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Plantio de árvore na nova 
rotatória verde do bairro. 
Traffic Calming foi prioridade 
para a Associação em 2017. 
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Traffic Calming 
Considerado prioridade para a 
AMVNC em 2017, o projeto continua 
avançando. Duas novas rotatórias foram 
instaladas, uma foi reformada e duas 
estão aprovadas, aguardando verba 
para a sua execução. A Associação está 
à frente das conversas com o poder 
público e a batalha segue.

Diálogo com poder público 
Membros da Associação se 
reuniram em diversas ocasiões com 
representantes de órgãos públicos para 
tratar de assuntos de interesse dos 
moradores, como trânsito, segurança, 
carros abandonados e pessoas em 
situação de rua na região. Em fevereiro, 
logo no início de seu mandato, o 
Prefeito Regional da Vila Mariana, 
Benê Mascarenhas, esteve na sede da 
Associação para se apresentar e ouvir 
sugestões, pedidos e explicações.

Nova diretoria 
Em Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em abril, foram eleitos os 
novos diretores e conselheiros da 
Associação para o biênio de 2017-2018. 
O economista Ricardo Haas assumiu 

Para a Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição, 
2017 foi mais um ano dedicado a preservar as características 
do bairro e melhorar a qualidade de vida de seus moradores. 
Recebemos novos associados e acolhemos novas ideias. 
Abrimos novos canais, colocamos a mão na massa e 
celebramos algumas vitórias. E, assim, o ano passou voando! 
Relembre os assuntos que pautaram o nosso dia a dia.

a presidência propondo a mesma 
orientação participativa da gestão 
anterior, mas com uma nova divisão 
de tarefas. Assim, foram criadas novas 
diretorias e grupos de trabalho focados 
em assuntos específicos.

Segurança 
Em setembro, 120 moradores estiveram 
presentes na reunião promovida pela 
Associação para a apresentação do 
programa Vizinhança Solidária da 
Polícia Militar. A adesão foi imediata e 
em algumas ruas do bairro o programa 
já está sendo colocado em prática. Em 
novembro, promovemos um encontro 
entre associados e representantes do 
poder público para a apresentação do 
programa de segurança City Câmeras. 

 
Nova sede 
Desde agosto, a AMVNC tem uma nova 
sede, na mesma rua, em outro prédio. O 
novo espaço, mais amplo e com melhor 
infraestrutura para a realização das 
reuniões, é compartilhado com a Sojal 
- Associação dos Moradores e Amigos 
do Jardim Lusitânia - e o Movimento 
Defenda São Paulo.

Cartão fidelidade 
Novos estabelecimentos fecharam 
parceria com a AMVNC em 2017 para 
oferecer benefícios aos associados. 
Nossa rede já abarca quase 50 marcas de 
serviços e produtos.

Associados 
Continuamos crescendo! Em 2017, 4 
condomínios e 30 casas se associaram. 
É importante que cada vez mais e mais 
pessoas se envolvam com a Associação. 
Afinal, a causa é de todos.

Revitalização da Praça 
Cidade de Milão 
Estamos acompanhando a restauração e 
revitalização promovidas pela Pirelli em 
parceria com a Prefeitura, assim como o 
processo de adoção do local.

Rotatória que faz parte do projeto 
de Traffic Calming do bairro

O Prefeito Regional Benê Mascarenhas em 
reunião na sede da Associação 

Apresentação do Programa Vizinhança Solidária 
no Colégio Lourenço Castanho

Praça Cidade de Milão após revitalização



Conectar as câmeras já existentes na 
cidade a uma plataforma de acesso 
rápido e fácil para a Polícia. Essa é a 
ideia básica do programa City Câmeras 
apresentado no início de novembro aos 
associados pelo secretário-adjunto de 
Segurança Urbana de São Paulo Heni 
Ozi Cukier.

As imagens obtidas pelas câmeras 
ligadas ao sistema são gravadas na 
nuvem - ou seja, ficam armazenadas 
na Internet e podem ser acessadas com 
mais facilidade, a qualquer momento, 
de qualquer lugar. No caso do City 
Câmeras, as imagens estão disponíveis 
apenas para a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Guarda Civil Metropolitana e 

No dia 30 de setembro, os morado-
res do bairro se reuniram para uma 
atividade especial: um mutirão de 
zeladoria pelas ruas da Vila Nova com 
a inauguração de três rotatórias do 
projeto de traffic calming conduzido 
pela Associação e a Prefeitura Regio-
nal da Vila Mariana. 

