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VAMOS CELEBRAR MAIS UM ANO!
Esse ano foi mais um ano cheio de desafios, dificuldades e conquitas, a questão de infraestrutura e 
segurança pública continuam sendo as maiores queixas dos moradores e está sempre em pauta nas 
reuniões da AMPROVIC.
Alguns cortes feitos no setor público foram sentidos pelos moradores do bairro, principalmente na 
área da saúde que afetou diretamente o Postinho do Village e na manutenção das praças e áreas 
verdes, o problema se agravou com o corte do serviço de cata-treco.
Porém quando as coisas pareciam não ter solução a união dos moradores se fez presente, graças a isso 
obtivemos grandes conquistas como a iluminação da rua Antônio Morato de Carvalho, a criação da 
feira do grande Village e a formação do primeiro núcleo do Vizinhança Solidária. 
Graças a união e colaboração dos moradores, instituições e da associação tivemos muitos motivos 
para comemorar o ano de 2017!

COM A SAÚDE NÃO SE BRINCA
Após alguns cortes na área da saúde a equipe do Centro de Saúde do Village segue suas atividades 
com algumas dificuldades com a falta de materiais básicos, tais como: gaze, seringa, também com a 
falta de alguns medicamentos.
Um agravante foi a diminuição de cotas de exames e cancelamento de coleta, por problemas entre a 
secretaria de saúde e alguns laboratórios.
A secretaria de saúde perdeu o prazo para uso da verba parlamentar destinada a construção da Nova 
Sede do Centro de Saúde do Village, projeto que já estava aprovado, sendo assim o CS corre o risco 
de perder aquilo que foi conquistado e ficar no prédio atual, o qual não possui estrutura adequada 
para atender a demanda da população.
Mesmo assim a equipe do CS segue se desdobrando para atender toda população. 
O CS do Village segue com as campanhas de vacinação, tais como: gripe, anti rabica, febre amarela, 
entre outras.
O conselho de saúde da região pede para que a população atue e acompanhe as atividades dando sua 
sugestão ou fazemos sua crítica.

Horários de Funcionamento do Postinho
O Centro de Saúde fica aberto de segunda a sexta das 7 horas às 17 horas
A coleta de exames laboratoriais acontecem de terça e sexta-feira das 7 horas às 8 horas da manhã.
Agendamentos qualificados ocorrem todas as segundas, das 7:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 e as 
terças das 7:00 às 11:00 e 13:00 às 15:00. 
Existe um projeto para ampliar estes horários para 2018. 



PROJETO DE PRAÇAS
Nossas praças, hoje encobertas de mato, são as áreas públicas que por direito devem exercer a recre-
ação, o esporte, o lazer e o conforto ambiental. Um estudo de projeto para as praças, realizado pela 
Arq. Nelly Nahum, moradora do bairro, está sendo utilizado para diálogo e negociação de implanta-
ção junto à Prefeitura. 
Está em questão, a forma como o projeto pode ser implantado em fases e junto com a colaboração da 
comunidade. O projeto se desenvolve potencializando a vocação do local onde se situa cada praça e 
equipamento associado. São elas: Praça da Saúde, Praça da Escola, Praça do Bicicross, Praça do 
Skate, Pracinha de Cima, Pracinha de Baixo, Praça dos Ipês. 
Dia 28 de novembro, em reunião da AMPROVIC, o Secretário de Obras e Serviços, Sr. Paulella, pro-
meteu (com ata assinada), dar encaminhamento para o desenvolvimento de projeto técnico das 
praças, levando em conta que a AMPROVIC estará participando do projeto de acordo com as deman-
das do bairro.
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Ilustração da Sede da AMPROVIC no projeto de praças

SERVIÇO DE CATA-TRECO SUSPENSO E MUITO LIXO NAS PRAÇAS
As praças estão com mato muito alto, algumas sendo usadas indevidamente como depósito de lixo, o 
que foi agravado com a suspensão do serviço cata-treco no bairro. A Associação vem solicitando a 
todos os moradores que colaborem, não jogando lixo, participando de mutirões de limpeza e também 
denunciando mal uso por parte de alguns. Também foi cobrada, junto à subprefeitura, uma ação de 
limpeza, a reativação do cata-treco e também uma manutenção mais frequente das praças. 
A pedido da associação, no dia 07 de novembro a subprefeitura enviou um caminhão para recolher os 
lixos de grande porte que se encontravam ao longo da praça da av. Dr. Múcio D. Murgel, a ação pon-
tual ajudou a amenizar o problema, porém as praças continuam com mato alto, sem manutenção e 
ainda com bastante lixo. 
O serviço cata-treco segue desativado por tempo indeterminado, a indicação é que se leve os descar-
tes ao Eco-ponto de Barão Geraldo, que fica na av. St. Isabel, 2300, funciona de seg a dom, 24 h. Em 
caso de móveis e eletrodomésticos ainda em condições de uso, podem ser doados a instituições.

REFORMA DA SEDE DA AMPROVC
Uma dos patrimonios que está contemplado no projeto de praças é a sede  da Associação AMPROVIC 
que hoje se encontra abandonada e deteriorada, porém em breve será reformada e o espaço ganhará 
uma nova configuração. 

A verba para a reforma tem como fonte: doa-
ções, vendas em Bazar, também será feito 
sorteio de uma rifa .  
A despesa para tal, precisará da colabora-
ção da comunidade. 

