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Como é
feito um
Inventário
Arbóreo?
O Projeto da AMVNC “Adote uma
árvore” está sendo concluído com
sucesso e deve entregar proteção ao
conjunto arbóreo do nosso bairro e
qualidade de vida aos moradores! Já
na fase de inventariação, Carolaine
Rodrigues (bióloga e parte do time
responsável Plant Care) conta para nós
e tira dúvidas sobre todo o processo.

Equipe Plant Care no bairro

Alinhamento
Previamente, houve um longa conversa
entre a empresa Plant Care e a Associação, visando alinhar uma série de
questões técnicas: qual seria o método
de amostragem, levantar a quantidade
de árvores que fariam parte do programa e decidir qual seria a área do bairro
a se analisar. Segundo Carolaine, “(...)
a ideia deste primeiro momento é
justamente garantir que o resultado do
Inventário servirá para vocês ganharem conhecimento, não manter como
algo estático”.
A partir desse entendimento técnico,
250 árvores foram submetidas ao
processo de inventário na Vila Nova
Conceição.
Em campo
Em junho, a equipe foi para campo
e realizou uma avaliação criteriosa
(chamada de TRAQ) para cada uma
das estruturas arbóreas que entrarão
no inventário, podendo dividi-la em
três etapas:
1. Avaliar a árvore como corpo único,
desconsiderando o cenário em que
está inserido. Neste momento, são
coletadas informações acerca de medidas, fungos, fragilidade, espessura
do tronco e saúde da planta.
2. Agora sim, é examinado o cenário; a
localização daquela árvore pode vir
a causar algum dano? Quais são as
probabilidades de impacto dela no
ambiente em que se encontra?

3. Já com a análise completa em mãos
(tanto do corpo quanto do lugar
em que se encontra), a Plant Care
estuda as consequências previstas
a partir do trabalho com cada uma
das árvores.
Processamento de dados
Após ir a campo, a empresa desenvolve um estudo de cada uma das
árvores e recomendações específicas
para sanar os problemas apontados.
Com isso finalizado, a informação é
colocada dentro dos QR codes.
Entrega
Com todas as plaquinhas instaladas

e o material final já pronto, acontece
uma reunião para entrega e explicação
do conteúdo que pode ser utilizado
pela Associação para enxergar os
defeitos e saber exatamente como agir
diante deles, garantindo mais segurança aos moradores.
“E o prego, pode?” Carolaine conta
que “perfurar o tronco é uma injúria muito pequena para o corpo,
que se regenera muito facilmente
e a cicatrização não traz nenhum
problema. Ainda mais quando
comparado ao benefício que vamos
ter como consequência disso!”

PALAVRA DO PRESIDENTE

O bairro não para de florescer
Apesar da pandemia do Covid-19
estar mais controlada do ponto de
vista sanitário, os efeitos econômicos foram, e continuam sendo,
sentidos pelos comércios locais do
nosso bairro.
Apesar disso, podemos dizer que
novos comércios e restaurantes estão surgindo e ocupando
espaços vazios. Esse fenômeno
ocorre em paralelo aos trabalhos
desenvolvidos pela Associação,

como por exemplo o Projeto de
Inventário Arbóreo, que já está em
sua penúltima fase.
Agradeço a todas e todos que
ajudam a construir um bairro
cada dia melhor. Especialmente
aos nossos associados, que ainda
podem desfrutar dos benefícios
de nosso cartão fidelidade. E caso
você ainda não seja um Associado,
junte-se a nós e venha fazer parte
da melhora!

Floriano Pesaro,
presidente da AMVNC

Para conhecer os estabelecimentos parceiros do cartão fidelidade e seus benefícios, consulte o link:
https://vilanova.org.br/cartao-fidelidade/

CÂMERAS DETECTA

Câmeras Detecta: entenda seus diferenciais
“É importante dizer que as novas ferramentas irão possibilitar um maior
e melhor monitoramento para os
moradores e servirá de grande auxílio
e eficácia para o trabalho da Polícia
Militar, uma vez que permitirão a
identificação de veículos relacionados
a ocorrências de roubos e furtos em
residências e pode contribuir também
com o reconhecimento de indivíduos
procurados pela justiça” - é o que
diz o Tenente Coronel Marcos Daniel
Fernandes, acerca da instalação das
câmeras do Projeto Detecta da Secretaria de Segurança Pública do Estado
no bairro da Vila Nova Conceição.
O trabalho foi iniciado há alguns
meses pela Associação e as câmeras
possuem tecnologia que permite a
leitura da placa de carros e motos
durante o dia e a noite, semelhante
as utilizadas pela CET. O número das
placas é enviado ao Sistema Detecta,
que é responsável por cruzar esses
dados com um o banco de dados da
Secretaria de Segurança do Estado
de São Paulo. Uma vez identificada,

