JUNHO 2019
www.vilanova.org.br

REQUALIFICAÇÃO
AV. SANTO AMARO
O QUE É E SEU IMPACTO
NO BAIRRO

AMVNC
COM A PALAVRA,
FLORIANO PESARO

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA NOVA CONCEIÇÃO

UMA CIDADE
PARA AS PESSOAS

Praça Cidade de Milão

Um retorno ao uso democrático do espaço público

FIQUE POR DENTRO

Nova gestão agrega experiência à AMVNC

Na última reunião, o presidente da Associação fez questão de apresentar toda
a diretoria, e também de dar voz à várias
pessoas com diferentes pontos de vista.
Plano de metas para 2019
Pesaro contará com os diretores para estabelecerem as demandas prioritárias da
comunidade, melhorando a fiscalização
de irregularidades, cobrando soluções

CAPA

Já parou para pensar
o que é espaço público
e como o ocupamos?

Por definição, espaço público é “aquele
de uso comum e posse coletiva (pertence ao poder público)”. Ele divide-se
em espaços livres e com restrição de
acesso. Quando discutimos sobre uma
cidade feita para as pessoas, precisamos considerar os espaços livres, que
compreendem espaço de circulação, de
contemplação, preservação/conservação, e também de lazer e recreação.
Resgatando o espaço coletivo
Atualmente busca-se resgatar a função
original do espaço público, diminuindo o caos e poluição. Tomamos como
exemplo algumas ações presentes na
cidade, como a criação de ciclovias e
integração do uso dos patinetes como
transporte, o uso de espaços de lazer e
recreação em praças e parques tornando-os multifuncionais, com áreas para
exercício físico, brincadeiras infantis,
esportes e muito mais.

Uso democrático do
espaço público
O assunto foi amplamente discutido
na reunião do dia 6 de maio, entre os
associados, o presidente da Associação
Floriano Pesaro, o subprefeito Fabrício
Cobra Arbex e o vereador Police Neto.
A ocupação de praças como a Pereira
Coutinho e a Cidade de Milão para
feiras e eventos foi uma das questões levantadas. “É necessário haver
uma interlocução entre moradores e
organizadores destes eventos, para que
se mantenham as características do
bairro”, afirma Floriano Pesaro.
Ocupação por pessoas na rua
traz segurança
O subprefeito falou sobre o uso
das calçadas e o dilema das mesas e
parklets neste espaço. “Há uma legisla-

dos órgãos competentes, buscando
melhorar a segurança do bairro (com a
melhora na iluminação, por exemplo), e
também a mobilidade, tanto para pedestres quanto para carros, ciclistas e outros.
Somar para crescer
Com seu olhar voltado para causas
sociais, somado aos 24 anos de vida
pública, pretende tocar em problemas
sensíveis do bairro, no que se refere à
pessoas em situação de rua, catadores
e ocupação de imóveis abandonados,
contando com sua capacidade de gestão
para a solução destes casos.
Um convite à cidadania
“É condição sine qua non participar para
mudar nossa realidade. É muito difícil
reclamar de algo quando nos abstemos
de tomar conhecimento e exercermos
nosso papel enquanto cidadãos.
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Em abril, Floriano Pesaro assumiu
como novo presidente da AMVNC.
Morador da Vila Nova Conceição desde 2003, trará para sua administração
a experiência como Vereador, Deputado Federal, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social de São Paulo
e Secretário Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo,
além de vice-presidente da Associação
nos últimos 8 anos.

Floriano Pesaro

Nesse sentido, a Associação é uma
ferramenta fundamental. Pode parecer
clichê, mas juntos somos mais fortes. E
é verdade. Nossas demandas e posições
tomam corpo e densidade quando
estamos no coletivo”.

MEIO AMBIENTE

Podas são Prioridade
para a Prefeitura

Praça Pereira Coutinho

ção para isso. A ocupação das calçadas
traz segurança para os bairros, assim
como a ocupação das ruas pelas bicicletas e pedestres”.
Segundo Police Neto, “Cada vez
que se tira uma vaga dos carros é
como tirar um pedaço das pessoas,
devido à carrodependência. Queremos conscientizar que a presença
de mais pessoas na calçada faz bem
para o bairro, para o comércio. O
conflito sobre a ocupação de um
espaço público é um bom conflito, e
mediaremos diálogos entre estabelecimentos comerciais, para alcançar
a livre circulação de pedestres no
espaço público”.
Com o diálogo podemos conhecer a
história dos espaços que nos cercam, e
usufruir deles, seja para contemplação
ou para interação social, lazer, esportes
ou mobilidade alternativa.

