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sociólogo e presidente
da AMVNC

PALAVRA DO PRESIDENTE

Novo tempo,
novas prioridades
Há um ano como presidente da AMVNC,
me debrucei, junto com a Diretoria, sobre
as prioridades definidas em 2010 para
nortear o funcionamento da Associação.
Com satisfação concluímos que a maior
parte dos objetivos foram concretizados.
A Associação escuta muitos moradores do
bairro pedindo mais qualidade de vida,
adequação de espaços públicos e de convivência, reformas estruturais ou pontuais
em praças e pavimentação, manejo arbóreo adequado, reciclagem de lixo e intermediação na convivência com o comércio
do bairro, por exemplo.
Porém a AMVNC não é uma empresa que administra o bairro, nem define
sozinha as suas prioridades; ela serve
como porta-voz dos moradores junto aos
órgãos públicos, reunindo as demandas e

enviando para as autoridades competentes, que as executam de acordo com ordem
de chegada e pessoal disponível (problemas que não são de nossa competência).
São vocês, os moradores, que “batem o
martelo” sobre o que é relevante ou não
para o bairro. Criamos então uma pesquisa online a fim de definir o novo plano
estratégico de nossas ações.
É preciso de toda a comunidade para a
AMVNC ser visível e atuante! Manifestem-se e contribuam para um bairro melhor.
Lembrem-se: sozinhos podemos ir mais
rápido, mas juntos, vamos mais longe!

ANOTE AÍ

Participe das próximas reuniões online!

https://zoom.us/j/91665402495?pwd=N2RPQnJSTGxsdEhmaWU2aS8vbTZmdz09
Meeting ID: 916 6540 2495
Passcode: AMVNC
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Neste dia, das 19 às 21h, haverá
outra reunião importante para
AGOSTO
apresentar o resultado da pesquisa aos moradores e discutir com
os presentes o novo plano estratégico para a
AMVNC. Compareça e chame os vizinhos
para participarem das mudanças no bairro!
Se você ainda não respondeu, acesse o link:
https://forms.gle/Ci78FWbsxjCH5iCv7
https://zoom.us/j/92159888725?pwd=b2FxbmYyaWRUTnVaLzY1V1ViZEZvQT09
Meeting ID: 921 5988 8725
Passcode: VNC
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A reunião mensal de moradores
ocorre sempre às primeiras seAGOSTO
gundas-feiras do mês, às 19h! O
formato online tem sido benéfico para a AMVNC, com novos participantes e ótimas contribuições. Venha se inteirar
das ações da Associação!
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Praça Jacinto Moreira Cabral
mais iluminada e segura

CAPA

Nova iluminação LED melhora
a segurança

O projeto de troca por LED foi feito em
vários pontos da cidade. Todos os locais
incluídos no cronograma de execução fo-

ram definidos com base nos índices de criminalidade fornecidos pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo,
pois o projeto da Prefeitura visava melhorar a segurança na cidade com a modernização e ampliação da rede elétrica.
Boa parte da iluminação no bairro já foi
substituida, faltando ainda executar algumas ruas. As Praças Pereira Coutinho e a
Cidade de Milão também receberam nova
iluminação. A Associação tem feito gestões
junto ao Subprefeito Diogo Soares para
que todos os locais sejam contemplados o
mais breve possível.

Praça Cidade de Milão recebe nova iluminação
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Melhorar a iluminação no bairro é uma
demanda antiga da AMVNC, que visa
aumentar a segurança do bairro e foi finalmente respondida. Em anos anteriores
as lâmpadas de luz amarela já haviam sido
subsitituídas por brancas. Agora, a iluminação de várias ruas do bairro foi trocada
por tecnologia LED, pelo Departamento
de Iluminação Pública (ILUME), trazendo também maior claridade, com menor
consumo de energia e maior tempo de
duração, segundo Floriano Pesaro.
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VILA NOVA

Visita do Subprefeito no bairro
No dia 14 de julho o Subprefeito Diogo
Soares – cumprindo o compromisso firmado com a AMVNC durante a reunião
de junho – realizou uma visita técnica
pelo nosso bairro, para ouvir e ver as demandas que a Associação vem relatando à
Subprefeitura.
Acompanhado de Floriano Pesaro,
Ricardo Haas (presidente e vice-presidente
da AMVNC) e a moradora Maria Claudia

