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Metas para 2022: o ano promete!
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EM PAUTA

Janeiro passou muito rápido e já chegamos no segundo mês do ano, cheios 
de planos. O trabalho nunca termina dentro de uma Associação de bairro, 
pois seja mantendo o que foi conquistado, seja seguindo novos objetivos, a 
disciplina e força de vontade são necessárias.

Em 2022 temos prioridades que continuam tendo como base a escuta que 
fizemos em 2020 com os moradores. Para cada uma das prioridades, cum-
priremos metas e contamos com a ajuda de todos. 

PROMETE!2022 

Vila Nova + Segura 
No quesito segurança, temos três 
objetivos:

• A instalação das câmeras ligadas 
ao sistema Detecta em vias estratégi-
cas do bairro. “O Detecta possibilita 
a identificação de veículos envol-
vidos em delitos, permitindo que 
as viaturas da Polícia Militar sejam 
cientificadas em tempo real sobre o 
deslocamento dos mesmos, aumen-
tando a probabilidade de abordagem 
e prisão de infratores envolvidos 
nos mais diversos tipos de delitos”, 
explicou o Tenente Coronel Marcos 
Daniel Fernandes.

• Divulgar a importância da con-
tinuidade do cadastramento dos 
condomínios no programa City 
Câmeras. Segundo o Tenente, “a 
possibilidade de armazenamento de 
imagens de câmeras na via pública 
e o compartilhamento destes dados 
com a Forças Policiais do Estado, 
possibilita identificar a forma de 
atuação dos criminosos, além de 
facilitar e agilizar a possibilidade de 
identificação de autores de delitos”.

• O fortalecimento do programa 
Vizinhança Solidária por meio da 
adesão de novos condomínios.

Vila Nova + Verde 
Quanto à arborização do bairro, 
temos dois objetivos:

• O plantio de novas mudas e desto-

ca de troncos no interior do bairro;

• O inventário das árvores da Vila 
Nova, a ser realizado pela Comissão 
de Arborização da AMVNC.

“Com a arborização, a umidade 
relativa do ar aumenta e os níveis de 
poluição diminuem. Caso as espécies 
sejam nativas, como é feito nos plan-
tios da Prefeitura, há também um 
aumento na fauna local”. declarou 
Luis Felipe Miyabara, Subprefeito da 
Vila Mariana.

Mudanças no viário local 
Continuamos pensando na qualida-
de de vida dos moradores em nosso 
bairro e queremos repensar o viário 
a partir dos três pólos geradores de 
trânsito local, solicitando:

1. Conversão à esquerda na Av. Re-
pública do Líbano para a Av. An-
tônio Joaquim de Moura Andrade; 

2. Acesso da R. Afonso Braz para a V. 
Olímpia;

3. Cruzamento da Av. Antonio Joa-
quim de Moura Andrade para a 
Av. Presid. Juscelino Kubitschek.

Estreitando laços com o comér-
cio local 
Queremos divulgar nossos parceiros 
do Cartão Fidelidade e incentivar os 
moradores a se tornarem associados, 
aproveitando inúmeros benefícios 
sem sair do bairro!

Vila Nova + Segura

Vila Nova + Verde

Mudanças no viário local

Estreitando laços com 
o comércio local



PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando atuamos numa Associação 
de bairro a motivação diária vem da 
consciência de tudo o que já foi feito. 
Por esta razão, tenho certeza que 2022 
será promissor, uma vez que avança-
mos, apesar da pandemia, ao longo de 
um ano difícil.

No início de 2021 colhemos frutos de 
2020, quando ações de zeladoria já 
solicitadas – revitalização das sinaliza-
ções de solo, lombadas e alargamento 
de calçadas – foram realizadas. Nossa 
firme intenção de cuidar do verde do 
bairro e a determinação dessa frente 
como prioridade pelos moradores nos 
levou à criação do Programa Vila Nova 
+ Verde. Podas preventivas, remoção 
de árvores, o plantio de novas mudas 
pelo bairro e a implantação de jardins 
de chuva se sucederam ao longo do ano, 
com o apoio da Subprefeitura.

A segurança, nossa prioridade já há al-
guns anos, ganhou força com a criação 

O futuro é construído no presente
do Programa Vila Nova + Segura. For-
talecemos a parceria com as polícias 
Civil e Militar, apoiando a adesão de 
condomínios ao Programa Vizinhança 
Solidária e ao programa City Câmeras. 
Além de construirmos com a PM, a 
inteligência de instalação das câmeras 
do Detecta.

Nos inspiramos em ações de cidadania, 
realizando a limpeza de placas de rua de 
todo o bairro. Apoiamos à UBS no início 
da vacinação, doamos, por meio da em-
presa EZTEC, uma tenda para o conforto 
das pessoas que aguardavam ser vacina-
das. Também doamos um bebedouro e 
quarenta galões de água, computador e 
material de escritório para a UBS.

Estivemos ao lado do Movimento 
Defenda SP, pedindo o adiamento da 
Revisão do Plano Diretor - e conse-
guimos. Entramos com uma ação no 
Ministério Público, para reverter a 
inversão de mão da R. João Lourenço.

