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NO MÊS DE SETEMBRO A NOVA DIRETORIA COMPLETA 1 ANO!
Nesse novo ciclo procuramos manter o que havia de melhor na antiga gestão e reforçar alguns valores 
que achamos importantes, tais como a colaboração, participação, responsabilidade, confraternização 
e cidadania, por isso criamos também uma navo identidade, que preserva as características do logo 
anterior e reforça ainda mais o lado humano e o amor pelo bairro, pelas pessoas e pelo ambiente que 
vivemos.
No lugar das  tradicionais reuniões gerais a nova diretoria optou em fazer ações mais dinâmicas, como 
oficinas, mutirões e ações coletivas, aconteceram muitas coisas bacanas, veja a seguir...

Limpeza da horta da escola estadual Dora Kanso 
+ Contação de Estórias.
No dia 19 de fevereiro moradores e pais de alunos 
fizeram um mutirão para ajudar na manutenção da 
horta da Escola Dora Kanso.O objetivo foi envol-
ver as crianças em atividades práticas na horta e 
aprender mais sobre como os alimentos são culti-
vados. Na ocasião,tivemos a participação da con-
tadora de Estórias Malu que contou uma linda 
estória sobre a honestidade.

Oficina de Biojoias
No dia 08 de abril tivemos a oficina de biojoias no 
Village, contamos com a presença da designer de 
joias Danny Aguiar na Escola Dora Kanso.
Ela falou sobre o conceito de joias ecológicas, como 
podemos reaproveitar materiais inutilizados e ensi-
nou na prática como fazer lindos colares com jeans 
usados. 
Também contamos com a presença do acordeonista 
Bruno, aluno da PUC-Campinas, que nos trouxe 
boa música enquanto acontecia a atividade.

CONFIRA O QUE ROLOU!

Foto tirada no dia da votação da nova diretoria e do c. de saúde

logo antigo

logo novo

Foto da Malu contando Estórias

Foto da turma que participou da oficina de biojoias



AÇÃO PAZ NO TRÂNSITO
Acreditamos que um trânsito melhor depende de cada um de nós.
Lombadas, sinalização e penalização por multas são recursos necessários que podem inibir excessos 
de velocidades e outros tipos de infração, porém só mesmo uma direção responsável pode evitar 
acidentes e mortes no trânsito.
Foi pensando nisso que a AMPROVIC em parceria com a AMIC, EMDEC e com a colaboração de 
moradores, resolveu fazer uma ação de conscientização, envolvendo crianças e adultos.
No dia 13 de maio foi feita uma ação coletiva onde foram erguidas faixas de conscientização com 
frases como: “Bem Vindo ao Village, Reduza a Velocidade”. Foi feito um pedágio na entrada dos 
bairros Village e Vale das Garças, onde foram entregues desenhos feitos pelas crianças da AMIC, 
junto com um material educativo oferecido pela EMDEC.
A maioria dos motoristas que passaram pelo pedágio apoiaram a iniciativa e alguns nod ajudaram 
doando dinheiro, o dinheiro arrecdado foi dividido entre a AMPROVIC e a AMIC (Associação 
Amigos da Criança).

Vizinhança Solidária
Dia 24/05 tivemos a presença de quatro representan-
tes do CONSEG na igreja N. Senhora de Fátima do 
Village.
O CONSEG é um conselho comunitário de segurança 
que tem a função principal de fazer um elo entre a 
população, a Polícia Militar e o poder executivo.
Na ocasião a equipe do CONSEG falou sobre Vizi-
nhança Solidária, trata-se de um programa que tem 
como objetivo criar uma atmosfera de colaboração e 
apoio entre vizinhos para previnir e inibir a ação de 
criminosos. 
O programa também facilita a comunicação entre a 
população e a polícia.
Se você, morador do Village, tem interesse em saber 
mais ou quiser participar do Vizinhança Solidária 
entre em contato com a diretoria AMPROVIC. 
Também pode participar das reuniões do CONSEG 
que acontecem todas as primeiras terças-feiras do 
mês as 19:00h na sede da sub-prefeitura de Barão 
Geraldo.
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Fotos da Reunião do CONSEG no Village

Fotos da Ação Paz no Trânsito
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VILLAGE NO ORÇAMENTO CIDADÃO
O Orçamento Cidadão tem o intuito de contribuir para a formação de uma sociedade melhor informa-
da e mais participativa na gestão dos recursos públicos e de proporcionar melhor compreensão aos 
cidadãos do conteúdo do orçamento público da União. O Village conta com três integrantes da AM-
PROVIC representando o bairro no orçamento, porém até o momento nossas reivindicações não foram 
contempladas no próximo orçamento.
As reuniões acontecem no Salão Vermelho da prefeitura, as próximas reuniões serão dias: 
28/8, 25/9, 30/10, 27/11, sempre as 19:00h.