Sebe, o Subprefeito ouviu os comentários
sobre as incomodidades do bairro, como a
banca de jornal ainda esperando remoção,
pavimentação local, buracos causados pela
SABESP na R. João Lourenço (arrumado
logo após a visita), entre outros.
Diogo Soares também acompanhou a
poda das árvores na Praça Jacinto Moreira
Cabral durante sua visita.
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Floriano Pesaro acompanha o
Subprefeito Diogo Soares na
visita às demandas do bairro.
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VILA NOVA

Uma nova Vila Nova
para todos: Participe
da Pesquisa
Queremos saber sua opinião sobre as próximas prioridades do bairro. Ainda dá tempo,
acesse nossa pesquisa pelo QR Code! Veja algumas sugestões dos moradores:

“Quando uma
construtora danifica as
ruas do bairro com seus
veículos pesados deve
ser responsabilizada e
fazer o restauro.”

“Ter uma biblioteca
pública, com acesso
para a Escola Martin
Francisco e para a rua,
no terreno da escola.
Praça Wi-Fi na praça
Milão, Pereira Coutinho
e Moreira Cabral.”

“Seria interessante
um relacionamento
mais estreito entre
a Associação e
moradores do bairro.”

“Ter um programa
para proteger e
promover a saúde das
árvores do bairro.”

A participação de todos é fundamental! Divulguem aos vizinhos. Juntos somos mais!
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“Atrair jovens para
participar das reuniões
com o propósito de
formação de novas
lideranças.”
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CIDADANIA

Direitos e deveres
Como cidadãos, temos o direito de exigir
que impostos sejam utilizados na melhoria da cidade e do bairro, mas também
temos deveres.
Pedir segurança no bairro é simples. Mas
se você for assaltado, precisa fazer um
Boletim de Ocorrência, ao invés de “deixar passar” por dar trabalho. Só assim auxiliará a polícia a mapear as áreas de risco
e fazer rondas eficazes.
Da mesma forma, o asfalto esburacado,
a zeladoria mal executada, merecem um
protocolo de vários moradores pelo aplicativo SP156. Só então é hora de comunicar a Associação de bairro, para acompanhar as demandas já abertas.
A Associação é feita de moradores voluntários e de boa vontade que dispõem seu
tempo para ajudar com as questões da
comunidade. Tal como o síndico e conselheiros de um condomínio, os membros
da diretoria da AMVNC aprendem diariamente sobre como lidar com o poder
público e com o ser humano.

Mas um fato é certo: se queremos uma
sociedade melhor, é necessário fazermos
nossa parte e não sermos somente expectadores. Só pode exigir seu direito quem
fez o dever de casa.

Você sabia que para ficar por dentro do que acontece na
Vila Nova basta dois cliques? É isso mesmo! Dá um clique
para seguir na rede social que mais gosta – Instagram
ou Facebook – e outro clique para compartilhar com
seus vizinhos essa notícia! Pronto!
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Acompanhe
os nossos canais!

6

Floriano Pesaro, presidente da AMVNC,
entrega os termômetros à UBS

NOSSO BAIRRO

UBS e AMVNC:
uma parceria que dá certo!

Quais os benefícios de uma
Associação de bairro ativa?
Dra Vânia: Uma Associação ativa
contribui na promoção, sensibilização
e a conscientização sobre as ações
educativas e preventivas da UBS junto
aos moradores e trabalhadores. A
AMVNC tem dado apoio à UBS, não só
na mobilização com outras entidades,
mas também com realização de diversas