A ação, que reuniu cerca de 200 
pessoas na praça Pereira Coutinho 
e em ruas do entorno, fez parte do 
programa Faça seu Bairro Lindo e 
contou com a participação do Pre-
feito Regional da Vila Mariana, Benê 

O programa Vizinhança Solidária, coordenado por policiais militares 
voluntários e apresentado em setembro aos moradores do bairro, propõe 
a construção de um ambiente mais seguro por meio da interação entre 
os vizinhos e destes com a polícia. Durante a reunião de mobilização, 
diversos moradores da região das casas aderiram ao programa e já 
montaram os grupos de comunicação de cada rua. É por meio deles 
que cada participante avisa seus vizinhos sobre períodos de ausência ou 
ações suspeitas na rua. 

O Capitão PM Marcos Daniel Fernandes explica que o programa está 
na fase de implementação. “Estamos dando início à utilização das placas 
nas fachadas dos imóveis, que são fundamentais como fator inibidor 
para as quadrilhas de criminosos e um incentivo para que sejam 
denunciadas atitudes suspeitas à Polícia Militar.” 

Para Renato Ximenes, diretor jurídico da Associação e quem está 
coordenando a implantação do programa no bairro, a Vizinhança 
Solidária é uma oportunidade de criar uma ampla rede de contato com 
os vizinhos. “A partir daí, assumirmos nós mesmos o cuidado das nossas 
ruas e do nosso bairro. Todos saem ganhando”, diz. Segundo Ximenes, 
a partir de 2018, o programa poderá ser expandido para o restante do 
bairro, conforme a demanda e a adesão. 

Placas do programa 
As placas que identificam as casas participantes do programa já 
foram produzidas pela Associação e poderão ser retiradas com os 
representantes de cada rua ou na sede da AMVNC nos horários de 
expediente, a preço de custo (R$10,00). Junto com a placa será entregue 
também um ímã de geladeira que serve para anotar os contatos dos 
vizinhos mais próximos, para que esses dados estejam sempre à mão.

segurança segurança

de olho

As câmeras da cidade

O mutirão e as novas rotatórias

Prefeitura Regional correspondentes à 
região, podendo o cidadão participante 
acessar apenas as imagens das câmeras 
que disponibilizou. 

Heni explicou que somente as câmeras 
voltadas para a rua podem ser inte-
gradas ao sistema. “Não queremos 
câmeras internas.”

Segundo Heni, em dois meses foram 
conectadas 617 câmeras ao sistema e a 
meta é chegar a 10 mil unidades. Para 
formar essa ampla rede de monitora-
mento, representantes do programa es-
tão buscando parcerias com farmácias, 
supermercados, postos de gasolina, 
bares e restaurantes e bancos - locais 

que, em geral, já contam com câmeras 
de segurança. E também com mora-
dores de condomínios e de casas que 
possuem câmeras.

“É um projeto inteligente que otimiza 
e maximiza algo que já existe. Dá 
olhos e meios para que a polícia possa 
exercer seu trabalho”, disse Heni. “O 
monitoramento não supre a presença 
do policial nas ruas, mas a tecnologia 
é muito importante para dar mais 
agilidade e reduzir o tempo de resposta 
à população.”

Para mais informações, acesse:  
www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br

Mascarenhas. “Participamos todos 
sem outra intenção que não fosse nos 
reunirmos para deixar o bairro ainda 
mais agradável”, disse Gisele Graça, 
diretora da Associação.

Foram construídas duas rotatórias 
verdes na esquina das ruas Domingos 
Lemes com a João Lourenço e na Jac-
ques Félix com a Brás Cardoso. Outra 
rotatória já existente, na esquina das 
ruas Jacques Félix com a Domingos 
Fernandes, foi reformada. Durante o 
mutirão, 391 árvores foram podadas, 
29 foram removidas e foram plantados 

Na hora de sair para viajar, é comum 
pensarmos no que vem pela frente, sem 
colocar a devida atenção no que está 
ficando para trás. Mas o cuidado com a 
casa é muito importante para minimizar 
as chances de roubo e acidentes 
neste período e em todo o ano. Tente 
incorporar algumas atitudes à sua rotina.

1. Avise seus vizinhos  
e seja discreto
Informe sua ausência aos vizinhos 
próximos, deixe um número de contato 
e indique suas datas de saída e retorno. 
Avise se alguém mais tem chave e é 
esperado nestes dias. Evite falar sobre 
sua viagem diante de estranhos.

2. Não deixe evidente  
que a casa está vazia
Suspenda temporariamente a entrega de 
jornais e revistas. Se não for possível, peça 
que alguém recolha as publicações e sua 
correspondência. Luzes podem ajudar a 
dissimular, mas não devem ficar acesas 
durante todo o dia. Se tiver cadeado no 
portão, deixe-o voltado para dentro.
 
