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ACOMPANHE AS PRINCIPAIS 
REALIZAÇÕES DA OBRA DA 

AV. SANTO AMARO EM 120 DIAS
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O projeto de requalificação na ave-
nida Santo Amaro tem o objetivo 
de valorizar e promover melhorias 
urbanísticas para a região e a cidade de 
São Paulo. As obras da requalificação 
iniciaram, oficialmente, em 16 de julho 
deste ano e estão previstas para serem 
finalizadas no primeiro trimestre de 
2024. As obras exigem planejamento e 
execução, além do trabalho simultâneo 
da Enel, Sabesp, Comgás e mais 28 em-

Com os aumentos dos eventos no Par-
que Ibirapuera, a Vila Nova Conceição 
e outras associações que representam 
a sociedade civil, fizeram uma carta 
para o GREENPEACE, em razão dos 
impactos ambientais causados pelos 
eventos. O GREENPEACE tem notável 
e importante reputação mundial por 
sua luta em defesa do meio ambiente, e 
pelo desenvolvimento da consciência da 
importância da preservação ambiental 
na sociedade. 

Em 120 dias de obras algumas 
mudanças já foram feitas como: 

• Implantação do desvio de tráfego 
para execução da obra;

• Demolição dos antigos abrigos 
(paradas de ônibus da Rua Afonso 
Braz) no canteiro central (abrigos 
provisórios concluídos);

• Demolição do canteiro central 
antigo, remoção de terra e aberturas 
de valas para execução da adutora 
(SABESP) no canteiro central;

• Assentamento de tubulação da 
adutora da SABESP, reaterro da vala 
e execução de piso em concreto em 
uma faixa do corredor de ônibus;

• Fechamentos parciais e provisórios 
de 3 (três) cruzamentos para execução 
de travessias que já foram concluídas 
ao longo da Av. Santo Amaro;

• Conclusão da demolição dos imó-
veis (Rua Santa Justina, nº 43/45/47), 
alinhamento, escavação, preparo de 
caixa, execução de guias e sarjetas 
para implantação da Rua A (Egito);

• Abertura da Rua Egito;

• Pavimentação: arrancamento de 
guias, demolição de pavimento de 
concreto, abertura de caixas e execu-
ção de base para pavimento rígido.

DE OLHO

Avenida Santo Amaro: acompanhe os 
primeiros 4 meses da obra

Eventos e impacto ambiental no Parque

presas de Telecom. É importante cau-
sar o mínimo possível de transtornos 
aos moradores, usuários do transporte 
público, motoristas e comerciantes que 
vivem ou circulam no bairro e região, 
sendo necessário também de um acer-
to junto com a CET para adequação e 
liberação do tráfego para fechamentos 
pontuais de cruzamento onde acon-
tecem intervenções, geralmente aos 
finais de semana. 

As Associações tomaram conhecimento 
da participação do GREENPEACE no 
evento “Arena Brasileira”, que está sendo 
realizado em vários dias durante a Copa 
do Mundo, no Parque do Ibirapuera, pro-
movido pela Concessionária do Parque, a 
Urbia e pela agência de eventos FishFire. 

As Associações acreditam que a o GRE-
ENPEACE desconheça que a Concessio-
nária do Parque tem infringido normas 
ambientais, sendo que o próprio evento 

Arena Brasileira, com seus telões, ilumi-
nação e ruídos elevados por horas, traz 
grandes impacto para a fauna do Parque 
uma vez que sua área é de mais de 130 
hectares e que vivem no parque mais de 
460 espécies de fauna silvestre. 

Com as inúmeras preocupações dos im-
pactos causados com a sucessão de vários 
eventos no Parque, o intuito da carta  é 
comunicar e notificar o órgão ambiental 
dos ocorridos presentes e notificar futuros.
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

2022 foi um ano difícil. Tive-
mos uma melhora no relacio-
namento com a Subprefeitura 
e as demandas seguiram sendo 
cumpridas e realizadas ao 
passar dos meses.

O aumento da insegurança foi 
uma pauta muito recorrente 
neste ano, mas a Associação 
soube combater através de 
um bom relacionamento. A 
AMVNC também instalou 
oito câmeras ligadas ao maior 
banco de dados de informa-
ções policiais da América La-
tina, tudo para tornar o bairro 
mais seguro. 

A Vila Nova ainda dedicou-
-se a aproximar-se de outras 
associações criando maiores 
estreitamentos e laços, a fim 
de tornar comunitário tanto 
as demandas quanto às reso-
luções. 

Para o próximo ano, queremos 
ter um bairro mais seguro e 
mais verde, buscando sempre 
um maior cuidado com a zela-
doria. Esperamos por fim que 
os moradores cuidem mais do 
bairro e sejam mais partici-
pativos. Portanto é essencial a 
participação de cada um. Faça 
parte da construção de um 
bairro melhor: Associe-se!

