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A revitalização e a preservação da Praça Cidade de Milão é 
uma das prioridades da nossa Associação. Por isso, cada ini-
ciativa criada para melhorar este importante espaço de nosso 
bairro é, para nós, motivo de grande comemoração. A mais 
recente, finalizada em dezembro, faz parte do projeto “Italia 
Per San Paolo”,  idealizado por órgãos do governo italiano em 
São Paulo e que busca restaurar monumentos simbólicos da 
aliança entre Brasil e Itália na cidade. 

“A Praça Cidade de Milão, cujo restauro da obra de arte 
estamos patrocinando, foi elaborada em 1962, para pactuar a 
irmandade entre Milão e São Paulo. Milão é a sede da matriz 

da Pirelli e São Paulo é a cidade que 
nos acolheu de braços abertos. Essa 
praça é muito significativa para nós”, 
afirmou Paul Hembery, presidente 
executivo da Pirelli para América La-
tina. “Esperamos que a praça seja um 
espaço de convivência, um local onde a 
população possa apreciar obras de arte 
ao ar livre e confraternizar.”

Os reparos na fonte, que conta com re-
produções de esculturas de Michelan-

Importantes centros culturais e eco-
nômicos de seus países, São Paulo e 
Milão são consideradas cidades-ir-
mãs desde 1962. Para celebrar este 
acordo, Gino Cassini, prefeito da 
cidade italiana, inaugurou naquele 
ano, na capital lombarda, o Largo 
São Paulo e, alguns meses depois, 
em visita à nossa cidade, a Praça 
Cidade de Milão. 

Para retribuir a homenagem, Prestes 
Maia, então prefeito de São Paulo, de-
cidiu instalar no local reproduções de 
quatro estátuas do gênio renascentista 
Michelangelo Buonarotti (1475-1564), 
originalmente criadas para decorar os 
mausóleus de Giuliano e Lorenzo Mé-
dici, filho e neto de Lorenzo, o Magní-
fico - importante estadista italiano que 
ajudou a promover o Renascimento. 

Que esculturas são essas?

gelo, foram feitos durante dois meses 
com a limpeza de todos os elemen-
tos, tratamento de trincas e ferragens 
expostas, além da recomposição 
de partes perdidas. A recuperação 
também contemplou a revisão dos 
sistemas hidráulico e elétrico e a 
impermeabilização do monumento 
com o objetivo de prolongar sua 
vida útil.

Mas as melhorias foram além da 
fonte. No projeto de revitalização 
desenhado pelo Instituto Europeu de 
Design, os jardins foram reconstru-
ídos e receberam novas espécies ve-
getais, além da definição de percur-
sos para a exploração do espaço. Um 
novo sistema de iluminação ainda 
valorizou o monumento e aumentou 
a área iluminada no local. 

A praça foi adotada pela Polishop, 
responsável por sua manutenção, 
que inclui serviços de limpeza 
semanal, corte de grama, pintura 
das guias e monitoramento da poda 
de árvores. “Nosso compromisso é 
manter, melhorar e fazer com que 
São Paulo tenha a Praça Cidade de 
Milão como um local de lazer para 
o paulistano no final de semana”, diz 
João Appolinario, CEO da Polishop. 

Durante a cerimônia de reinaugura-
ção da praça, realizada em dezem-
bro, o Prefeito João Doria destacou 
as belezas do local e anunciou a 
intenção de promover atividades 
culturais ali. Os detalhes, porém, 
ainda não foram divulgados.

As esculturas reproduzidas pelo Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo são as 
alegorias do Dia e da Noite e da Aurora 
e do Crepúsculo, e representam a pas-
sagem do tempo, a vida e a morte. 

Na Praça Cidade de Milão, as escultu-
ras foram dispostas em torno de um 
chafariz, inspirado nas fontes italianas 
e os pares originais separados. As 
alegorias femininas representando a 
Noite e a Aurora, de menores dimen-

sões, ficaram em primeiro plano, 
enquanto que as representações 
masculinas do Dia e do Crepúsculo 
tomaram lugar um pouco mais ao 
fundo, ladeando uma parede na 
qual figuram os brasões das duas 
cidades-irmãs.

A obra da fonte, realizada em 1971, 
já passou por três restaurações: em 
1998, em 2003 e esta última, conclu-
ída em dezembro de 2017.

Estátuas de Michelangelo na Capela de 
Médici, em Florença, Itália.

Praça Cidade de Milão no dia de sua reinauguração: 
novo espaço de lazer e cultura para São Paulo.

fIqUe POR DeNTRO

Já está no ar a página oficial da Associação dos Moradores da Vila Nova Con-
ceição no Facebook. Neste canal, falaremos das questões mais relevantes para 
a manutenção da qualidade de vida no nosso bairro, traremos novidades sobre 
nossas ações e muitas informações para o melhor exercício da cidadania na 
nossa cidade. Participe!

Pensamos, discutimos, trabalha-
mos e, claro, comemoramos juntos 
também. Em dezembro, o restau-
rante Clos abriu as portas para a 
confraternização dos associados da 
AMVNC. Um brinde a todos que 
diariamente buscam melhorar a 
vida no nosso bairro!

