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Gestão
Quem são os novos
presidente, diretores
e conselheiros

Parque
Toma posse novo
conselho gestor do
Ibirapuera

Árvores
As regras para
podas na cidade
podem mudar

BOLETIM DA associação dos moradores da vila nova conceição

Chegou o novo
cartão fidelidade
Mais parceiros, mais benefícios exclusivos para os associados

CAPA

Mais de 40 estabelecimentos parceiros com
benefícios exclusivos para associados da Vila Nova
Aproveitar o lugar em que vivemos,
conhecer seus moradores e valorizar os estabelecimentos locais são
importantes atitudes para alcançarmos as melhorias que desejamos ver
em nosso bairro. Quando agimos de
forma coletiva e colaborativa somos
mais fortes e capazes de transformar
pessoas e lugares. Coerente com essa
atitude, a Associação dos Morado-

res da Vila Nova Conceição renova
o cartão fidelidade que concede aos
associados descontos em mais de 40
estabelecimentos do bairro.
“Acho a iniciativa importantíssima,
como morador e empresário, pois valoriza e incentiva o hábito de consumo
no nosso próprio bairro”, diz Marcelo
Fernandes, morador engajado e proprietário dos restaurantes Attimo, Clos,

Kinoshita e Tradi, além da recém-inaugurada padaria Attimino. “A Vila Nova
é um oásis nessa São Paulo caótica.”
Há 25 anos no bairro, o Emporium
São Paulo é outro parceiro da Associação nessa iniciativa. “O cartão
fidelidade é ótimo para os nossos
clientes!”, garante Victoria Hannud,
do marketing do supermercado, que
desde 2012 oferece descontos a todos
os associados da Vila Nova.
Confira a lista completa dos estabelecimentos parceiros e aproveite os
benefícios!

Banca de Frutas
Luiz e Carol

Acesse os detalhes sobre os descontos em nosso site www.vilanova.org.br

fique por dentro

cidadania

No posto
de coleta

Representação no Conselho Gestor do Ibirapuera
No dia 10 de maio, tomou posse o novo
Conselho Gestor do Parque Ibirapuera. A associada Sylvia Mielnik, que já
representou a AMVNC nesse conselho,
foi eleita novamente, desta vez como
representante dos frequentadores do
parque. Como suplente da vaga destinada às entidades, foi escolhida a Sojal
- Associação dos Moradores e Amigos
do Jardim Lusitânia, com o apoio da
AMVNC. “Foi uma eleição concorrida,
com bastante participação”, diz Sylvia.

“O conselho está mais diversificado,
com representantes de diversas áreas.”
Os conselhos gestores dos parques
municipais foram criados em 2003
para garantir a participação popular no
planejamento, gerenciamento e fiscalização das atividades que ocorrem nestes
locais. O objetivo é fomentar a participação da comunidade na discussão das
políticas públicas, contribuindo para
a elaboração de planos de desenvolvimento sustentável. Também fazem parte

Comgás expande sua rede na Vila Nova
energética nas residências e
comércios do bairro, e apresentar as melhores soluções de
equipamentos a gás natural”,
diz Milena Brito, Head de
Marketing da Comgás.
Apesar de ser conhecido
principalmente como fonte
de energia para o fogão, o gás
natural já está presente em
outros equipamentos como
aquecimento de água para
banho e piscina, gerador de
energia, secadora de roupa,
A atual rede da Comgás (em amarelo) e seu plano de
churrasqueira, lareira, entre
expansão (verde)
outros. “Analisamos as instaA Comgás está expandindo sua rede
lações de cada residência ou comércio
de distribuição de gás natural na Vila
e elaboramos uma proposta que traga
Nova Conceição e oferecendo um
benefícios para nossos consumidores”,
atendimento especial aos moradores e
explica Milena. “Sem contar que, com
comerciantes do bairro. “Além do acesso o gás canalizado, eliminamos a necessiao gás natural, que não falha, não falta
dade de circulação de caminhões para
e não acaba, os clientes da Vila Nova
troca ou abastecimento de botijões,
já contam com uma equipe dedicada e
melhorando a mobilidade urbana da
capacitada a realizar uma consultoria
região.”

Há alguns meses, a AMVNC firmou
uma parceria com a Fundação PróSangue para ajudar a disseminar informações sobre a doação de sangue.
Na edição passada, mostramos o que
é preciso saber antes de doar. Agora,
damos o passo a passo do que ocorre
no posto de coleta. É mais simples e
seguro do que se imagina! Ajude a
salvar vidas. Doe sangue.

dos conselhos representantes do poder
executivo e trabalhadores dos parques.
Na semana seguinte à posse, em reunião
extraordinária, o conselho ouviu a proposta da Prefeitura em relação à privatização/concessão do Parque Ibirapuera.
“Por enquanto, foram apresentados
apenas estudos”, diz Sylvia. As reuniões
do CGPI são realizadas na segunda
quarta-feira de cada mês e estão abertas
ao público.

No posto de coleta:

• Recepção e cadastro: O candidato

à doação informa seus dados e recebe um código que o acompanha
durante todo o processo da doação.

• Teste de anemia: Para realização

do teste colhe-se uma gota de sangue do dedo da mão. Pessoas com
anemia não podem doar.

• Sinais Vitais e Peso – São verificados o batimento cardíaco, pressão
arterial, temperatura corporal e
peso do candidato.

• Triagem Clínica – O candidato

responde a uma entrevista confidencial, com o objetivo de avaliar
se a doação pode trazer riscos
para ele ou para o receptor de seu
sangue.