Floriano Pesaro, 
presidente da AMVNC

Acordo com ifood dá mais segurança 
aos moradores

Vila Nova terá 4 alargamentos de 
calçadas com jardins de chuva

Com a alta elevação dos índices 
criminais cometidos por falsos 
entregadores, o Ifood viu a necessi-
dade de criar um convênio junto à 
Secretaria de Segurança Pública de 
São Paulo (SSP), para o desenvolvi-
mento de uma solução tecnológica 
que integra o cadastro de motoquei-
ros com o Detecta (sistema público) 
e agiliza a identificação durante 
abordagens policiais.

Segundo o iFood, com a parceria 
será possível confirmar de forma 
totalmente autorizada e atualizada se 
o cadastro do entregador segue ativo 

Esse ano foi aprovada a emenda do 
Vereador Daniel Annenberg, direcio-
nada aos 4 alargamentos de calçadas 
visando acessibilidade universal e 
segurança para os pedrestes. Os alar-
gamentos serão na esquina da R. Lou-
renço de Almeida com R. Balthazar da 
Veiga, R. Lourenço de Almeida com 
Bueno Brandão, R. Bueno Brandão 
com R. Antônio Afonso (neste cruza-
mento também serão implantadas 4 
rampas de acessibilidade) e o último 
alargamento na esquina da R. Domin-
gos Leme com R. João Lourenço.

VILA NOVA + SEGURA

FIQUE POR DENTRO

no aplicativo e se ele está em rota de 
entrega. Na reunião da Associação 
o Engenheiro Carlos Taparelli do 
Grupo de Tecnologia de Informação 
(GTI) da SSP, disse que o apoio da 
Polícia faz com que os criminosos 
deixem de se cadastrar como entre-
gadores para não serem identificados.

“A população pode ficar tranquili-
zada com relação aos entregadores 
que estão sempre sendo monitorados 
pelas empresas e pela polícia e caso 
suspeite da atitude de algum entrega-
dor, ligue imediatamente para o 190”, 
afirma o engenheiro.

O que é uma emenda 
parlamentar?

Uma Emenda é uma pro-
posta feita por vereadores e 
deputados, com o objetivo 
de acrescentar novas progra-
mações orçamentárias para a 
realização de demandas das 
comunidades que o mesmo 
representa.

Projeto 3D de jardim de 
chuva em cruzamentos



Cataki recolhe material reciclável 
em frente à sua casa

O Cataki é um aplicativo de recicla-
gem idealizado pelo projeto da ONG 
Pimp My Carroça do artista Mun-
dano. A iniciativa foi o vencedora 
do prêmio inovação tecnológica em 
Paris pela UNESCO, concorrendo 
com 2 mil iniciativas pelo mundo, foi 
lançado no início do ano de 2017. A 
plataforma surgiu com o propósito de 
tornar a coleta de resíduos recicláveis 
mais fácil para os moradores e mais 
nobre para aqueles que a executam.

SUSTENTABILIDADE

O aplicativo funciona de maneira 
simples, os usuários fazem um cadas-
tro, especificam o resíduo que dese-
jam descartar e o Cataki mostra os 
catadores mais próximos que possam 
retirar os recicláveis. O passo seguinte 
é o usuário entrar em contato com o 
catador e negociar uma data, horário 
e um valor pelo serviço prestado. 

Para o morador Rafael Seibel, o apli-
cativo veio para melhorar o propósito 

da reciclagem, pois é um trabalho de 
troca, os moradores disponibilizam 
os materiais para os trabalhadores e 
eles dão o destino correto. “É muito 
importante existir essa parceria, eu 
super recomendo, toda semana eles 
vem um pouco antes do caminhão de 
lixo reciclável e pegam esse material 
em casa. Dessa forma ajudamos na 
renda deles, pois vivem da venda 
desses resíduos.”

Os materiais recolhidos são diversos, 
como papel, alumínio, vidro, óleo, 
plástico, metal, eletrônicos, baterias, 
móveis e entulhos, e o catador vai 
buscar os materiais no endereço 
solicitado. Após o recolhimento 
dos resíduos é feita a reciclagem: os 
resíduos são embalados e levados até 
o depósito para serem descarrega-
dos e vendidos. Segundo o catador 
Ricardo Montenegro, “Para o bairro 
é importante acionar o Cataki, a fim 
de encontrar o catador certo para 
recolher os materiais conforme a 
necessidade, além de ajudar a renda 
dos catadores. Assim eles ficam mais 
conhecidos e o bairro fica mais lim-
po, sustentável e preservado.”

2022 foi um ano que se apostou na realização de projetos  
voltados para o Programa Vila Nova + Segura e Vila Nova + Verde. 
Veja as conquistas a seguir: 

RETROSPECTIVA 
DO ANO

Um novo olhar 
para as árvores do 
bairro. Comissão 
cuida das novas 
mudas que foram 
plantadas em 2021

Moradores 
associados 
mostram práticas 
de sustentabilidade 
em suas casas 

Início das 
obras de 
requalificação 
da Av. Santo 
Amaro

Estreitamento do 
relacionamento 
com a Polícia 
Militar diante 
do aumento das 
ocorrências

Sucesso na 
Campanha “Adote 
uma árvore” que 
alcançou a meta 
em 25 dias

Catador Ricardo Montenegro 
fazendo a coleta domiciliar



O morador Alexandre Chut, idealizador 
do instituto Plant+Ar e dono do prêmio 
de cidadão sustentável, é formado em 
psicologia, doutor em acupuntura e 
astrólogo profissional. Alexandre foi 
responsável pelo plantio de três ipês 
na R. Bastos Pereira. Além de cuidar 
das árvores do bairro, participou de 
uma revitalização para substituição de 
Eucaliptos por novas árvores na Praça 
Cidade de Milão e também realizou o 
plantio de uma jabuticabeira e outras 
árvores para a Escola Pequeno Reino na 
R. João Lourenço. 