Medição de temperatura
obrigatória, na entrada da UBS

iniciativas e doações de insumos, como
termômetro infravermelho, face shield
e máscaras caseiras, contribuindo ainda
mais na assistência à saúde dos usuários
e profissionais da Saúde, refletindo
em melhor acolhimento, escuta e
acompanhamento dos pacientes com
sintomas respiratórios.
O que mudou com a pandemia?
Dra. Vânia: Além do Drive Thru da
Campanha de vacinação contra a
Influenza e conscientização das ações
preventivas na UBS e extramuros,
com visitas técnicas diárias nas praças,
ruas, pontos de ônibus, comércio,
temos a realização de teleconsultas e
telemonitoramento diário dos pacientes
suspeitos ou confirmados com a
COVID19. Também estamos atendendo
moradores de rua, em parceira com a
Equipe de Consultório na rua (CnRua), da
Vila Mariana.
E o relacionamento dos moradores
com a UBS, mudou?
Sim, as ações solidárias mobilizadas pela
associação tem ajudado a melhorar o
vínculo com os usuários e a compreensão
dos serviços prestados pela UBS.
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A AMVNC vem apoiando o trabalho da
UBS Max Perlman desde o início da pandemia. Para que você também saiba como
atua a UBS, conversamos com a diretora,
Dra. Vânia Siervi.
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CIDADANIA

Você já apoia a Cruz Vermelha?
A Cruz Vermelha agora está liderando a Campanha
do Agasalho, além de continuar distribuindo Cestas
Básicas nas comunidades. A AMVNC incentivou
os associados a apoiarem as ações anteriores da CV,
e foram doados aproximadamente dezesseis mil
reais. Vamos continuar esta campanha, pedindo aos
associados que façam a doação diretamente para
a AMVNC, mostrando nosso engajamento como
entidade. Conheça mais sobre a campanha http://
aquecesp.org.br

Para doar:
Banco Santander
Agência 4602
Cc: 13000057-4
Cnpj: 03.450.577/0001-93
Associação de Moradores da Vila Nova
Conceição (envie o comprovante para
info@vilanova.org.br)
Se preferir doar os cobertores diretamente para a Campanha do Agasalho,
dirija-se à Drogaria São Paulo, na R.
Balthazar da Veiga,284.

Ticiane Pinheiro divulga a
Campanha do Agasalho 2020

Com a volta da realização das cirurgias eletivas, somado a tratamentos que não podem parar, como o
de câncer, anemias e também procedimentos com
os próprios pacientes com Coronavírus, a demanda
por transfusões de sangue aumentou muito durante
os últimos meses, como explica a líder de captação
do Banco de Sangue S. Paulo, Bibiana Alves. Para que
não falte sangue no estoque, seja solidário e compareça a um Hemocentro. Atuando com toda a segurança exigida, oferecem álcool em gel em todas as
dependências, mantém o distanciamento de cadeiras
e o uso da máscara é obrigatório.
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Transfusões de
sangue aumentam
com pandemia
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CIDADANIA

Descarte do lixo e reciclagem
em duas etapas
A ReciclaSampa, alinhada com o Plano de
Metas da Prefeitura, viabilizou a reciclagem
em duas etapas. Você só tem que separar o
lixo orgânico em um saco e os recicláveis
em outro. Mas sempre vale algumas
recomendações:
Luvas e máscaras descartáveis, celofane,

papel vegetal, papel revestido com
parafina ou silicone, embalagens plásticas
metalizadas, extratos bancários e papel
carbono? Tudo no lixo orgânico. Limpar os
itens que irão para reciclagem - inclusive as
cápsulas de café - para que não sujem ou
contaminem o restante do lixo limpo!

Itens

Local de descarte

Embalagens de isopor, escovas de dente e
cabelos, tampas de iogurte, saches de café,
potes de iogurte

Recicláveis

Eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
carregadores e componentes de computador

Subprefeitura V. Mariana - R. José de Magalhães,
500 ou Recycare (retira em sua casa - Whatsapp
11-97289-4045)

Baterias e pilhas

Papa-pilhas, em supermercados e farmácias

Lâmpadas

Casa Toni Com. De tintas - Al. dos Maracatins, 1061
ou Reciclus - R. Vergueiro, 2253

Ampolas de medicamentos

Droga Raia - R. Afonso Braz, 610

Latas de tinta, verniz, solventes e inseticidas

Ecoponto Mirandópolis - Av. Senador Casemiro da
Rocha, 1220
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Em dúvida sobre onde descartar?
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CARTÃO FIDELIDADE

Incentive o comércio
do bairro!
Uma pequena decisão pode ajudar muitos profissionais e comerciantes! Comprar do comércio local é
manter vivo o relacionamento com rostos conhecidos
e que tem prazer em servir os moradores da Vila Nova!
Se você ainda não é associado da AMVNC, está perdendo os descontos proporcionados por nossos parceiros do Cartão Fidelidade, em mercados, lavanderias,
restaurantes, diversos comércios e até clínicas.
Conheça nossos parceiros e associe-se já!

