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VIVER EM COMUNIDADE

Boa vizinhança e solidariedade, são os melhores atributos para uma comunidade saudável. No entanto, mesmo 
que as atitudes individuais tenham essas características, é na representatividade de uma associação que esta 
comunidade pode ser mais forte. A associação que representa uma comunidade junto aos órgãos governamen-
tais é que expõe, defende e contribui, para os problemas de ordem comum. Contudo, mesmo que exista uma 
associação, ela só será representativa se for de fato, constituída de sócios. Sócios de voz, de participação e se 
possível, de ação. 
Reconhecendo todos os esforços que antecederam as demais diretorias da associação de nosso bairro Village, 
sabemos que ainda há muito que se fazer e isto só poderá acontecer com a boa vontade e a participação dos 
moradores tanto nas pequenas atitudes como na participação para a melhoria de qualidade de vida no bairro, 
buscando enfrentar não só os velhos desafios conhecidos da burocracia vigente, mas também, fazendo a nossa 
parte como cidadãos. É sempre bom reforçar que unidos somos mais fortes.
Nosso bairro é o conjunto de todas as nossas famílias e amigos, assim como todas as nossas ruas e áreas públi-
cas comuns, tão sofridas e carentes. Ou seja, nosso bairro é nossa casa. Conhecer e cuidar é fundamental. Se 
cada família sair um pouco de seu “quadrado”, perceberá que há problemas comuns, que muitas vezes, afetam 
mais ainda as populações mais pobres. Somos um bairro de diversidade social, cultural e econômica. Esta é 
uma grande vantagem sobre os “guetos” formados nas aglomerações formadas pelas diferentes classes sociais.  
Ao contrário, vivemos num mesmo território e precisamos uns dos outros. Assim, uma associação mais forte 
se faz na base do respeito a quem ela representa bem como do respeito de todos por todos. 

ELEIÇÕES AMPROVIC

Nossa associação de bairro chegou ao final de seu mandato. Esclarecendo, a presidência do Sr. Paulo Faccio 
(2015/2016), devido ao fato de ele não ser mais morador do bairro, foi substituída em assembleia em 17 de 
maio de 2015. Nesta ocasião, a presidência passou a ser do Sr. Danilo Mello Negretti. 
Para o biênio junho 2016 a junho 2018, a diretoria atual anunciou a inscrição de novas chapas de acordo com 
o estatuto, com prazo determinado dois meses.  Até o momento desta redação, estamos com uma só chapa. Para 
que ela seja oficializada, é necessária uma assembleia para a sua eleição. 
A assembleia extraordinária para eleição acontecerá no sábado, dia 25 de junho, na EE Dora Kanso, às 15:00. 
A sua presença é fundamental para a legitimação através de eleição. Nesta data também acontecerá a eleição 
do Novo Conselho de Saúde do Village.

CHAPA ÚNICA INSCRITA

Grupo diretor em ordem alfabética:
Ana Claudia Santos, Cintia Baldrighi, Leandro Mello Negretti, Maria Fernanda Felice, Matheus Vieira de 
Luca, Noemie Nelly Nahum, Suely Costa.
O grupo se propõe a trabalhar a partir de uma organização realizada em conjunto, sendo cada um responsável 
por determinado assunto, seja ele a curto, médio ou longo prazo, permitindo assim, quando necessário, uma 
rotatividade de ações e responsabilidades. 

A partir da página 03 você poderá conhecer detalhadamentea a filosofia e  plano de ação da chapa 
inscrita para 2016.
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BOA NOTÍCIA - SANASA
Conforme a SANASA, as obras sob o gasoduto da PETROBRÁS, os testes de 
pressão e a desinfecção da rede foram concluídos, assim, o reservatório de água do 
Village está sendo abastecido pela rede pública desde o dia 16/06/2016.

