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Reuniões mensais dos beneficiários do FNHIS - Espaço de troca e
conhecimento
As reuniões mensais com as famílias beneficiárias do Guaraçaí
acontecem desde dezembro no Centro Comunitário. As reuniões tem
sido muito importantes para troca de informações sobre o programa,
estreitar os vínculos entre os moradores e também promover a
discussão das demais necessidades do bairro. Nas últimas reuniões,
foram tratados os seguintes assuntos: encaminhamentos de parte das
famílias do alojamento para o auxílio moradia; mobilização desse grupo
para garantir a entrega de correspondência no bairro e as ações
desenvolvidas pela CAO no decorrer do mês.
A sua participação é muito importante! Não deixe de comparecer na próxima reunião.
Visita da CAO ao canteiro de obra do FNHIS-Guaraçaí
A Comissão de Acompanhamento de Obras - CAO é composta pelas moradoras Ione Fogaça Dias,
Patrícia Fabiana P. da Silva, Solange Benedita da Costa, pela arquiteta
da Sehab Cintia Zaparoli e Assistente Social da Cohab, Gabriela Alvim
e representante da construtora. A comissão faz o acompanhamento
das obras através de visitas e reuniões mensais para discutir o
andamento da construção. Nas últimas reuniões foram levantadas as
seguintes questões: a ausência no projeto reboque interno das casas,
o tipo de escada dos sobrados e a necessidade de construção de uma
casa adaptada para atender uma família que precisa de uma moradia
adequada a sua necessidade. Os moradores que tiverem dúvidas ou
sugestões quanto a construção das casas devem falar com a
Comissão, que transmitirá aos responsáveis as informações referentes
aos questionamentos.
A Instalação das lixeiras coletivas atende uma demanda antiga dos moradores
A necessidade de lixeiras foi apontada nas reuniões mensais, tendo em
vista que os lixos ficavam expostos na rua e eram abertos por animais o
que incomodava todos os moradores da Rua Natividade da Serra. A
equipe do FHNIS, em parceria com a equipe de Meio Ambiente do PAC
Anhumas providenciou a instalação de 10 lixeiras no bairro. Foi montada
uma comissão com a participação dos moradores para levantar o melhor
lugar para a instação das mesmas, de forma a gerar a cooparticipação
nos cuidados posteriores. Essa ação além de diminuír o lixo espalhado
na rua, visa também evitar que o lixo seja jogado do Ribeirão Anhumas.
CUIDE DA NATUREZA! USE A LIXEIRA E NÃO JOGUE O LIXO NA RUA

Quem não estiver cadastrado no CADÚNICO não poderá receber a sua nova moradia!
Um dos critérios para a aquisição da moradia popular é ter atualizado o Cadastro Único do Governo
Federal (CadÚnico). Para o FNHIS GGB as atualizações devem ser realizadas na Cohab, que já efetivou
o cadastro de 54 famílias do Guaraçaí. As famílias que não compareceram no dia agendado, devem com
URGÊNCIA entrar em contato com Eide e Gislaine para agendar uma nova data, através do telefone:
3119-9522.
SE VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROGRAMA, LIGUE PARA 3119-9522
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