3. Cuidado com as chaves
Chave só com quem for de absoluta 
confiança. Embaixo do tapete ou no 
vaso, nem pensar! Também evite deixá-
las próximas a portas ou janelas.
  
4. Use equipamentos  
de segurança
Você pode instalar alarmes sonoros 
simples ou conectados a um serviço 
de monitoramento e segurança. As 
câmeras, além de registrar eventuais 
ocorrências, também servem como 
inibidoras. Revise fechaduras e trincos. 
 
5. Atenção com água,  
gás e luz!
Estar atento à segurança da casa 
inclui cuidados para evitar acidentes. 
Feche os registros de água e a válvula 
de gás. Retire da tomada todos os 
aparelhos eletroeletrônicos (exceto os 
de sistema de segurança) para evitar 
que se queimem com uma eventual 
sobretensão na rede de distribuição.

Viaje tranquilo 
nas férias

três Ipês-amarelos e um Pau-ferro. 
O muro da Escola Estadual Martim 
Francisco foi pintado pelos alunos do 
colégio e por moradores do bairro, que 
também ajudaram na pintura de guias, 
varrição da rua e das calçadas. 

“A ação demonstrou a força que nós, 
vizinhos, e o poder público pode-
mos ter trabalhando em prol de um 
objetivo comum. Temos que ir além 
dos grupos de Whatsapp e Facebook e 
colocar a mão na massa para resolver 
os problemas”, disse Ricardo Haas, 
presidente da Associação.

Para saber quem é o representante de sua rua no programa 
Vizinhança Solidária, entre em contato com a Associação.

Vizinhança Solidária  
tem início na Vila Nova 

Alunos da Escola Martim Francisco 
também participaram do mutirão

O Prefeito Regional da Vila Mariana e moradores 
do bairro plantam mudas nas novas rotatórias
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Anote aí: A próxima reunião da Associação 
será no dia 4 de dezembro, às 19h, 
na sede da Associação (Rua Afon-
so Braz, 275, cj.3). De 23 de de-
zembro a 15 de janeiro, estaremos 
em recesso. A primeira reunião de 
2018 será no dia 05 de fevereiro.

Participe da produção do próximo 
boletim! Envie sua sugestão ou seja nosso 
repórter investigativo. 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!

Conheça os membros da AMVNC 
em nosso site: http://vilanova.org.
br/corpo-diretivo/

fique por denTro carTão fidelidade

No dia 11 de novembro, a Recycare 
promoveu o evento “Tempo de Reci-
clar”, para incentivar o descarte correto 
do lixo eletrônico. Na ocasião, os mo-
radores do bairro foram convidados a 
levarem seus aparelhos eletrônicos sem 
uso a um ponto de coleta instalado no 
Emporium São Paulo. Foram reco-
lhidos 186 kg de materiais, incluindo 
placas, sucatas de ferro, plásticos e 
vidros provenientes de aparelhos 
eletrônicos diversos. Os componentes, 
muitas vezes feitos a partir de metais 
pesados, serão separados e voltarão à 
cadeia produtiva como matéria-prima, 
diminuindo assim o impacto negativo 
sobre o meio ambiente. O evento teve 
o apoio da Comgás, que expandiu 
recentemente sua presença no bairro 
com quatro novos quilômetros de rede 
pronta para se conectar às residências.

Cuidados com 
o planeta

The Pilates Studio
Se você acha que todos os estúdios 
de Pilates são iguais, visite o The 
Pilates Studio, aqui na Vila Nova. 
Além de oferecer um espaço amplo 
e aconchegante, o estúdio conta 
com professores fisioterapeutas ou 
educadores físicos que passam por 
um rigoroso processo de certificação 
(600 horas de curso!) e um progra-
ma de educação continuada. O The 
Pilates também se orgulha de ser um 
dos poucos estúdios a seguir a prática 
do autêntico método de condicio-

Rua Afonso Braz, 203, 76 
Tel. 2925-2167 / 2162
Descontos em planos e pacotes entre 
6% a 13% com base no preço da aula 
individual.

Mais estabelecimentos aderiram 
ao nosso Cartão Fidelidade. Para 
conhecer a lista completa de locais 
e os benefícios oferecidos a todos os 
associados da AMVNC, acesse nosso 
site (vilanova.org.br).

namento físico e mental criado por 
Joseph Pilates no início do século 
passado. “É uma atividade que traz 
muita consciência corporal e pode 
ser praticada tanto por atletas como 
por pessoas pouco ativas”, diz Paulo 
Leister Rocha, sócio do estúdio.

Tenda montada 
para o recebimento 

de lixo eletrônico

Sala aconchegante e integrada às áreas verdes para a prática de Pilates