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E BRINQUEDOS 
INFANTIS
Existe um abaixo assinado para solicitarmos à SANASA a implantação de uma 
academia da terceira idade e brinquedos infantis na praça próxima ao campinho de 
futebol, na Avenida Múcio Drummond Murgel. Pedimos a todos que participem, 
quanto mais assinaturas, mais chance temos de sermos atendidos. O abaixo assina-
do está disponível no Empório Village, no Posto de Saúde e pode ser solicitado 
junto aos integrantes da AMPROVIC.

ALTERNTIVA PARA PAVIMENTAÇÃO
A AMPROVIC se reuniu com o técnico da CODASP no dia 14/06, com o objetivo 
de avaliar as soluções de pavimentação para estradas com características rurais. Há 
a possibilidade de se utilizar um agregado misto nas vias onde passam os ônibus, 
com o objetivo de reduzir os processos erosivos, e consequentemente os impactos 
ambientais. Esse material é uma alternativa para a pavimentação e também depen-
de de manutenção após eventos chuvosos. A CODASP tem condições de implantar 
esse projeto, porém, depende de verba do governo do estado, sendo que o custo de 
implantação varia de R$ 130.000,00 a R$ 140.000,00 por quilômetro, em ruas com 
8,0m de largura. A AMPROVIC irá entrar em contato com a Secretaria do Verde de 
Campinas, com o objetivo de tentar uma outra forma de cobrar esse tipo de melho-
ria no bairro.

EVENTO
Apresentação de performance musical ESMERALDA no teatro Castro Mende com 
a participação especial das crianças da AMIC - VILLAGE. A cada ingresso inteiro 
vendido uma criança da AMIC terá direito a entrada franca, o projeto conta com a 
participação do CASA (Coletivo Arte Saber e Amizade - Village).

Grupo:
Amprovic Village Campinas

www.amprovic.wordpress.com

amprovic@gmail.com

PRÓXIMAS REUNIÕES
Segue programação das próximas 
reuniões gerais da AMIC

28/08 - domingo -perido manhã
29/09 - Sábado - período terde
10/12 - Domingo - perído manhã

TELEFONES ÚTEIS

100  Secretaria dos Direitos   
        Humanos
128  Serviços de Emergência   
        no âmbito do Mercosul
180  Delegacias Especializa  
        de Atendimento à Mulher
181  Disque Denúncia
190  Polícia Militar
191  Polícia Rodoviária Federal
192  Serviço Público de  
        Transporte de Doentes 
        (ambulância)
193  Corpo de Bombeiros
194  Polícia Federal
197  Polícia Civil
198  Polícia Rodoviária Estadual
199  Defesa Civil
151  Procon
152  Ibama
153  Guarda Municipal
154  Detran

ENTRE EM CONTATO
COM A AMPROVIC
Nos ajude a fazer do Village um 
bairro melhor, participe dos 
nossos encontros e reuniões, ou 
entre em contato



BOLETIM VILLAGE CAMPINAS - EDIÇÃO JUNHO / JULHO 2016            03

FILOSOFIA CHAPA 2016

Uma associação com enfoque no coletivo do bairro, com vista nas condições do presente para um futuro 
melhor, no sentido de qualificar as áreas públicas e seus usos, preservando o meio ambiente natural de modo 
mais sustentável assim como o meio ambiente social no sentido mais amplo de contribuição para o bem-estar 
de todos os moradores, independendo do poder aquisitivo, religião, cor, gênero, faixa etária ou preferência polí-
tica. A prática da cidadania é a mesma para todos e pró todos.

PLANO DE AÇÃO DA CHAPA 2016

A. INFRAESTRUTURA BÁSICA
Os temas relativos à infraestrutura básica serão tratados de duas maneiras: a primeira, através dos órgãos com-
petentes, sendo através de protocolos e reuniões específicas com os técnicos de cada órgão gestor, a segunda 
forma será através de alternativas pelas quais cada morador possa contribuir com pequenas atitudes.
Temas: 1.  Água; 2. Energia; 3. Vias; 4. Transporte coletivo; 5. Esgoto; 6. Drenagem; 7. Coleta de resíduos.

