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Trabalho Técnico Social
Projeto PAC Quilombo

Plantão de Acolhimento Social - uma forma especial de atender os Beneficiários do PAC Quilombo
na região dos Amarais
A equipe técnica social da Cohab/Cp, responsável pelo trabalho social, deu início em
maio/2011, ao plantão fixo e itinerante de acolhimento social às famílias
beneficiárias do Projeto PAC Quilombo.
Essa ação colabora para a divulgação do Projeto e seus benefícios quanto à melhoria
da infraestrutura local, além de, proporcionar maior acesso aos serviços públicos e
comunitários à população da região;
O plantão fixo ocorre nas primeiras terças e quintas-feiras do mês, no CRAS Espaço
Esperança e no Centro Comunitário ONG Direito de Ser, respectivamente.
Já o plantão itinerante ocorre nas terças e quintas-feiras subseqüentes, onde a equipe
social da Cohab/Cp percorre as áreas de abrangência do projeto.

CAO – Comissão de Acompanhamento de Obra - é uma forma de Participação dos futuros
Beneficiários do PAC Quilombo
Com a finalidade de acompanhar o andamento das obras do PAC Quilombo foi
criada a CAO – que é uma Comissão de Moradores eleitos para Acompanhamento
de Obras habitacionais, e mensalmente vem reunindo com a equipe Social da
Cohab/CP e de Engenharia da Prefeitura e Construtora Engeform, colaborando em
diversos assuntos de interesse do PAC Quilombo;
A CAO tem como objetivo auxiliar na condução do processo de construção das 96
unidades habitacionais onde serão reassentadas as famílias que moravam em áreas
de risco oriundas do Jd. São Marcos, Jd. Santa Mônica e Jd. Campineiro.
Juntamente com os técnicos do Programa, esta Comissão realizará também, visitas
periódicas nos canteiros de obras, participação em reuniões e elaboração de relatórios de registro de ocorrências
durante todo o processo construtivo .
A CAO- PAC Quilombo é composta por nove moradores, eleitos através de assembléia realizada em 28/07/11 e que
atuarão em nome das comunidades locais.

Pesquisa de Interesse Social irá contribuir no planejamento do Trabalho Social
Com o intuito de identificar o interesse da população em cursos e demais atividades
comunitárias nos segmentos: geração de trabalho e renda; educação ambiental e
sanitária; saúde comunitária e preventiva, vigilância sanitária e zoonoses, aplicamos
a pesquisa de interesse social junto as 113 famílias que serão direta e indiretamente
beneficiadas pelo PAC – Quilombo; Atenção Moradores: Baseados na pesquisa, a
equipe social da Cohab irá promover diversas ações integradas com as demais
Secretarias Municipais e ONG´s atuantes na região dos Amarais – Aguardem as
divulgações especiais de cursos profissionalizantes e ações sócio educativas.

Projeto Sanasa na Comunidade é parceiro nas ações Socioambientais
A SANASA, integra a parceria com o Trabalho Social do PAC Quilombo, através
de sua equipe técnica social, a qual vem proporcionando `a população
beneficiária, diversas atividades desenvolvidas pelo Projeto “Sanasa na
Comunidade.” Ampliando a Parceria, contamos também com o Departameto de
Limpeza Urbana de Campinas – DLU , o qual integrou ações com Sanasa e
realizou visitas ao Projeto "Lixo Tour" , pelos adolescentes atendidos pela ONG
Grupo Primavera, do Jardim São Marcos.
A equipe da Sanasa também propiciou apresentação teatral sobre o uso racional de
consumo e cuidado com água e saneamento básico, foi oferecida à ONG Direito de
Ser. Também neste mês, os profissionais da Rede ABRAÇO – Região Norte visitaram a Estação de Tratamento de
Água - ETA 3 e 4. tendo oportunidade maior conhecimento deste projeto.