é possível verificar se o veículo está
envolvido em alguma ocorrência
criminal. Em tempo real, é dado um
alerta no sistema e enviado para os
tablet das viaturas próximas a câmera,
com informações dos dados do veículo
e a ocorrência que está vinculado.
Ou seja, todo o processo de leitura e identificação do veículo é feito
automaticamente sem a necessidade
de intervenção humana, eliminando
eventuais erros. Em relação à privacidade e segurança dos dados, vale pôr
em evidência que o acesso ao Sistema
Detecta fica absolutamente restrito aos

órgãos que possuem competência para
manuseá-los (entidades oficiais de polícia). “Para um crime ser cometido são
necessários três ingredientes: Disfarce,
Controle e Rota de Fuga; ao se neutralizar um deles, as chances de acontecer
diminuem bem. O projeto Detecta
(somado ao trabalho da Associação
com os condomínios e estabelecimentos no bairro), tem motivado as ações
de vizinhança solidária, bem como o
incentivo à segurança proporcionado
pela instalação de câmeras diretamente
conectadas com a polícia” - conta o
associado Roberto Carbonell.

Fale com seu síndico!
Morador, precisamos de sua ajuda! Alguns condomínios que contam com segurança particular estão, infelizmente, declinando nossos
esforços para promover uma segurança coletiva para o bairro. Ajude a
Associação cobrando a adesão ao Programa Vila Nova + segura para
seu síndico. A medida visa ampliar a segurança do bairro através de
uma ação coletiva inédita. Entre em contato pelo whatsapp 99492 0867.

DE OLHO

Participe do programa Vizinhança Solidária!
Junto ao Tenente Coronel PM Marcos Daniel Fernandes, a Associação
está dando continuidade e ampliando o programa Vizinhança Solidária
com enfoque nos moradores das
casas do bairro.
“Nossa ideia é reforçar a prevenção aos
moradores, conversando diretamente
com eles e seus vizinhos, que devem
buscar agir de forma solidária; abordaremos também questões básicas e recomendações de certos hábitos. Ampliar
o Programa é muito importante, tendo

em vista que o modo de agir de um
criminoso se diferencia entre ataques
em casas, condomínios ou prédios” afirma o Tenente Coronel.
Esperamos vocês na reunião
com Tenente Coronel PM
Marcos Daniel Fernandes:

8

Agosto

8 de agosto de 2022, às 19:30h.
Local: Escola Nova Lourenço Castanho (Rua Bueno Brandão, 283).

Placa do programa em fachada de casa

No dia 22 de junho, o 23º Batalhão de Polícia Militar condecorou o presidente da Associação,
Floriano Pesaro, pelos serviços
prestados à comunidade, recebendo a medalha Heróis de 1932
(MMDC), a mais importante
honraria cívico-militar do Estado de São Paulo.

Tenente Coronel PM Marcos Daniel,
Floriano Pesaro e Capitão PM Voltarelli

Interdição da Av. Santo Amaro: e agora?
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas
imediações da Avenida Santo Amaro,
que será interditada parcialmente entre
a Avenida Pres. Juscelino Kubitscheck
e a Rua Afonso Braz, prevista durante
18 meses. Devido aos incômodos que
podem surgir no trânsito em decorrência da movimentação no bairro, veja as
alternativas propostas pela CET:

• Avenida Santo Amaro, sentido
Centro, deverão seguir à direita na
Avenida Hélio Pellegrino, seguir em
frente na Rua Inhambu, à esquerda
na Avenida República do Líbano
e, a partir daí, seguir a orientação
existente até a Avenida Brig. Luís Antônio, entrando à direita em direção
ao Centro ou à esquerda em direção
à Avenida Santo Amaro;
• Avenida São Gabriel, sentido bairro,
deverão contornar a Praça Dom
Gastão Liberal Pinto até acessar o
trecho inicial da Av. Santo Amaro no
sentido bairro, seguir em frente na
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, à
esquerda na Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio
Pellegrino e à direita na Avenida
Santo Amaro;

• Avenida São Gabriel, sentido bairro,
entrar à direita na Rua Joaquim
Floriano, à esquerda na Rua João
Cachoeira e à direita na Av. Pres.
Juscelino Kubitschek, à esquerda na
Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio Pellegrino e à
direita na Avenida Santo Amaro;

Para informações de trânsito,
ocorrências, reclamações, remoções
e sugestões, ligue 156.
Comunicação Social: Consórcio
Nova Santo Amaro - (11) 3848-0391;
SPObras - (11) 3113-1524.
*Veja também a edição especial sobre
as obras da Santo Amaro no Boletim de
ago de 2019 no link: https://vilanova.
org.br/boletins/

CIDADANIA

Não existe idade para fazer o bem
Mariana Bernardez, moradora do bairro de 17 anos, criou junto a
sua família o Projeto Aquecendo. Nascido no início da pandemia, o
time realizou uma campanha para recolher doações que auxiliassem
na compra de cobertores e artigos de frio para pessoas em situação
de rua, levando em conta as baixas temperaturas que faziam em São
Paulo. E a ideia só cresceu: “(...) a partir de nossa primeira campanha, fizemos também outras para arrecadar cestas básicas, água e
descartáveis para serem entregues na Sefras, Associação que atende e
ajuda moradores de rua”. Fique atento aos canais de divulgação
@projeto_aquecendo e participe das próximas campanhas!