Novo canal no Facebook!

Um brinde  
a todos nós!

Há alguns anos, os bancos vêm utili-
zando o DDA - Débito Direto Auto-
rizado, um sistema que permite que 
todos os pagamentos emitidos por 
meio de boletos de cobrança para os 
clientes - pessoas físicas e jurídicas 
- sejam recebidos eletronicamente 
pelo banco. Assim, no lugar de um 
boleto impresso em papel, muitos 
associados recebem um alerta por 
e-mail avisando da conta a ser paga 
ou podem vê-la ao se conectar no 

Boletos: fique atento!

site de seu banco e entrar na área de 
pagamentos/cobranças do sistema. 
Caso não receba o boleto ou não 
encontre a conta no site, consulte seu 
banco. O boleto vence dia 10.

curta nossa página:  
facebook.com/vilanova.org.br

clique também no botão “seguindo” 
e escolha a opção “ver primeiro”

Para não  
perder nenhuma  
informação:

Presente para São Paulo

No dia 25 de janeiro, aniversário 
de São Paulo, a Praça Cidade de 
MIlão foi palco de uma linda 
homenagem à cidade e aos seus 
imigrantes: uma apresentação 
musical com o violinista Leo-
nardo Padovani e o acordeonista 
Thadeu Romano. O repertório 
selecionado pela musicista Karin 
Martins incluiu muitas canções 
famosas de nomes consagrados de 
todos os tempos, como Pixingui-
nha, Ennio Morricone, Carlos 
Gardel, Chico Buarque e Heitor 
Villa-Lobos. O primeiro evento 
na praça depois de sua restaura-
ção foi organizado pelo movi-
mento MicroCidade Moema  
(www.microcidademoema.com.br). 

Major Daniel, Police Neto, Ricardo Haas, 
Abrahão Badra, Paulo Uehara, Renato Ximenes



CIDADANIADe OLHO

Trânsito seguro e ações para minimizar os efeitos negativos decorrentes da 
grande circulação de carros no bairro são temas sempre presentes nas atividades 
da Associação. Em dezembro, durante a inauguração da Praça Cidade de Milão, 
representantes da AMVNC apresentaram ao Prefeito João Doria e ao presidente 
da CET, João Octaviano, um estudo solicitando três intervenções pontuais:  

Passagem de nível no cruzamento das avenidas Santo Amaro e  
Hélio Pellegrino, para diminuir o congestionamento no local; 

Restabelecimento do acesso à Avenida Antonio Joaquim de Moura 
Andrade a partir da Avenida República do Líbano (interrompido 
durante a construção do túnel Ayrton Senna); 

Permissão para conversão na Santo Amaro à esquerda a partir da 
Rua Afonso Braz, diminuindo assim o fluxo de carros na Baltazar  
da Veiga e, consequentemente, o grande fluxo de carros nas ruas  
do bairro. 

 
Os pedidos foram feitos a partir de demandas dos moradores com a avaliação 
de um arquiteto contratado pela Associação. No início deste ano, uma reunião 
na CET com membros da AMVNC formalizou a entrega do projeto ao órgão 
público que, agora, está analisando as solicitações feitas.

Falta de hábito, falta de tempo, falta 
de informação. Essas são as principais 
razões pelas quais ainda poucas pessoas 
separam o material reciclável do lixo 
comum em São Paulo. A cidade gera, 
em média, 20 mil toneladas de lixo dia-
riamente, sendo que o lixo domiciliar 
representa 60% do total. Estima-se que 
35% desse material poderia ser recicla-
do, porém, segundo a Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana (Amlurb), 
apenas 2,5% é de fato recuperado. 

Mas mudar as estatísticas não é tão 
difícil assim. Para participar da coleta 
seletiva, basta separar do lixo comum 
os resíduos recicláveis (veja mais deta-
lhes abaixo) e descartar todo o material 
junto (não é preciso separar por tipo) 
no dia e horário previsto para a passa-
gem do caminhão em sua rua (confira 
no site www.ecourbis.com.br). 

Descartar o material reciclável fora 
do dia e horário da coleta pode gerar 
sujeira nas ruas e atrair coletores não 
organizados. Caso não queira esperar o 

Projeto pede mudanças  
no trânsito do bairro

Um novo 
ciclo

Moradores e policiais  
mais próximos

Estar mais próximo dos vizinhos e 
da polícia para a construção de um 
ambiente mais seguro é a proposta 
do Vizinhança Solidária. Apresen-
tado em setembro aos moradores, o 
programa já está em funcionamento 
em algumas ruas, como a Professor 
Filadelfo Azevedo. Os vizinhos já 
têm um grupo ativo no whatsapp 
para comunicar períodos de ausên-
cia de algum morador ou atitudes 
suspeitas na rua. Em janeiro, por 
ocasião do Dia de Reis, representan-
tes desta rua levaram panetones aos 
policiais do 23o Batalhão da Polícia 
Militar.  