MERCADO

Attimo

CUCINA ITALIANA

www.armazemcerealista.com.br

https://attimorestaurante.com.br/

2371 1000
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 20h /
Sáb - 10 às 18h / delivery

5054 9999
Atendimento: 3ª a 5ª - 12 às 15h / 6ª
e Sáb - 12 às 16h / dom - 12 às 17h
/ delivery

Anglo Americana
IMOBILIÁRIA

https://www.angloamericana.com.br/

3887 4555 ou site
Atendimento: online

Botica Biofármaco

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Bolo ao Forno

BOLOS ARTESANAIS

https://www.instagram.com/
boloaoforno/

3564 0547 / 94479 6134
Atendimento: 2ª a 6ª - 8h30 às
17h30 / Sáb - 12 às 16h / delivery

Bread&Co.

PADARIA E CONFEITARIA

facebook.com/boticabiofarmaco

http://breadco.com.br

3842 1766 / 3842 8889
98077 3507
Atendimento: 2ª a 6ª - 8 às 17h /
Sáb - 9 às 13h

3045 7242 / 99671 2047
Atendimento: 7 às 20h / “a la carte”
- 11 às 17h / delivery - 7 às 14h

Buddha Spa

BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Carline Café
CAFÉ

https://buddhaspa.com.br

https://instagram.com/carlinecafe

5096 5556 / 99921 6832
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 14h;
15 às 19h / Sáb - 9h50 às 18h

3044 6000
Atendimento: delivery / loja com
reabertura 01/08
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Armazém Cerealista
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CARTÃO FIDELIDADE

Compasso Instituto Médico

EXCLUSIVIDADE BUDDMEYER LUXUS

ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO

https://casaalmeida.com.br

https://compasso.med.br/

Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 16h /
compras pelo site

3050 0608
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 15h

Dell Anno Atelier

AMBIENTES E DECORAÇÃO

DOM Medicina personalizada
DERMATOLOGIA

https://dellanno.com.br

dommedicinapersonalizada.com.br

3672 3682
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 20h /
Sáb - 9 às 13h

5574 1001
Atendimento: 2ª a 6ª - 8 às 20h /
Sáb - 9 às 13h

Dibacco
https://www.instagram.com/
restaurantedibaco/

2385-7618 / 94490-4343
Atendimento: Ter a Dom, 12 - 17h

Drogasil
FARMÁCIA

Dry Clean
LAVANDERIA

drycleanusa.com.br/saopaulo/
novaconceicao

3846 2355 / 99911 2355
Atendimento: 2ª a 6ª - 8 às 18h /
Sáb - 9 às 13h / delivery

Emporium São Paulo
SUPERMERCADO

https://drogasil.com.br

emporiumsaopaulo.com/delivery

3842 5113
Atendimento: das 7 às 23h/ delivery

5054 8000
Atendimento: 2ª a Sáb - 7h30 às
22h / Dom - 8 às 20h / delivery

Espaço Natividade

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Farabbud

RESTAURANTE ÁRABE

https://espaconatividade.com.br

farabbudemcasa.com.br/menu

4328 9555
Atendimento: aulas online

5054-1648
Atendimento: 2ª a 6ª - 13 às 17h / Sáb
- 12 às 15h30 / delivery - Ifood, Rappi

Finestra Empório
& Osteria

instagram.com/emporiofinestra/

3848 9373 (tb é whatsapp)
Atendimento: 3ª a 6ª - 12 às 20h / Sáb - 10

às 18h / dom - 10 às 15h / delivery grátis

Hotel Aldeia de Sahy

Hering Store
Afonso Braz
instagram.com/hering_afonsobraz/

3846 7934 / 95902 1488
Atendimento: 2ª a Sáb - 10 às 15h

Jaber Especialidades
Árabes

https://sahy.tur.br/

http://www.jaber.com.br/

(12) 3863-6366
Atendimento: Reabertura com
protocolo Covid19

3842 8849
Atendimento: todos os dias - 10 às
20h / delivery
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Casa Almeida
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CARTÃO FIDELIDADE