ATENÇÃO MORADORES - CASOS DE RAIVA NO BAIRRO!
Caso encontre um morcego morto ou em estado de morte, cubra com um balde, não encoste os dedos 
nele. Depois de ter as mãos cobertas com três plásticos, coloque o morcego em um vidro e feche. NÃO 
JOGUE NO LIXO!!! Entre em contato com a ZOONOSE : TEL 32451219 ( de 2ª à 6ª feira).

Serão feitas ações de vacinação antirrábica na região do Village, atente-se as datas e locais:

CONVERSA COM O VEREADOR
No dia 24 de agosto 2017, tivemos uma nova conversa com o vereador Rossini, na ocasião foram abor-
dados os seguintes assuntos:
1- Retomar a questão da pavimentação (nossa demanda é que a pavimentação se restrinja ao percurso 
do ônibus no Village) para isso lhe foi entregue uma planta do percurso com as vias e metragens de 
cada trecho, somando tudo são 4.500,00m a serem pavimentados.
2- Retomar a discução sobre a forma de implantação do 
Centro de Saúde do Village.
3- Solicitar uma reunião com o sub-prefeito de Barão 
Geraldo para tratar de assuntos específicos de melho-
rias no Village. 
Também lhe foi apresentado o projeto de urbanização de 
praças do bairro desenvolvido pela diretora da AM-
PROVIC e arquiteta, Nelly Nahum.

Bairro Ponto de Vacinação Endereço Data Horário

Village

Bq. das 
Palmeiras

C.S. Village

Igreja Católica do 
Bq. das Palmeiras

Av. Francisco Cândido 
Xavier, 546

Rua João Luis Ferreira, 
S/N, Bq Palmeiras

23 e 24/set

23/set

8:00 as 
17:00

8:00 as 
17:00

Reuniões do Conselho de Saúde Village: Nas primeiras 6ªs feiras do mês acontecem as 
reuniões do Centro de Saúde, As reuniões são abertas ao público e quanto mais presenças 
para discutir sobre assuntos de saúde, melhor! As reuniões acontecem no CS as 9:00h.

Foto da reunião com o Vereador Rossini
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PRÓXIMAS REUNIÕES

Festa de confraternização
02 de dezembro de 2017

.

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

Grupo:
Amprovic Village Campinas

www.amprovic.wordpress.com

amprovic@gmail.com

O BAIRRO PRECISA DE VOCÊ
A AMPROVIC apoia todas as iniciativas que partem dos moradores e que tenham o intuito de ajudar 
o coletivo. Acreditamos que um bairro melhor se faz com pessoas, nós como cidadãos temos o dever de 
cobrar do poder público aquilo é obrigação deles, mas também de fazer nossa parte para zelar pelo 
bem social e dos espaços públicos.

Segue algumas inciativas de moradores:

Grupo de Brigada de Incêndio
Preocupados com o grande número de queimadas, que estavam ameaçando a segurança da população, 
moradores tomaram a iniciativa de montar um grupo de brigada. 
Foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp onde os moradores informam locais das queimadas para 
que as pessoas tomem as medidas para prevenção e controle do fogo, caso esteja no inicio, ou chamar 
o bombeiro.

Mutirão de Limpeza no Ponto de Onibus
Na mesma data que foi feita a Ação Paz no Trânsito, dia 24/05, aconteceu um mutirão para a limpeza 
do ponto de ônibus na entrada do Village, o ponto estava com mato alto e muito lixo, foram recolhidos 
7 sacos de lixos (de 60 litros) do logal.
Também foi deixado um cesto de lixo ao lado do ponto de ônibus para que não seja mais jogado lixo 
no chão, assim além de deixar o local mais bonito, previnir a proliferação do mosquito da dengue.

Mutirão no Canteiro da Múcio
Preocupados com o mato alto e as queimadas, moradores se uniram para fazer aceros em volta das 
árvores e mudas que foram plantadas no canteiro da Av. Dr. Múcio Drummond Murgel.
A ação foi feita no dia 09/07, uma semana depois o canteiro foi tomado pelo fogo, provavelmente feito 
de forma intencional. Se não fosse a ação dos moradores as mudas provavelmente não teriam resistido.

Parabenizamos a todos os moradores que participaram e participam na construção de um bairro 
melhor!

Treino de Futebol
Para quem: Crianças e jovens 
Quando: Sábados as 09:00 
Onde: campão do Village.

Aulas de Capoeira 
Para quem: crianças, jovens e adultos
Quando: Terças e quintas as 19:30 
Onde: Barracão do Paes Engate -  Chácaras Leandro

ATIVIDADES NO VILLAGE