Para saber mais sobre o Programa 
Vizinhança Solidária, entre em 
contato com a Associação. 

1.

2.

3.

caminhão, pela cidade há 1500 pontos 
de entrega voluntária (PEVs). E, para 
materiais maiores, como pequenos 
volumes de entulho (até 1 m³) e móveis, 
há ainda os Ecopontos, onde é possível 
descartá-los gratuitamente em caçam-

bas distintas para cada tipo de resíduo. 
Todos os Ecopontos funcionam de 
segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos 
domingos e feriados, das 6h às 18h. O 
mais próximo fica na na Vila Mariana: 
Rua Maurício Francisco Klabin, 37.

Ecoponto: materiais para incineração 
em aterro, entulhos de obra e PEVs.

Como separar o lixo para reciclagem

Para que seja realmente reaproveitado, não apresente riscos ao coletor e ocupe menos 
espaço no transporte e armazenamento, o lixo deve ser descartado com alguns cuidados.

VIDRO PAPeL MeTAL PLÁSTICO

Lave-os e retire as 
tampas; No caso 

de vidro quebrado, 
embale-o em um 
jornal para evitar 

possíveis acidentes 
ao coletor.

Podem ser guardados 
diretamente em sacos 

plásticos. Opte por 
abrir as embalagens 

longa vida que podem 
ser compactadas, 
ocupando assim 
menos espaço.

Latinhas de 
refrigerantes, 

cervejas e enlatados 
devem ser amassados 

ou prensados 
para facilitar o 

armazenamento.

Lave-os para 
que não sobre 

restos do produto, 
principalmente no 

caso de detergentes 
e xampus. No caso 
de embalagens com 
tampas, retire-as.

Fonte: Amlurb

Os moradores James Beattie, 
Marlene dos Santos e Tony Leon 

em visita ao Batalhão da PM.

gelo, foram feitos durante dois meses 
com a limpeza de todos os elemen-
tos, tratamento de trincas e ferragens 
expostas, além da recomposição 
de partes perdidas. A recuperação 
também contemplou a revisão dos 
sistemas hidráulico e elétrico e a 
impermeabilização do monumento 
com o objetivo de prolongar sua 
vida útil.

Mas as melhorias foram além da 
fonte. No projeto de revitalização 
desenhado pelo Instituto Europeu de 
Design, os jardins foram reconstru-
ídos e receberam novas espécies ve-
getais, além da definição de percur-
sos para a exploração do espaço. Um 
novo sistema de iluminação ainda 
valorizou o monumento e aumentou 
a área iluminada no local. 

A praça foi adotada pela Polishop, 
responsável por sua manutenção, 
que inclui serviços de limpeza 
semanal, corte de grama, pintura 
das guias e monitoramento da poda 
de árvores. “Nosso compromisso é 
manter, melhorar e fazer com que 
São Paulo tenha a Praça Cidade de 
Milão como um local de lazer para 
o paulistano no final de semana”, diz 
João Appolinario, CEO da Polishop. 

Durante a cerimônia de reinaugura-
ção da praça, realizada em dezem-
bro, o Prefeito João Doria destacou 
as belezas do local e anunciou a 
intenção de promover atividades 
culturais ali. Os detalhes, porém, 
ainda não foram divulgados.
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www.designdeideias.com.br

Anote aí: As reuniões da associação acon-
tecem na primeira segunda-feira 
de cada mês, às 19h, na sede (Rua 
Afonso Brás, 275, conj 03). Venha 
participar e ajude a melhorar 
nosso bairro!

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 con-
tato. Envie um e-mail para info@vilanova.org.br e 
traga sua notícia!

CARTÃO fIDeLIDADe

Restaurante SER
Mais novo parceiro em nossa rede, 
o restaurante SER, de cozinha 
contemporânea, combina ambien-
te charmoso e comidas deliciosas. 
Entre os destaques do cardápio, estão 
os consagrados “Pescada Amarela 
com Crosta de Castanha do Pará”, o 
“Agnolotti de Burrata com Cama-
rões” e o “Leitão Romeu e Julieta”. 
Inaugurado no final de 2015, o SER 
não tem apenas visual de bistrô 
parisiense. Assim como ocorre em 
muitos restaurantes na França, no 
nosso vizinho os cães também são 
bem-vindos.

Attimo
Parceiro da Associação de longa 
data, o Attimo começou o ano com 
novidades. No fim de janeiro, o 
local reabriu as portas com um novo 
visual, mais descontraído, e passou 
a se apresentar como uma “trattoria 
moderna”. As mudanças também se 
notam nos pratos, com mais opções 
elaboradas no forno, uma salumeria 
e uma formaggeria.

Rua João Lourenço, 367 
Tel. 3044-1420
Couvert gratuito

Rua Diogo Jácome, 341 
Tel. 5054-9999
Sobremesa para o associado e 1 (um) 
acompanhante. Esse benefício năo se 
aplica para eventos diferenciados. Năo 
cumulativo com outros benefícios ou 
menu executivo.

Já são mais de 40 
estabelecimentos 
parceiros do 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).

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