RESTAURANTE JAPONÊS

https://bit.ly/2SIZoB2 (cardápio)

3846 7327
Atendimento: 2ª a Sáb 12 às 15h /
delivery - 2ª a Sáb das 12 às14h30
18 às 22h

Le Pain Quotidien
www.lepainquotidien.com/br/pt

3849 0835
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 15h /
delivery - 15 às 17h

Mouse Store
BRINQUEDOS

www.mousestore.com.br

2615 6156 / 96792 1015
Atendimento: 2ª a Sáb - 10 às 16h /
delivery

NOVA Medicina
Diagnóstica

http://www.nova.med.br/

3050 0602 / 96634 9046 (emergência)
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 15h

Óticas Carol
facebook.com/oticascarolvnc

2894 4492
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 17h /
Sáb - 9 às 13h

Peixinho Dourado

PAPELARIA

https://peixinhodourado.com

98473 7926
Atendimento: 2ª a sáb - 10 às 16h /
delivery

Pet da Vila Nova
CLÍNICA VETERINÁRIA

http://petdavilanova.com.br

3044 4492
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 18h /
Sáb - 9 às 13h

Lavanderia Pontual
https://facebook.com/pg/lavpontual

3849 5690
Atendimento: 2ª a Sáb - 8 às 16h /
delivery

Macabeli - Pilates &
More

http://macabeli.com.br/site/services/
pilates-online/

98363 0092
Atendimento: aulas online

Multicoisas
https://multicoisas.com.br/

3611 1580/ 98996 8618 (whatsapp)
Atendimento: 2ª a 6ª - 8 às 18h /
Sáb - 10 às 16h / delivery

On Office • COWORKING
https://coworkingmap.org/on-officesvila-nova-conceicao/

2500 5999 / 99798 8171
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 17h

Ótica da Villa
https://oticadavilla.com.br

4810 0244
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 ás 19h /
Sáb - 9 às 13h / delivery - ótica em
domicílio

PerfilFit

TREINAMENTO FÍSICO

99774 0083
Atendimento: aulas online

Quadreria

NOVAS IDEIAS, NOVOS CONCEITOS

https://quadreria.com.br/

3061 0921 (whatsapp)
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 16h
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Kinoshita - Kurã

12

CARTÃO FIDELIDADE

Soleil Cosméticos
facebook.com/
soleilcosmeticoseacessorios/

3842 3546 / 95684-3132
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 16h / Sáb
- 9 às 13h / delivery

Studio Tez

CABELO ESTÉTICA

www.instagram.com/studiotez/

3849 7786 / 99296 3405
Atendimento: 2ª a Sáb - 10 às 17h

The Pilates Studio Brasil
https://pilates.com.br/studios/sp-vilanova-conceicao/

97078 0260
Atendimento: agendamento de
aulas online

Vania

Tetê Castanha
FLORES

http://tetecastanha.com.br

98804 2244
Atendimento: 2ª a 6ª - 9 às 17h /
Sáb - 10 às 16h / delivery

Tia Armênia
www.instagram.com/tiaarmenia/

3842 4185 / 99300 0315
Atendimento: Delivery de 2ª a 6ª - 10
às 17h / Sáb- 10 às 15h

Tradi

HAMBURGUERIA

hamburgueriatradi.com.br/
cardapio-delivery

3045 0094 / 99227 2688
Atendimento: Todos os dias - 12 às
17h / delivery

Yara Velas

ROTISSERIE

https://vaniarotisserie.com.br

3842 1775/ 98994 2122
Atendimento: 3ª a 6ª - 9 às 17h /
Sàb - 9 às 15h / delivery

DECORAÇÃO

http://www.yaravelas.com.br

99500 4046
Atendimento: 2ª a 6ª - 10 às 16h /
Sàb - 10 às 13h

FIQUE TRANQUILO:
o vencimento dos cartões será prorrogado até jan/21, em respeito ao isolamento.
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E se você ainda não é associado, junte-se à nós! Você ajuda a cuidar de nosso bairro e
tem direito ao Cartão Fidelidade. Associe-se pelo site vilanova.org.br
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