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Trabalho Técnico Social
Projeto PAC Quilombo

APRESENTANDO O PAC QUILOMBO
Desde maio de 2011 a COHAB – CP, Companhia de Habitação Popular de Campinas,
em parceria com a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Campinas SEHAB, está desenvolvendo o TRABALHO TÉCNICO SOCIAL que compõe as
ações do PAC Quilombo, especialmente nos Núcleos Residenciais Santa MônicaAgreste , São Marcos-Campinho e Jd.Campineiro/Barro Preto. A equipe é composta
por assistentes sociais, estagiários de serviço social, técnico ambiental, entre outros
profissionais da área.

MAS O QUE É O “PAC QUILOMBO”?
As obras do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC de Macrodrenagem do Ribeirão
Quilombo visam:
- A construção de dois piscinões para conter as enchentes desta região;
- A execução de obras de macrodrenagem com melhorias urbanísticas especialmente no Córrego
da Lagoa, com saneamento
e a recuperação ambiental da região;
-A remoção e o reassentamento de famílias ribeirinhas que vivem em situação de risco, por
conseqüência, criar condições de promover a regularização urbanística dos núcleos residenciais
abrangentes.

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
Além das intervenções físicas dos PACs, existe uma exigência do Ministério das Cidades para que haja um Trabalho
Técnico Social, que consiste no conjunto de ações intersetoriais de inclusão social das famílias beneficiárias, com
participação e cidadania, essas ações são concomitantes as intervenções físicas.
O PTTS será um instrumento de participação dos moradores, garantindo a compreensão e a manifestação das principais
necessidades a serem atendidas no âmbito deste Programa, priorizados nos eixos: Mobilização/Organização Comunitária;
Educação sanitária ambiental/patrimonial; Geração de Trabalho e Renda .

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A concepção “urbanizar favelas” significa construir toda a infra-estrutura de saneamento
básico: água, esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação pública e remoções de áreas de
riscos. Significa também ordenar o parcelamento do solo e resolver os problemas da
regularização fundiária, transformando as favelas em Núcleos Residenciais urbanizados
com acesso a equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer, etc. O repasse de recursos
pelo Governo Federal, através do PAC, viabilizará a execução de obras de
macrodrenagem, de saneamento e a recuperação ambiental da região, por conseqüência,
criará condições de promover a regularização urbanística e registrária dos Núcleos
Residenciais.Para tanto, a equipe social responsável pela execução do TTS PAC Quilombo, está realizando a atualização do
Cadastro Social e Situacional de Moradia junto às famílias moradoras das áreas alvos, para identificação e interpretação de
dados necessários à regularização e formatação dos Termos de Concessão do Direito Real de Uso;Esta e outras ações do
PTTS, possibilitará a transformação das favelas em bairros, de forma a integrar esses territórios tão discriminados aos
espaços da Cidade, possibilitando aos moradores a conquista da real cidadania.

PLANTÃO DE ACOLHIMENTO SOCIAL - UMA FORMA ESPECIAL DE ATENDER OS
BENEFICIÁRIOS DO PAC QUILOMBO NA REGIÃO DOS AMARAIS
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. 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.