Novo Conselho gestor

Concessão do Parque Ibirapuera
O Plano Diretor do Parque ibirapuera, necessário para validar o processo de
concessão, após intervenção do Ministério Público e do Vereador Gilberto
Natalini, finalmente foi apresentado para a população e Conselho Gestor do
Ibirapuera, no último dia 15 de maio. O período de Consulta Pública irá até o
dia 15 de junho. Todo cidadão pode conhecer e opinar sobre o Plano Diretor
no site da Prefeitura.
Eleições Conselho Gestor do Parque
A AMVNC entrou com força total para o Conselho Gestor do Parque Ibirapuera para esse Biênio, como primeiro suplente na categoria Entidades, representada por Marcelo Macedo.“O parque vive um momento histórico em que o
poder público cede à iniciativa privada a gestão da área. Esse será o grande tema de
trabalho do próximo trimestre, para os conselheiros, a AMVNC e a população, que
precisarão abraçar essa causa a fim de não pôr em risco o futuro do parque”.
Sylvia Mielnick representará os usuários. “Agradeço o apoio e o seu voto! Consegui
ser eleita para o Conselho! Vai ser possível continuar acompanhando de perto as
questões do Parque”.

A Prefeitura de São Paulo vem
priorizando as ações de zeladoria na
cidade, e isto inclui a poda de árvores.
Zerando a demanda de pedidos de
poda, poderá atender aos chamados
imediatos e a manutenção preventiva
das árvores. Para podas de emergência (com risco de vida e acidentes)
pode-se acionar a Defesa Civil, para
ação imediata. Em casos de queda de
fios de alta tensão próximo às árvores,
é necessário contatar antes a concessionária de luz, para desligamento da
energia. Só a poda radical, no caso de
árvores doentes, é que precisa de laudo
e autorização.

DE OLHO

EDUCAÇÃO

Requalificação da Av. Santo Amaro
e seus efeitos no bairro

Reciclagem está
sempre na moda

Muito em breve as obras de requalificação da Av. Santo Amaro serão iniciadas,
e durante um período de pelo menos
dois anos, os moradores do bairro precisarão lidar como aumento de fluxo de
automóveis dentro do bairro e entorno.

Reciclar é a palavra do século, e precisamos de ações concretas diárias para
preservarmos nosso planeta.

A obra é importante e necessária para o
crescimento da cidade, já que a avenida
é essencial para a mobilidade na zona
sul. Isso contribuirá com a valorização
do bairro, resgatando-se as áreas degradadas existentes.
O que é a requalificação e onde
acontecerá
A requalificação faz parte do Plano
Diretor Estratégico do Município, e
abrange o trecho entre as Av. Presidente
Juscelino Kubitschek e Av. dos Bandeirantes, com quase 3 km de extensão.
A Av. Santo Amaro, apesar de concentrar um grande número de comércios,
bancos e mercados, sofreu um estreitamento quando, em 1985, foi implantado o corredor de ônibus. Este fator

Há quem ainda se recorde de bons
restaurantes, cinemas e lojas na avenida,
antes da implantação dos corredores.
Conheça o projeto
O projeto contempla, entre outras coisas,
a ampliação de calçadas, enterramento
das redes elétricas, melhoria da drenagem urbana e nova pavimentação de
vias e espaços públicos. As mudanças no

tráfego da Vila Nova serão temporárias,
e foram incorporadas à obra as lombofaixas no bairro (parte do projeto de
Traffic Calming).
Ainda que hajam mudanças dentro do
fluxo no bairro, esta obra vem somar
para todos, melhorando a infraestrutura para transporte coletivo, acesso
aos bairros, iluminação, paisagismo e
ajardinamento da avenida, tornando-a
novamente um espaço público aberto
à circulação de todos, agradável e com
segurança.

Regulamentação do uso dos patinetes em SP
No dia 13 de maio o prefeito Bruno
Covas anunciou as novas regras
para o uso de patinetes elétricos na
cidade. Os patinetes, tanto quanto as
bicicletas, são vistos como “modais de
trânsito” – ou seja, veículos para micromobilidade, em curtas distâncias,
substituindo o automóvel. O que se
espera, a médio prazo, é a substituição do uso do carro para pequenos
deslocamentos dentro do bairro.

Ciclovia na Av. República do Líbano

os hábitos do dia a dia;

2. Reduzir

o consumo de recursos naturais;

3. Reutilizar

objetos e bens sempre que
possível;

4. Recusar
PEV na Rua Afonso Brás

causou o abandono e deterioração de
algumas áreas, e o desinteresse de muitos comércios em se estabelecerem ali.

