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PAC QUILOMBO: TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E
MELHORIAS NA REGIÃO DOS AMARAIS
Considerando que o último levantamento e cadastro das famílias
moradoras de área de risco ocorreram em 2009, a equipe social
do PAC Quilombo está realizando a atualização de cadastro das
famílias que serão removidas. Essa atualização tem como
objetivo conhecer a realidade do grupo familiar, seu atual
contexto, bem como identificar as alterações ocorridas nesses
últimos três anos.

Em abril e maio de 2012 a equipe social atualizou o cadastro de
famílias moradoras no Jd. São Marcos e em maio e junho 2012
iniciaremos a atualização no Jd. Santa Mônica.
A atualização do cadastro dos moradores, além de propiciar
uma leitura real dos moradores desse território por parte dos
Assistentes Sociais, propicia ainda a identificação das
necessidades imediatas de remoção bem como outras
vulnerabilidades sociais, que serão discutidas e encaminhadas
para a rede.

PLANTÃO DE ACOLHIMENTO SOCIAL - UMA FORMA
ESPECIAL DE ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PAC
QUILOMBO NA REGIÃO DOS AMARAIS
Desde Maio de 2011, a equipe técnica social da Cohab-Campinas,
responsável pela execução do Trabalho Técnico Social do PAC
Quilombo, atende famílias moradoras dos Jardins São Marcos,
Santa Mônica e Campineiro, através dos plantões de acolhimento
social. Essa ação ajuda na divulgação do projeto e seus benefícios,
como a melhoria da infraestrutura local e a acessibilidade da
população dessa região aos serviços públicos e comunitários.
A partir de Maio de 2012 os plantões sociais sofrerão alterações em sua metodologia e
horários, ocorrerão no Centro de Referência de Atendimento Social (CRAS) Espaço
Esperança, Rua Idelfonso Martins Lisboa, 271 – Jd. Amarais
(Santa Mônica) nos horários abaixo:
Às 4ªs feiras: das 13h00 às 16h00
Às 5ªs feiras: das 08h30 às 11h30
A alteração atende a sugestão dos técnicos do referido CRAS.
Desta forma, nosso plantão acontecerá ao mesmo tempo em que
o plantão de acolhimento social é realizado pelos assistentes
sociais daquela instituição. Nestes acolhimentos os técnicos têm
recebido um número significativo de pessoas com interesse em
orientações referentes ao PAC Quilombo e outros assuntos
relacionados à habitação.

BENEFICIÁRIOS DO PAC QUILOMBO PARTICIPARÃO DA SEMANA DO MEIO
AMBIENTE DE CAMPINAS – SEMEIA 2012

A equipe técnica em meio ambiente e a equipe técnica social
da Cohab, responsáveis pelos trabalhos sócio-ambientais do
Projeto PAC Quilombo na região dos Amarais, iniciaram seus
trabalhos voltados para o Eixo Meio Ambiente, participando
da Semana do Meio Ambiente de Campinas – SEMEIA –
2012.
A abertura oficial da SEMEIA em Campinas, aconteceu no
último dia 1º de junho, no Distrito de Sousas. O evento
denominado “Sousas e Joaquim Egídio Festejam o Planeta
Terra e o Meio Ambiente”, teve a sua 4ª edição com o tema
“Ambiente Saudável – Saúde Para Todos”. As instituições
beneficiadas com esse passeio foram o Movimento
Assistencial Espírita Maria Rosa, localizada no bairro Jardim Campineiro e a Associação Beneficente
Campineira (ABC) Núcleo São Marcos, localizada no bairro Jardim São Marcos. Essas instituições
atendem crianças e adolescentes das respectivas comunidades. Várias atividades como
apresentação da fanfarra local, corais, ateliê, exposição de coletores recicláveis e dança indígena
puderam ser aproveitadas pelos participantes envolvidos.
A visita realizada ao Bosque dos Jequitibás,em Campinas, no
último 6 de Junho, contou com a participação do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) Espaço Esperança,
localizado no bairro Jd. Santa Mônica. Nesse dia, os
participantes envolvidos tiveram a oportunidade de conhecer
as dependências do Bosque dos Jequitibás que conta com o
Museu de História Natural de Campinas e o Aquário
Municipal, sendo todos acompanhados pelo biólogo do
bosque. O CRAS – Espaço Esperança atende crianças, jovens
e adultos da região dos Amarais.

SANASA

AVISO ÀS ENTIDADES SOCIAIS DA

APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL para crianças e
adolescentes atendidos pelo Núcleo Antonio da Costa
Santos, localizado no Jardim. Recanto Fortuna, área no
entorno do PAC Quilombo.

REGIÃO:
Se você tem interesse em divulgar algum
projeto, programa, oficina ou atividade, favor
entrar em contato com Sheila, Assistente Social
do PAC Quilombo através do telefone 3119-9570
ou email sheila@cohabcp.com.br

Data: 06/06/2012 – as 9h00
Local: Centro de Conhecimento da Água – Parque das
Águas – Parque Jambeiro
A peça teatral, os personagens, o cenário e a linguagem
simples, compõem um contexto lúdico e divertido, que
envolve a platéia e age como grande aliado na transmissão
da mensagem sobre a utilização correta da água e a
importância do consumo racional.