Chut ressalta a importância da mobili-
zação e conscientização de plantios para 
os moradores de um bairro. “A arbori-
zação urbana, que inclui o plantio e a 

VILA NOVA + VERDE

QUAL É A BRONCA?

Conheça os vizinhos que 
prezam pelas árvores do bairro

Feiras na Praça Cidade de Milão

educação ambiental, é essencial para a 
construção de uma bairro mais verde.”

Yolanda Leite se mudou para o bairro há 
4 anos e passou a reparar em duas árvo-
res Sibipiruna em frente ao seu prédio 
na R. Baltazar da Veiga, por serem an-
tigas e fazerem parte do patrimônio do 
bairro, decidiu responsabilizar-se pelas 
árvores por vontade própria.  A morado-
ra decidiu acionar a empresa Arboriza, 
para analisar a saúde das árvores e provi-
denciar o manejo correto, no caso poda 
de equilíbrio. Para Leite, esse ato deve ser 
uma das responsabilidades da cidadania, 
pois, “Ser cidadão não é cuidar só do que 
é seu, mas também do que você usufrui”. 
Yolanda também participa da Comissão 
de arborização da Vila Nova.

A associação da Vila Nova Conceição recebeu notificações dos moradores sobre o 
barulho, sujeira e descuido com a natureza na Praça Cidade de Milão, após a rea-
lização das feiras. A AMVNC fez conhecimento de todas os apontamentos acerca 
dos ocorridos, analisou e repassou as ocorrências diretamente para a Subpre-
feitura, a fim de entregar uma solução benéfica e dar voz a todos os moradores. 
Pretendendo evitar novas insatisfações e embates, foi decidido pela Subprefeitura 
a realização de uma reunião entre os organizadores das feiras e os representantes 
da Associação para tratar de novos acordos que satisfaçam ambas as partes.

Sucesso na 
Campanha “Adote 
uma árvore” que 
alcançou a meta 
em 25 dias

Início do 
Inventário 
arbóreo de 250 
árvores no bairro 
e instalação de QR 
Codes nas árvores 
do bairro

Plantio de 
16 novas árvores 
no bairro

Aeroporto de 
Congonhas: A 
Associação se uniu 
a outros bairros 
e encaminharam 
manifesto para o 
TCU

Instalação 
de 8 Câmeras 
inteligentes  
no bairro

Alexandre Chut 
ao lado da árvore 

que plantou na Rua 
Bastos Pereira

Yolanda com a 
Sibipiruna tratada 
ao fundo



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

www.vilanova.org.br    |    Facebook: fb/vilanova.org.br    |    Instagram: @vilanova.org.br    |   Whatsapp: (11) 99492-0867

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

CARTÃO FIDELIDADE

Você conhece todos os benefícios 
do cartão fidelidade? Acesse nosso 
site vilanova.org.br ou escaneie o 
QR Code abaixo e confira!

dia 5 
dezembro

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

Tetê Catanha
ARRANJOS FLORAIS 
Dezembro chegou e as festas de final 
de ano também! Pensando nisso, a Tetê 
Castanha preparou arranjos natalinos 
especiais! O seu novo lançamento é o 
Christmas Tree, um arranjo de árvore em 
espuma floral com folhagens naturais e 
enfeites de Natal para deixar sua co-
memoração ainda mais bonita. Ainda 
pensando em presentes, conheça a linha 
home Kew Garden, perfumes e velas com 
toque de frésias e peônias, uma fragrância 
exclusiva e elegante, que vai deixar seu 
ambiente lindo e ainda mais especial.

Rua Afonso Brás, 431
Tel. 3848-3700

R. Escobar Ortiz, 687
Tel. 96306-6448

Consulte a Associação através 
do Whatsapp 99492-0867.

Quer ver seu 
estabelecimento aqui?

Emporium São Paulo
SUPERMERCADO 
Você conhece as Cestas do Emporium 
São Paulo? As famosas cestas de Natal 
são destaque na sua produção e este ano 
será ainda mais especial!
Os produtos são selecionados com 
muito carinho entre nacionais e impor-
tados, por profissionais e especialistas 
que tornam o ato de presentear em um 
gesto único de carinho. São diversas 
cestas de vários tamanhos e a persona-
lização fica por conta da embalagem. 
As encomendas podem ser feitas pelo 
Whatsapp 94028-0769.

Você mora em condomínio e não recebeu seu Boletim?
Fale com seu síndico para se certificar de que a portaria do condomínio está 
autorizada a distribuir os Boletins Informativos para os moradores. 