É fato que o uso do patinete ajuda
a diminuir o trânsito e melhora a
qualidade de vida, mas precisa ser
acompanhado da responsabilidade
de cada um de respeitar o Código
Brasileiro de Trânsito.“Eu estimulo,

ao mesmo tempo que recomendo
a prudência. Nós, da AMVNC,
colaboramos para a regulamentação
desse modal da cidade. Além disso,
essa é uma tendência mundial.”,
falou Floriano Pesaro.
Dentre as novas regras sancionadas,
estão a obrigatoriedade de uso do
capacete, circulação só permitida em
ciclovias, congêneres ou ruas com
limite de velocidade até 40 Km/h, e
velocidade máxima do patinete de 20
Km/h. As empresas também devem
veicular campanhas educativas para
os usuários. O descumprimento acarretará em multas e penalidades para
as empresas locadoras e condutores.

Se você já faz a separação do seu lixo
reciclável em 5 partes – orgânico,
metal, vidro, plástico e papel – não
deve parar! A reciclagem em duas
etapas serve para estimular as pessoas
que não tem o hábito nem sabem
como separar os resíduos. Também é
importante informar-se sobre dias e
horários em que o caminhão de coleta
seletiva passa em sua residência (no
site da Ecourbis) ou sobre os Pontos
de Entrega Voluntário (PEVs) para
fazer o descarte. São 1500 na cidade!
Aqui no bairro você pode achá-los em

Este é um conceito criado com
o objetivo de conscientizar o
cidadão para:

1. Repensar

Reciclagem em duas etapas
Thais Olenk, do Recicla Sampa, explica:
“O Movimento Recicla Sampa preconiza a separação dos resíduos domiciliares em dois (comum e reciclável) para
facilitar a prática. A separação mais
detalhada fica por conta das Centrais
Mecanizadas de Triagem”.

Imagem projetada da Av Santo Amaro

Os 5 “Rs” da reciclagem

frente ao Pão de Açucar e Droga Raia,
ambos na Rua Afonso Brás.
Os Ecopontos são diferentes dos PEVs,
pois recebem todo tipo de material reciclável ou de descarte. Alguns recebem,
por exemplo, podas de árvores, ou entulho de construção. Veja os endereços
mais próximos:

os vilões do meio ambiente como sacolas plásticas e canudos
- por exemplo;

5. Reciclar

tudo o que for possível para
contribuir com uma vida e um
planeta mais sustentável.
Para mais informações, acesse
o site do Recicla Sampa
www.reciclasampa.com.br

Ecoponto Mirandópolis: Av. Senador Casemiro da Rocha, 1220.
Ecoponto Vila Mariana: Rua Afonso Celso, 147 - Vila Mariana.

IPTU Justo
O Movimento IPTU JUSTO continua trabalhando ativamente.
Foi protocolada uma carta aos vereadores, em todos os gabinetes,
e atualmente os integrantes do Movimento estão visitando
pessoalmente os vereadores e também os deputados estaduais, na
Assembléia Legislativa.
A vereadora Janaína Lima também informou que o PL do IPTU
JUSTO (515/18) foi aprovado em primeira instância. Este PL limita o
aumento do imposto aos índices do IPCA.

Venha
Participar!
A reunião da AMVNC será
dia 03/06, às 19h, e o Diretor
Técnico da SP Obras, G. Costa
estará presente, falando do
projeto da Av. Sto. Amaro.
Local:
Colégio Lourenço Castanho,
R. Bueno Brandão, 283.

Curta, comente, divulgue!
Já curtiu a página da Associação no Facebook? É mais um canal para tratarmos de temas
relevantes para a manutenção (e melhoria!) da qualidade de vida no nosso bairro, das ações da
Associação e outras informações importantes para o exercício da cidadania em nossa cidade.
Curta a página, deixe seus comentários e divulgue para seus vizinhos! fb.com/vilanova.org.br

CARTÃO FIDELIDADE

Novo cartão fidelidade:
aliando comodidade
com descontos
Poder ter em seu bairro uma opção ampla de comércio, restaurantes e
prestação de serviço e sem perder tempo se deslocando pela cidade é uma
comodidade. Associando-se à AMVNC, você conta com descontos em mais
de 50 estabelecimentos parceiros, para fazer compras, passear, se cuidar e
até para viajar! Vem com a gente, você só tem a ganhar!

Quer anunciar em nosso Boletim? Envie email para info@vilanova.org.br e saiba mais!
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