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A partir de agosto de 2011, a COHAB CP – Companhia de Habitação Popular de Campinas – em
parceria com a SEHAB – Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Campinas – está
desenvolvendo o Trabalho Técnico Social que compõe as ações do FNHIS Guaraçaí e Gleba B.
O QUE É O FNHIS GUARAÇAÍ E GLEBA B
O FNHIS Guaraçaí e Gleba B é um programa de nível federal que
prevê reassentar 108 famílias, sendo 48 no Gleba B (região Sul) e 60 no
Guaraçaí (região Leste).
No Guaraçaí as 60 famílias foram removidas de área de risco e serão
reassentadas em novos lotes no próprio bairro. Enquanto as casas não ficam
prontas, estão divididas entre alojamento e auxílio moradia.
Além da construção das casas, o programa disponibiliza uma equipe
técnica social para se responsabilizar pelo trabalho de identificação,
levantamento, mapeamento e cadastramentos sociais; pela comunicação, mobilização e organização da comunidade;
pelo apoio e execução de diversas ações organizativas do processo de remoção e reassentamento; pelo
acompanhamento técnico e social junto às famílias reassentadas; pela educação sanitária, ambiental e patrimonial;
pelo apoio à geração de trabalho e renda na região; pelo desenvolvimento de ações integradas com OG's e ONG's e,
por fim, pela educação e vivência condominial.

A PARTICIPAÇÃO DOS MORADORES
Trabalho Técnico Social contará com ações integradas às demais
Secretarias Municipais e ONG´s atuantes na região, contribuindo para a
melhoria de qualidade de vida dos moradores, com permanente troca de
informações e incentivo a participação em todas as etapas do programa.
Os moradores poderão participar das mudanças através de contatos,
plantões de acolhimento, reuniões e assembléias com as comunidades.
Assim estarão sempre informados sobre as benfeitorias que serão
implantadas no local. Certamente, VAMOS JUNTOS CONSTRUIR UM
MUNDO MELHOR, resgatando o direito à moradia digna com União e Participação.

O QUE JÁ ACONTECEU
A equipe técnica social do FNHIS:
- Passou a participar das reuniões intersetoriais do CRAS Flamboyant, visando conhecer a realidade da área e das
famílias;
- Fez visitas de reconhecimento na área, acompanhada da equipe do PAC Anhumas;

- Acompanhou o início das obras;
- Atualizou o cadastro das famílias e aplicou pesquisa de interesse social.

SE VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROGRAMA OU AINDA NÃO ATUALIZOU SEU
CADASTRO, LIGUE PARA 3119 9564 E FALE COM GABRIELA OU GISLAINE.
BEM VINDO AO FNHIS!
Equipe Técnica Social – FNHIS GGB