Mariana Bernardez recebendo as doações

Guerreira pelas boas causas

Marlene Pereira e sua amiga
Telma Pera separando os kits

Sempre muito ligada a ONGs, diversos projetos e assuntos do
bairro, em março deste ano, a moradora e associada Marlene
Pereira completou um ano de participação em seu trabalho com
pessoas em situação de rua - população que aumentou exponencialmente na cidade de São Paulo. Em decorrência deste aumento, junto a sua amiga Telma Pera, Marlene entrega um kit com
um sanduíche, uma fatia de bolo, maçã e suco para aqueles que
se encontram em situações vulneráveis. A entrega é feita por elas
mesmas semanalmente, e recentemente o Presidente do Conselho da Associação realizou uma doação de cobertores, que serão
entregues também! Caso você tenha se interessado pelo projeto
e queira ajudar, você pode entrar em contato com Marlene pelo
número (11) 99688-4804.

Sossego nos ruídos aeronáuticos
A Associação da Vila Nova Conceição participou das duas últimas
audiências públicas (Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa)
para tratar da Concessão do Aeroporto de Congonhas e a questão
dos ruídos das aeronaves. Uma das sugestões aceitas pelo colegiado
foi dada pelo secretário executivo da AMVNC, Paulo Uehara, que
sugeriu a instalação de novos sonorizadores (sensores que calculam o
ruído dos aviões através de fórmulas matemáticas e dados estatísticos)
que irão avaliar - de modo preciso e real - o impacto do barulho aeronáutico provocado nos apartamentos após as mudanças nas rotas de
decolagem implantadas pelo DECEA (Departamento de Controle do
Espaço Aéro) no ano passado. Os dados obtidos facilitarão o encaminhamento das soluções para atender as solicitações dos moradores.

Paulo Uehara na Audiência

CARTÃO FIDELIDADE
Já são mais de 50
estabelecimentos parceiros.
Aproveite! Para conferir a
lista completa, acesse nosso
site www.vilanova.org.br ou
escaneie o QR CODE abaixo.

Quer ver seu
estabelecimento aqui?
Consulte a Associação pelo
Whatsapp 99492-0867.

Anote aí:

Bolo ao Forno:
padaria e confeitaria

Casa Almeida:
acessórios para casa

E chegou o frio… Que vontade que dá
de comer um pedaço de bolo, né?
Se for quentinho e assado na hora,
cheio de tradição, é melhor ainda!
Para resolver esse desejo - e outros nada melhor do que a Bolo ao Forno!
A Confeitaria foi inaugurada em 2013
com a missão de proporcionar doces
lembranças de infância com seus deliciosos bolos artesanais saindo do forno
a toda hora. Além dos deliciosos bolos
artesanais, também oferecem confeitaria sofisticada, quiches salgados e menu
de café da manhã e almoço.

Ainda nesse clima de friozinho e cobertores, você conhece a Casa Almeida?
Referência de luxo e inovação no segmento de cama, mesa e banho, a Casa
Almeida proporciona experiências que
unem elegância, refinamento e bem-estar em criações exclusivas. Sempre
antenada com as tendências mundiais, a
marca valoriza a excelência e qualidade
premium, trazendo um olhar apurado
desde a seleção da matéria-prima ao
fino acabamento de cada peça. O calendário anual da Casa Almeida é marcado
pelas Coleções de Inverno e Verão,
então fique atento para não perder os
lançamentos!

Rua Afonso Brás, 493
(11) 3564-0547
@boloaoforno
Desconto de 5% para associados

Rua Escobar Ortiz, 469
(11) 3842-8684
@casaalmeidaoficial
Desconto de 10% para associados

dia 1

• Não perca nossa próxima reunião às 19:00h pelo Zoom. Peça o link pelo
whatsapp da Associação (11) 99492-0867.

dia 8

• Vizinhança Solidária nas casas: Compareça em nosso encontro com a
notável presença do Tenente Coronel Marcos Daniel Fernandes da PM,
para tratar da ampliação do Vizinhança Solidária, no dia 08/08, na escola
Lourenço Castanho (Unidade Rua Bueno Brandão, 283) às 19:30h.

agosto
agosto

Juntos somos mais fortes! Associe-se pelo site www.vilanova.org.br
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