O Secretário Paulella também está apoiando 
essa reforma a partir de um pedido oficial da 
associação. 
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SEGURANÇA
Devido aos últimos casos de assaltos e sequestros relâmpagos no Village, ocorridos entre agosto e 
novembro de 2017, e relatados nas redes sociais do bairro, nós da AMPROVIC, elaboramos um relató-
rio que foi protocolado na última reunião do CONSEG que ocorreu no dia 07/11. Na mesma hora o 
relatório foi entregue em mãos para o Capitão Caires que nos lembrou da importância de fazer o bole-
tim de ocorrência para que o Village possa entrar nas estatísticas e ter um patrulhamento adequado, 
fato este que ocorreu, pois foi observado um maior policiamento no bairro.
Aproveitamos para lembrar que as reuniões do CONSEG ocorrem toda a primeira terça-feira do 
mês, na sub-prefeitura de Barão Geraldo, às 19horas, assim, convidamos a todos a participarem e 
fazerem a nossa presença nestas reuniões mais efetivas.

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA
Em contato com o CONSEG a associação de moradores do Village viu a possibilidade de colocar em 
prática o Programa Vizinhança Solidária, que já vinha sendo discutido nas reuniões de moradores, o 
programa reforça a necessidade de se criar uma rede colaborativa entre vizinhos para a prevenção 
primaria como forma de coibir a criminalidade. O Vizinhança Solidaria fortalece o vínculo entre polí-
cia e o cidadão, criando uma relação de confiança, melhorando a comunicação e organização entre 
ambos, permitindo assim ações mais inteligentes para prevenção e combate ao crime.

No dia 25 de novembro de 2017 os moradores se reuniram junto ao presidente do CONSEG de Barão 
Gerado e o cabo da PM para definir o tutor do novo núcleo do vizinhança solidária do Village, o tutor 
do grupo será o principal canal de comunicação com a polícia e ajudará na implementação do progra-
ma no bairro bem como a organização do grupo.
 
Os próximos passos serão as visitas policiais para 
vistoriar as casas cadastradas e em seguida a fixa-
ção das placas nas casas participantes do progra-
ma e também nas vias públicas do bairro. Novos 
grupos poderão se formar, desde que se organizem 
e entrem em contato com o CONSEG. Quanto mais 
gente aderir ao programa melhor.

Foto da reunião de moradores, polícia e presidente do CONSEG

ILUMINAÇÃO CONQUISTADA PELOS MORADORES
Foi organizado nas redes sociais do Village um abaixo-assinado 
solicitando a iluminação da rua Antônio Morato de Carvalho e 
começo da avenida Dr. Múcio Drummond Murgel, ao lado da 
escola Dora Kanso. Esta publicação teve um grande alcance no 
bairro e tivemos mais de 140 assinaturas a favor desta causa.
No feriado do dia 20/11 a equipe da CPFL estava nas ruas do Villa-
ge colocando os postes e trocando as lâmpadas que estavam quei-
madas, e até o fim desta mesma semana, as ruas solicitadas foram 
iluminadas, causando um grande contentamento a todos que parti-
ciparam de alguma forma para que este fato fosse concretizado.
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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

ANO QUE VEM É ANO DE ELEIÇÕES
Ano que vem é ano de eleição para Presidente da República; Governadores entre outros cargos. Reco-
mendamos que você morador do Village transfira seu título de eleitor para nosso bairro. 
Quanto maior o número de eleitores no bairro, mais os políticos levarão em consideração nossa 
região, isso pode ajudar na hora de fazer qualquer reinvindicação.
Ano que vem também é ano de eleger a nova chapa que que vai integrar a associação AMPROVIC, 
se você tem propostas para o bairro e deseja criar uma nova chapa será muito bem-vindo. 
A votação da nova chapa será em meados de 2018, nessa ocasião, também será definido o novo Con-
selho de Saúde do Village. Qualquer dúvida entre em contato com a gente.

FORME SUA CHAPA PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO EM 2018!

FEIRA DO GRANDE VILLAGE
Em outubro de 2017 deu-se início a Feira do Grande Village, abrindo espaço para que pequenos pro-
dutores e artesãos da nossa região pudessem expor seus trabalhos, facilitando assim o acesso dos 
moradores a esses produtos, incentivando e aquecendo a economia local.
A intenção é fomentar a prosperidade coletiva, propiciar a interação social dos moradores e também, 
através disso, melhorar a qualidade de vida de todos, identificando as demandas locais, como questões 
relacionadas a área da saúde, lazer, segurança, entre outros.
Os bairros q fazem parte da feira são Village Campinas, Vale das Garças, Piracambaia, Chácaras 
Leandro, Alto da Cidade Universitária, Bosque das Palmeiras e Guará.
A organização da feira conta com o apoio da AMIC, da AMPROVIC, do Centro de Saúde Village, da 
escola Dora Kanso, dos Vicentinos e também da FEAC e Rotary Internacional. Todas as decisões são 
tomadas democraticamente pelos expositores, o q faz com que a feira tenha identidade própria.
Já tivemos três dias de feira e pudemos observar que a cada evento mais expositores estão aderindo e 
a qualidade dos produtos chama a atenção também pelo capricho.
Convidamos todos os moradores e amigos a participarem desta grande iniciativa! Venham conhecer 
nossa Feira do Grande Village!

Não jogue este impresso em vias 
públicas, respeite o meio ambiente

Fotos da Feira do Grande Village registradas no dia 11 de novembro.