Novos comércios firmaram parceria 
com o programa Fidelidade, sinalizan-
do que estamos na direção certa. E as 
reuniões mensais virtuais ao longo do 
ano foram um sucesso!

Em 2022 queremos novas conquistas 
para nosso bairro. Esteja conosco, 
associe-se e chame seus vizinhos. O 
bairro só tem a ganhar!

Floriano Pesaro, 
presidente da AMVNC

Pedimos para o Subprefeito da Vila Mariana, Luis Felipe Miyabara, explicar 
como funciona a Limpeza Pública aqui na Vila Nova. “Os técnicos, su-
pervisores e o coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras são os 
responsáveis pela administração das equipes terceirizadas, dos materiais e 
do cronograma de varrição, colocação/substituição das lixeiras, logística de 
remoção dos lixos, limpeza de bueiros e córregos”, explicou o subprefeito.

Cronograma de varrição de ruas e praças

As ruas são limpas em dias alternados às terças, quintas e sábados no 
período da tarde. As praças estão no plano de limpeza e lavagem de praças, 
com frequência bimensal, no período da manhã. Consulte o nome da rua 
(sem logradouro) pelo site   http://www.locatsp.com.br/cata-bagulho/ e 
saiba quando será o próximo serviço no seu pedaço!

FIQUE POR DENTRO

Limpeza de ruas e praças:  
como funciona no bairro?

Equipe de Limpeza 
Pública em ação.



A segurança é uma das prioridades da 
AMVNC e entendemos que é essencial 
que comece com os próprios morado-
res aprendendo medidas preventivas e 
usando-as diariamente. 

É isso que o Tenente Coronel Marcos 
Daniel Fernandes, do 23ºBPM/M, 
chama de “Prevenção Primária”. Foi 
ele que ministrou, no final de 2021, 
palestras para os síndicos de condomí-
nios residenciais do bairro, interessados 
em participar do Vizinhança Solidária. 
Foram 119 condomínios cadastrados 
e 40 deles já estão participando desta 
primeira fase do Programa.

Treinamento dos funcionários 
Os funcionários destes condomínios já 
receberam o treinamento gratuito dos 
policiais militares,  através de palestras 

Em 2021 foi feito o plantio de no-
vas árvores com a Subprefeitura 
na R. Afonso Brás. Na ocasião não 
foram colocados os “tutores” (es-
tacas para plantas na fase de cres-
cimento, para que não quebrem 
com o vento e cresçam retas) e 
alguns estabelecimentos locais 
se adiantaram em proteger as 
árvores. A Comissão de Arboriza-
ção da AMVNC forneceu a esses 
comerciantes o fio de sisal para 
substituir os fitilhos ou lacres de 
plástico com que as plantas foram 
inicialmente amarradas a pedaços 
de madeira. “Os comerciantes 
fizeram na melhor das intenções, 
porém agora foram orientados da 

VILA NOVA + SEGURA

VILA NOVA + VERDE

Associação quer expandir o programa 
“Vizinhança Solidária” em 2022

Comissão de arborização cuida 
das novas árvores

de Prevenção Primária. Segundo o 
Tenente, esse treinamento serve para 
“orientar e instruir os funcionários, 
principalmente os responsáveis pelo 
controle de acesso dos condomínios 
(os porteiros), a atuar de maneira pre-
ventiva, evitando que sejam ludibria-
dos pelas quadrilhas que visam ingres-
sar para prática de furtos e roubos”.

Orientação de moradores 
Agora, como próximo passo para o 
bom andamento do Vizinhança Soli-
dária, além da colocação das placas do 
programa na fachada dos condomínios 
participantes (para inibir a ação dos 
ladrões), é feita a distribuição de fo-
lhetos explicativos para os moradores 
dos condomínios, para colaborarem 
com todo este movimento em prol da 
segurança de todos. 

Expandindo o Programa em 2022 
O Tenente está otimista com a adesão 
dos primeiros 40 condomínios, um 
número significativo que mostra o 
potencial de crescimento do Progra-
ma aqui na Vila Nova. Esse é o objeti-
vo para 2022, com novas palestras ao 
longo do ano. Condomínios interes-
sados podem entrar em contato com 
a AMVNC para mais informações, 
pelo Whatsapp 99492-0867.

forma correta”, comentou Marlene 
Pereira, da Comissão. 

Ela explicou que o sisal é mais 
adequado, por ser natural e não 
impedir o crescimento da árvore. 
Além do sisal, os comercian-
tes receberam uma Cartilha de 
Arborização Urbana, preparada 
pela Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, para 
que possam continuar colabo-
rando com o cuidado das mudas. 

O Programa Vila Nova + Verde 
irá conferir os locais no bairro 
onde são necessários – e pos-
síveis – os destoques (retirada 
de raízes e troncos de árvores 
já cortadas) e novos lugares de 
plantio, anteriormente mapea-
dos, para continuidade do pro-
cesso de arborização do bairro.

Tenente Coronel Marcos 
Daniel Fernandes.

Comissão de Arborização 
fazendo a troca de fitilhos por 
sisal nos Tutores das árvores.