• Voto de Autoexclusão – Depois

da entrevista, o candidato tem a

oportunidade de dizer se tem
ou não comportamento de risco
para doenças sexualmente transmissíveis. Nesta etapa é garantida
a preservação da identidade do
candidato. Caso a resposta ao
voto seja Sim, ele fará a doação,
o sangue passará por todos os
testes e, mesmo que os resultados
forem negativos, a bolsa não será
utilizada para transfusão. Se a
resposta for Não, a bolsa só será
utilizada para transfusão se todos
os exames apresentarem resultados negativos.

• Coleta – São coletados cerca de

450 ml de sangue em uma bolsa
de uso único e estéril. Não há
risco algum para o doador.

• Lanche - Após a coleta, o doador
recebe um lanche no local.

Fonte: Fundação Pró-Sangue

meio ambiente

Por um trânsito
mais seguro
A Associação continua avançando
na luta pela melhoria da segurança
no trânsito do bairro. Houve ações
de manutenção na sinalização e foi
dado um passo a mais no projeto
de melhoria dos três cruzamentos
mais críticos do bairro: Balthazar
da Veiga x Lourenço de Almeida,
Jacques Felix x Brás Cardoso e
Domingos Leme x João Lourenço.
A CET fez os estudos das rotatórias verdes e, agora, aguardamos
a liberação dos projetos para
implantação por parte da Prefeitura
Regional. “Também pedimos sinalização em torno da Escola Martim
Francisco e reforço na manutenção
de lombadas e sinalização”, diz
Paulo Uehara, representante da
Associação nesse diálogo com o
poder público.

Câmara estuda liberar poda de
árvore para morador
No dia 22 de maio uma audiência
pública para discutir esse tema reuniu
representantes da Prefeitura, das
Secretarias de Justiça e Prefeituras Regionais e da própria Eletropaulo, além
do secretário Municipal do Verde e
do Meio Ambiente, Gilberto Natalini.
“A gente não pode fazer isso de uma
maneira atabalhoada para não correr o
risco de se ter uma desarborização da
cidade”, ponderou Natalini.

Podas só podem ser
feitas pelas Prefeituras
Regionais e Eletropaulo

A cidade de São Paulo tem 80 mil
pedidos de poda de árvore esperando
para serem atendidos pelas 53 equipes
das Prefeituras Regionais. Para resolver essa difícil equação, o Prefeito João
Doria apresentou uma proposta aos
vereadores que visa mudar as regras de

poda no município. A ideia é permitir
que os próprios moradores possam
contratar um técnico, indicado pela
Prefeitura, para realizar essa tarefa,
hoje feita exclusivamente pelas Prefeituras Regionais e, quando há cabos
elétricos, pela Eletropaulo.

O secretário disse ainda que no Dia
Mundial do Meio Ambiente (5/6) será
anunciada a criação do Comitê Municipal de Arborização Urbana, que
juntará a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente e a Secretaria de Prefeituras
Regionais. Esse comitê será representado
por oito pessoas das Secretarias e oito
pessoas da sociedade civil, das universidades e de moradores. “O comitê terá o
papel de rever os Manuais de Arborização e Poda. E só aí teremos condições de
chamar a responsabilidade de flexibilizar
a poda de árvores.”

Vila nova

AMVNC tem nova gestão
Mesma orientação participativa, nova
divisão de tarefas. É essa a proposta
do economista Ricardo Haas, novo
presidente da Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição, eleito na
Assembléia Geral Ordinária do dia 3 de
abril. Na reunião, foram eleitos ainda
os associados que integrarão o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da
Associação pelos próximos dois anos
(veja lista completa ao lado).
“Quero, inicialmente, parabenizar e
agradecer ao Fábio Mortari, que durante
esses últimos quatro anos presidiu a Associação com competência e dedicação
exemplares, tendo obtido conquistas
muito valiosas para o bairro e para o
conjunto dos seus moradores”, diz Haas.

Ricardo Haas,
novo presidente da AMVNC

Anote aí:

Segundo ele, será seguida a mesma linha de trabalho da gestão anterior, com
a Associação sempre aberta a todos os
moradores e focando tanto em grandes
desafios como pequenos problemas do
dia a dia. “Porém, para podermos ser
mais abrangentes e efetivos, precisamos
e vamos dividir as tarefas em novas
diretorias ou grupos de trabalho, cada
um responsável por trazer soluções
para áreas específicas como segurança, trânsito, limpeza, convênios com
o comércio legalmente estabelecido,
combate às atividades irregulares e
construções ilegais, pavimentação
e iluminação de ruas, conquista de
novos associados etc.”
Fábio, que continuará atuando ativamente como responsável pelo Marketing da Associação e membro de seu
Conselho Deliberativo, afirma que os
quatro anos em que esteve à frente da
Associação foram muito gratificantes.
“Minha maior contribuição talvez tenha
sido a vinda de novos associados que
participam de forma ativa do dia a dia
da nossa administração.” Nos últimos
anos, a Associação articulou diferentes movimentos e fez valer sua força
perante a Prefeitura Regional e diversos
órgãos da administração municipal.
“Essa conquista é reflexo direto da
dedicação de nossos associados que
entenderam como lutar pelo bem viver
na Vila Nova”, completa Fábio.

As reuniões da associação acontecem
na primeira segunda-feira de cada mês,
às 19h, na sede (Rua Afonso Braz, 408,
conj, 102). Venha participar e ajude a
melhorar nossa bairro!
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Que tal ser o nosso repórter investigativo e ajudar a AMVNC na produção do nosso Boletim?
Se você passou na rua e identificou alguma
novidade, boas iniciativas ou irregularidades,
entre em contato. Envie um e-mail para info@
vilanova.org.br e traga sua notícia!
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