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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 – estão desenvolvendo o Trabalho Técnico Social que compõe as ações do
FNHIS Guaraçaí e Gleba B com participação dos moradores beneficiários.
REUNIÃO MENSAL COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS
O PTTS FNHIS Guaraçaí, prêve uma reunião a cada
mês com todas as famílias beneficiarias do programa, afim de
trocar informações quanto ao desenvolvimento das ações. A
primeira reunião ocorreu em 28/12/2011 no Centro Comunitário.
Compareceram 38 famílias. Os assuntos tratados foram:
Precariedade dos Alojamentos provisórios e a formação da
Comissão de Acompanhamento de Obras – CAO que terá a
responsabilidade de acompanhar a construção das 60
moradias. Os moradores escolhidos para a comissão foram:
Ione Fogaça Dias, Karina da Silva Cunha, Patrícia Fabiana P.
da Silva, Solange Benedita da Costa Souza.

ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS
A equipe técnica social do FNHIS vem estudando a possibilidade de inclusão no auxílio
moradia das 19 famílias que estão morando nos Alojamentos Provisórios, tendo em vista os
diversos danos decorrentes das últimas chuvas. Quem ainda não manifestou sua opção deve
procurar a equipe social para as providências necessárias. O Auxílio Moradia é um benefício
assistencial do Governo Municipal, que prevê uma bolsa mensal de R$ 371,00 para auxiliar no
pagamento do aluguel, permitindo que o beneficiário opte pelo local onde irá residir durante a
fase de obras da casa.
INCLUSÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO
Um dos critérios para a aquisição da moradia popular é o cadastro atualizado no Cadastro Único
do Governo Federal (CadÚnico). Para o FNHIS GGB as atualizações devem ser realizadas na Cohab,
que já efetivou em janeiro o cadastro de 34 famílias do Guaraçaí. As famílias que não compareceram no
dia agendado, devem com URGÊNCIA entrar em contato com Gabriela e Gislaine para agendar uma
nova data. Cohab – 3119-9564.
Lembre-se: Se não estiver cadastrado no CADÚNICO não poderá receber a sua nova moradia!

CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS – Um projeto integrado ao PAC Anhumas
Os moradores do Guaraçaí poderão participar do Projeto de Posse Responsável de Animais,
que vem sendo realizado pela equipe de controle de Zoonoses da Prefeitura em conjunto com a equipe
social / ambiental do PAC Anhumas. Dia 09/02 às 17:30 no Centro Comunitário a equipe técnica
ambiental do PAC Anhumas fará o cadastramento dos animais.
Fique atento e aproveite essa oportunidade!
SE VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROGRAMA, LIGUE PARA 3119 9564
E FALE COM GABRIELA OU GISLAINE.
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