B. PROJETOS SOCIAIS
Tem como objetivo promover dois tipos de atividades.  As primeiras para arrecadar verbas (bingo, bazar, 
almoço, etc) as segundas, como festas comemorativas, atividades culturais e esportivas, assim como oficinas, 
onde parte da verba arrecadada será aplicada.
Entre os projetos sociais estão:
 
 1. PROJETO CASA - Coletivo arte, saber e amizade: Desde Jan 2016, é uma parceria entre a 
 AMPROVIC, a EE Dora Kanso, a Creche da AMIC. Essa parceria está aberta para novas contribuições  
 que possam atuar em conjunto ou em partes. O objetivo do CASA é propor atividades de cultura de 
  modo geral, incentivando as relações sociais.
 Atividades desenvolvidas: 
 • Capoeira – (interrompido temporariamente por falta de instrutor)
 • Balé – todo sábado de manhã na creche
 • Horta educativa – conforme programação, na EE Dora Kanso
 • Outras propostas: a) Condicionamento físico na praça, yoga, taichi, outros esportivos 
  b) artesanato c) culinária econômica 

 • PROJETO FUTEBOL PARA CRIANÇAS – Dando continuidade ao projeto já existente uma  
  parceria entre a AMPROVIC - treino para crianças acima dos 5 anos de idade – aos sábados  
  pela manhã no campão de futebol em frente à fábrica de engates. Eventualmente é oferecido  
  um lanche para as crianças participantes.
 • Faz parte deste projeto, a parceria com a orientação de um psicólogo voluntário para assuntos  
  comportamentais, também será organizada uma farmácia para primeiros socorros em caso de 
  acorrências de acidentes.

 C. COMUNICAÇÃO AMPROVIC
 1. AGENDA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS – Trata-se de uma agenda que coloque em evidên 
 cia o comércio e todo tipo de serviços oferecidos no bairro. Tem como objetivo a promoção do trabalho  
 e renda assim como o desenvolvimento socioeconômico saudável do bairro.
 
 2. JORNAL AMPROVIC – O Boletim ganha novo status, agora Jornal. Será distribuído pelos  
 veículos WEB da associação, alguns dias antes de cada REUNIÃO GERAL e, a distribuição impressa 
  nos dias das reuniões.            
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 3. VEÍCULOS DIGITAIS
 • FACEBOOK AMPROVIC: Para informações, troca de mensagens, avisos, enquetes e outros.
 • E-MAIL AMPROVIC – Para endereçamento dos moradores que utilizam E-mail.
 • WHATSAPP AMPROVIC – Para os contatos smartphone 
 • BLOG – para informações gerais do bairro como eventos, ações e dicções.

 4. FAIXAS INFORMATIVAS DE EVENTOS

D. PROJETO VILLAGE SUSTENTÁVEL – Apresentação de um projeto territorial que visa abrir uma 
discussão e participação dos moradores quanto ao futuro do bairro desejado. Trata-se de uma visão de futuro 
que possa servir de referência junto a novas intervenções no bairro. É um projeto que faz parte  de uma tese de 
doutorado em urbanismo, que se constituirá num patrimônio da AMPROVIC.

E. PROJETO CENSO VILLAGE – Desenvolvido pela AMPROVIC, o CENSO VILLAGE tem como 
objetivo principal saber quantos somos e nossas faixas etárias, para podermos quantificar as  nossas necessida-
des. O CENSO VILLAGE possibilitará também, outras fontes de conhecimento, por exemplo: como o morador 
pode contribuir com ações, quais as providências que toma quanto a segurança, etc.

F. PROJETO SEGURANÇA SOLIDÁRIA – tem como objetivo consolidar a ideia de fortaleci mento de 
relações de segurança entre os moradores de uma mesma rua. Para isso, a AMPROVIC tem como projeto a 
divulgação de um modelo funcional de ações conjuntas entre moradores com o objetivo de inibir a ação de 
possíveis assaltantes.

G. PROJETO TRANSPARÊNCIA – Tem como objetivo tratar das questões financeiras, de arreca  
dação, distribuição proporcional de verbas, dar satisfação das contas à comunidade.