Dia 27 de março acontecerá, no 
Circuito do Ibirapuera, a Corrida e 
Caminhada pela Inclusão Olga Kos - 
ano VIII. O instituto, que promove a 
inclusão de crianças, jovens e adultos 
com deficiência intelectual, pretende 
atrair 15 mil competidores este ano. 
A largada está prevista para as 7h e 
acontecerá em pelotões, para respeitar 
o distanciamento social. As inscrições 
serão realizadas através do site da 

O morador Walter Costa enviou uma 
solicitação à AMVNC, para tomar 
providência em relação às decolagens 
de aviões do Aeroporto de Congo-
nhas. Ele constatou que “desde o dia 
primeiro de janeiro de 2022, o bairro 
passou a ser rota praticamente fixa e 
constante para as decolagens de aviões 
de Congonhas.” O morador enviou 
ofício à COMAER e pretende entrar 

Queremos deixar o Boletim com a 
sua cara! Que outros assuntos você 
gostaria de ver por aqui? Escolha 
entre os temas: dicas de reciclagem, 

No dia 7 de fevereiro, durante nossa 
reunião virtual pelo Zoom, recebe-
remos o Engenheiro Agrônomo e 
Arborista Joaquim Teotônio para dar 
a palestra As Árvores no meio urbano: 
benefícios, riscos e o inventário arbóreo 
como ferramenta de diagnósticos e de 
cuidados.

Joaquim Teotônio foi Diretor do Par-
que da Água Branca e do Ibirapuera 
na cidade de SP, entre os anos de 1996 
a 2001. É Arborista Certificado pela 
International Society of Arboriculture, 
qualificado em Tree Risk Assessment e 
sócio diretor da Plant Care - Saúde de 
Plantas.

AÇÃO SOCIAL

QUAL É A BRONCA

Participe da corrida de rua do Instituto Olga Kos!

Vila Nova agora é rota 
de decolagem de aviões

Que tal você nos ajudar a elaborar  
o próximo boletim?

Participe da pales-
tra sobre Árvores 
no Meio Urbano!com ação junto ao Ministério Público 

se o problema continuar. A AMVNC 
está com outras doze associações 
de bairro acompanhando reuniões 
junto à INFRAERO. O incômodo 
vem sendo sofrido por todos e é de 
interesse da AMVNC que a situação 
se reverta, para que não ocorra perda 
de qualidade de vida e desvaloriza-
ção do bairro.

Ticketagora. Todos darão direito a um 
kit com camiseta, squeeze, número de 
peito, medalha e sacochila. Todas as 
atividades do Instituto buscam pro-
mover a inclusão através do esporte 
e das artes, além de buscar redes de 
apoio para geração de renda e inclusão 
no mercado de trabalho. 

Mais informações no site  
https://institutoolgakos.org.br.

história do bairro, sustentabilidade, 
segurança, desenvolvimento pes-
soal, comércio da Vila Nova e nos 
envie pelo Whatsapp 99492-0867. 

Avião entre prédios.
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Parceria boa para todos

Acesse o Boletim Digital 
por meio do QR code e 
compartilhe com os amigos!

Salve nosso Whatsapp: 99492-0867. 
E acompanhe as redes sociais:  
@vilanova.org.br no Instagram e Facebook! 

Já se conectou com a AMVNC?

Emporium 
São Paulo 
SUPERMERCADO

Rua Afonso Brás, 431 
Tel. 3848-3700

5% de desconto em 
qualquer compra

Lavanderia Pontual
Av. Santo Amaro, 759  
Tel. 3849-5690 e 3791-5690

20% de desconto em 
todos os serviços(também 
oferecem costura, sapataria 
e bordados)

Botica Biofármaco 
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Rua Afonso Brás, 446 
Tel. 3842-8889

10% de desconto

Multicoisas
Rua Afonso Braz, 456 
Tel. 3611-1666 / 3611-1580

5% de desconto 
(acumulativos ao programa 
de fidelidade da loja)

CARTÃO FIDELIDADE

Você sabia que a AMVNC foi pioneira 
ao oferecer um Cartão Fidelidade aos 
associados? Nós já compreendemos, 
lá atrás, que precisávamos valorizar os 
comerciantes locais e fazer essa engre-
nagem funcionar, nessa parceria onde 
os associados têm serviços de qualida-
de com até 30% de desconto.

Anote aí: Participe da nossa primeira reunião do ano, teremos uma palestra sobre 
Árvores no Meio Urbano! É online, dia 07/02/22, 19h. Toda primeira segun-
da-feira de cada mês estaremos conectados pelo Zoom. A divulgação ocorre 
pelo Facebook e Instagram, fique ligado!

7
fevereiro

O comércio também entende a im-
portância desse movimento, tanto que 
sempre recebemos novos parceiros, 
como é o caso da MOB (loja de roupas 
femininas), engrossando o time fiel 
aos associados. São restaurantes, cafés, 
mercados, petshops, diversas lojas, 
lavanderias, clínicas e muito mais!

Entre os comércios parceiros, você 
pode contar com várias lojas de conve-
niência pertinho de você. Confira:


