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BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

EM PAUTA

Associe-se e
receba o novo
Cartão Fidelidade
Vila Nova Conceição
Moradores receberão os novos cartões de plástico rígido
Você já ouviu falar que ações coletivas
podem estimular e transformar as
pessoas e o lugar onde elas vivem? A
AMVNC aposta nesse conceito para
proporcionar melhorias ao nosso
bairro e, dessa forma, garantir o
bem-estar e mais qualidade de vida
a todos os moradores. Mas para que
a Associação atue é preciso contar

com o importante apoio de todos os
residentes, inclusive você. De que
maneira? Tornando-se associado.
Além de fortalecer a atuação da
AMVNC, os associados contam com
um importante benefício: o Cartão
Fidelidade – que concede descontos de
até 35% em diversos estabelecimentos
do bairro. Para facilitar seu uso, as dis-

“Utilizo o cartão desde seu
lançamento e sempre priorizo os
estabelecimentos que oferecem o
desconto. Além de termos a vantagem
financeira, ajudamos no crescimento
dos comércios da região, que só têm
a ganhar, pois fidelizam os clientesmoradores.”
Ana Zélia Sperandeo, moradora da rua
Afonso Brás.

putadas carteirinhas serão trocadas por
cartões de plástico rígido, ainda neste
mês. Os novos cartões serão confeccionados pela Funcional, empresa de inteligência em saúde. Se você ainda não
é associado, aproveite para fazer parte
da entidade que cuida da preservação
ambiental e patrimonial da Vila Nova
Conceição.

“Nós, da Emporium São Paulo, temos
parceria com a AMVNC desde 2012,
oferecendo descontos de 5% aos associados.
Acreditamos que seja importante conceder
esse diferencial aos nossos clientesmoradores. Eles merecem essa vantagem.
Queremos que todos se sintam mais próximos
de nós como parceiros.”
Fachada Emporium São Paulo

Andréa Veiga, Gerente de Marketing da
Emporium São Paulo.

FIQUE POR DENTRO

Nós também cuidamos
do Parque Ibirapuera!

ESPECIAL

Fechamento de vilas
Recentemente, muitos moradores da
cidade de São Paulo, inclusive do nosso
bairro, receberam uma intimação da
Prefeitura informando que os portões e
as cancelas que fecham as vilas sem saída devem ser removidos, sob a alegação
de ferir o direito de ir e vir dos paulistanos. A Associação dos Moradores da
Vila Nova Conceição está atuando junto
às autoridades, com o importante apoio
do vereador José Police Neto, para que
essa decisão seja revista.

“O assunto está em pauta há anos. Já
houve leis que permitiam as vilas (desde
que fossem formalizadas junto à Prefeitura) e, posteriormente, outras normas
que proibiam o fechamento dessas
mesmas ruas”, explica Cesar Sizenando,
morador do bairro e membro do Conselho Deliberativo da Associação.
Em março, o vereador José Police Neto
entrou com pedido no Ministério
Público Estadual e em outros órgãos
oficiais para cancelar a fiscalização

Vila na Praça Jacinto
Moreira Cabral

municipal em um primeiro momento,
com o intuito de inserir e regulamentar
o assunto no Plano Diretor, que trata
sobre o uso e ocupação de solo. “Essas
vilas possuem ruas que não ligam um
caminho a outro e, por isso, vamos
lutar para mantê-las fechadas. Além
disso, esses espaços ajudam na arborização da cidade e muitos também
permitem a drenagem do solo por não
serem asfaltados e são cuidados pelos
próprios moradores”, enaltece Cesar.

QUEM FAZ

Em prol da educação
Axel de Meeus, morador
da Rua Januário Cardoso,
realiza trabalhos sociais
para melhorar a educação
na cidade
Quais as ações para a sociedade que
realiza?
Desde que cheguei ao Brasil (Axel é
belga), há cinco anos, me interessei em
ajudar na educação do País. Com o auxílio de um colega, fui a uma comunidade na zona Sul de São Paulo, conheci
uma garota de nove anos e decidi
contribuir com sua educação. Atual-

Axel de Meeus

mente, ela estuda em escola particular
e meu compromisso com ela segue até
sua formação universitária. Também
a encontro duas vezes por mês para
acompanhar de perto seu desenvolvimento. Além disso, apoio a associação
Parceiro da Educação, que atua em duas
frentes: para influenciar os políticos a
implantarem leis mais práticas para a
melhora na educação, além do apoio
direto a algumas escolas, cujo intuito é
investir na capacitação dos professores e
em infraestrutura.
Você também participa de projetos
sociais no âmbito profissional?
Trabalho na empresa Leão Alimentos
e Bebidas, que segue uma forte estratégia de sustentabilidade. Atuamos
com alguns pilares, sendo um deles o
social, cuja premissa é colaborar com as
comunidades próximas de regiões onde
operamos. No Paraná, apoiamos o
projeto “Leões do Vôlei” que, por meio

do esporte, ajuda crianças de escolas
de baixa renda a ter melhor qualidade
de vida e a se dedicar aos estudos. Já
no Espírito Santo, trabalhamos com
o programa “Semeando a Liberdade”.
Trata-se da reinserção na sociedade de
40 pessoas de um presídio por meio da
agricultura. Em parceria com o Estado,
incentivamos o cultivo de maracujá e
goiaba, atividade realizada pelos próprios presidiários.
Por que decidiu realizar esses trabalhos?
Não poderia atuar em uma empresa
que não se importasse com o tema. No
futuro, as organizações que terão mais
sucesso serão exatamente as que se
preocupam, atualmente, com o meio
ambiente e com a questão social do
País. Pessoalmente é muito gratificante
apoiar pessoas e projetos para melhorar
a educação. Acredito que todos nós
somos responsáveis pela construção de
uma sociedade melhor.

As eleições do Conselho Gestor Parque Ibirapuera aconteceram em março. Formou-se,
então, um novo grupo de
pessoas e associações que
ajudarão na gestão do parque
mais importante da cidade.
A Associação dos Moradores
Parque Ibirapuera
da Vila Nova Conceição será
muito bem representada pela
associada e membro do Conselho Deliberativo da AMVNC, Sylvia Mielnik. Ela
certamente levará as nossas aspirações para ajudar a manter o parque sempre
preservado. Traga suas sugestões e venha conversar com a Sylvia em nossas reuniões mensais. Esse é mais um canal que a AMVNC coloca à disposição de seus
associados para fazer valer seus direitos como cidadão.

Manejo
de árvores
Boa notícia aos moradores da
Vila Nova Conceição: os serviços
de poda de árvores – situadas em
logradouros públicos – poderão ser
delegados diretamente ao engenheiro agrônomo responsável pela
região. Com essa mudança, algumas
etapas serão evitadas, encurtando
o tempo de finalização do pedido.
Agora, o agrônomo faz a liberação
do pedido e cuida de todos os procedimentos na Subprefeitura, com
menos burocracia e mais agilidade.

AMVNC realiza AGO 2015
No dia 6 de abril, foi realizada a AGO 2015 (Assembleia Geral Ordinária) para eleger os associados que integrarão o Conselho
Deliberativo e o Conselho Fiscal pelos próximos dois anos. Na ocasião, também foi escolhida – por votação interna do Conselho
Deliberativo – a nova Diretoria da AMVNC. Fábio Mercadante Mortari e Floriano Pesaro foram reeleitos presidente e vice-presidente,
respectivamente. Confira no verso deste Boletim todos os outros associados que ajudam a dirigir e fazer a AMVNC acontecer.

Boa Vizinhança

Cuidamos da saúde

Saúde em dia

Unidade Básica de Saúde oferece aos moradores e trabalhadores da região
atendimento médico em diversas especialidades
Posto de saúde no bairro

Desde 1990, a UBS Vila Olímpia Max
Perlman é um centro de saúde no
bairro. Em média, 400 pessoas passam
todos os dias pela unidade. “Oferecemos atendimento com agendamento
prévio. É preciso ter o cartão nacional
de saúde e se dirigir à recepção da unidade para marcar a data e o horário”,
explica Izaura Correa, coordenadora
da USB.
A Unidade conta com ações sazonais,
de acordo com orientação da Secretaria

Municipal de Saúde. Alguns exemplos são campanhas de vacinação, de
cuidados para a mulher e para o idoso
e aferição de pressão arterial. Fique
atento às divulgações no local e pela
sua região. Além disso, a UBS disponibiliza inúmeros serviços durante o ano
todo, destacando-se os relacionados à
ginecologia e obstetrícia, à pediatria,
à clínica geral, à administração de
medicamentos e à inalação (bastante
eficaz para amenizar os incômodos de
crianças e idosos).

Conselho Gestor
No último dia 23 de abril aconteceu a eleição do Conselho
Gestor da Unidade: um colegiado de moradores, trabalhadores e gestor da Unidade que,
entre suas funções, cuida das
prioridades, metas e estratégias
do local. Uma forma a mais
para que os moradores tenham
participação ativa e proponham soluções para aprimorar
o funcionamento da UBS.

da sua empresa
A Funcional, líder em gestão de saúde, está sempre
olhando para o futuro para desenvolver novos
produtos que possam atender às suas necessidades!
O Funcional Para Todos é o primeiro benefício
medicamento em formato de pré-pagamento,
desenvolvido para Pequenas e Médias Empresas com
custos planejados.

80% de

desconto
na compra*

Serviço
Unidade Básica de Saúde
Vila Olímpia Max Perlman
Endereço: Rua Jacques Felix, 499 –
Vila Nova Conceição
Período de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Cobertura
das principais
doenças crônicas**

Sinal de alerta
para a dengue

Custos planejados
Mensalidades fixas

Proliferação do mosquito pode ser
evitada com alguns cuidados
Assunto que gera preocupação para
todos os brasileiros, a dengue já registrou, somente neste ano, 460,5 mil casos da doença – de acordo com dados
do Ministério da Saúde, levantados até
o final de março. Esse número representa 220 notificações por hora, sendo
que o estado de São Paulo responde
por 55% dos casos. O mosquito Aedes
aegypti, responsável pela transmissão
da doença, comumente ataca durante o
dia, principalmente no interior das re-

Reservatório de água
destampado: um dos locais para
a proliferação do mosquito

sidências, costumando picar as pernas.
Todos os moradores precisam fazer a
sua parte contra a proliferação do mosquito. Para isso, basta seguir algumas
dicas simples. Confira:

•

•

doença são febre alta e súbita, intensas
dores de cabeça, manchas vermelhas
na pele, dores nas articulações, náuseas
e vômitos. Caso tenha esses sintomas,
recomenda-se procurar um posto de
saúde imediatamente.

•
•

Tampe todos os reservatórios de
água da sua casa;
Faça a substituição da água dos
pratos dos vasos por areia;
Não deixe acumular água da chuva
sobre a laje;

•

Mais de 20

mil
farmácias

Guarde as garrafas viradas para
baixo;
Armazene os pneus em locais
cobertos.

Atenção! Os principais sintomas da

por todo o país

*Desconto válido para a cesta de medicamentos contratada.
**Diabetes, Hipertensão, Insuficiência Cardíaca, Arritmia, Angina, Colesterol alto,
Asma, Depressão, Ansiedade, Osteoporose, Hipertireoidismo e Hipotireoidismo.

Contato Funcional
comercial@funcionalmais.com
11 2168-9117

www.funcionalparatodos.com

Vila nova

Cartão Fidelidade

Confira os estabelecimentos conveniados e acesse os detalhes
sobre os descontos em nosso site www.vilanova.org.br.

Nota de falecimento

Anote aí

Faleceu no último dia 28 de março o associado Acácio Parra.
Presente desde a fundação da AMVNC, Acácio sempre contribuiu com os trabalhos em prol de nosso bairro, dedicando
seu tempo às causas cidadãs que a Associação implantou e
defende. Por diversos anos, ele participou da gestão da
AMVNC, em demonstração de seu compromisso com os
princípios morais que movem uma associação de bairro.

As nossas reuniões são realizadas sempre
na primeira segunda-feira do mês, às 19h,
na Rua Afonso Braz, 408 – conj. 102. Ainda
não é associado? Então venha para o nosso
encontro e conheça mais sobre o nosso
trabalho, que visa melhorar a qualidade de
vida dos moradores.
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