blend de cortes bovinos secreto, 
pães e molhos artesanais de fabricação 
própria produzidos diariamente, garan-
tindo uma experiência gastronômica 
inesquecível! Peça pelo delivery - iFood 
ou App Tradi - especialidades da casa 
como o Oráculo, Vila Nova (que home-
nageia nosso bairro), além de combos 
para a família, sendo tudo preparado 
com o dobro de cuidado e de sabor. 
Associado tem refrigerante grátis para 
consumo na unidade Vila Nova.
Baixe o novo app da TRADI! Pelo 
aplicativo, o associado tem 10% de des-
conto com o código VILANOVA10

Peça pelo Whatsapp 98473-7926 
e receba em casa!
www.peixinhodourado.com 

www.instagram.com/hamburgueriatradi

Nosso cartão Fidelidade está 
melhor do que nunca! São mais 
de 50 parceiros de vários comér-
cios locais, oferecendo descontos 
para os associados. Na prática, 
o valor que o morador paga para 
a Associação é superado pelo 
valor que ganha em descontos! 
Compartilhe essa dica com seus 
amigos e vizinhos do bairro, para 
que se juntem à AMVNC. Veja a 
lista completa no site  
vilanova.org.br/cartao-fidelidade

Anote aí:
A próxima reunião online será dia 05 de abril, 
pelo Zoom. Divulgaremos o link através de 
nossas redes sociais. Já deixe na agenda: as nossas 
reuniões acontecem toda primeira segunda-feira 
do mês às 19h. Compareça e chame os vizinhos. 
Juntos somos mais!

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
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CARTÃO FIDELIDADE

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

Fique por dentro do que acontece 
no bairro e ações da AMVNC atra-
vés de nossas redes sociais!

Fale conosco também pelo nosso 

Whatsapp: 99492-0867

vilanova.org.br

Cresce o número de comércios parceiros do Cartão Fidelidade!


