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NOVOS TRECHOS DE 0BRAS DE INFRAESTRUTURA, SÃO EXECUTADOS NAS ÁREAS 

DE ABRANGÊNCIA DO PAC SANTA LÚCIA 

 
Dando continuidade as intervenções de obras, nas áreas de 
abrangência do PAC Santa Lúcia, os Núcleos Residenciais 02 de 
Julho; Vila Bordon e Jd. Yeda I, que fazem parte da 2ª etapa A 
do projeto, terão  as ruas pavimentadas, com a execução de 
obras de drenagem de águas pluviais; guias; sarjetas; calça-
das e ligações intradomiciliares da rede de esgoto. Na viela 2 
do Núcleo Residencial 2 de julho, será colocado pavimento   
intertravado. Nesta etapa da obra, também será executada a 
drenagem no Córrego Santa Lúcia, no trecho aberto, com a 
construção de gabiões (gaiola de malha de ferro com pedras e  
brita confinados) e colocação de 25 metros de aduelas,       
que será parte do futuro viário.                                  .                                                                                         
Até o momento foram executadas a pavimentação em parte 
dos trechos e obras de drenagem de águas pluviais nos Nú-
cleos de 2 Julho e Yeda I; canalização do Córrego Santa Lúcia 
no trecho que recebe gabião e colocação 25 metros    de        
aduelas.                                                                                  
Ainda estão previstas para esta etapa, a execução  comple-
mentar de drenagem de águas pluviais;  complementação na 
canalização do Córrego; pavimentação; execução de guias; 
sarjetas;  calçadas; colocação de blocos intertravados na Viela 
02, do  Núcleo 2 de Julho; ligações intradomiciliares da rede de 
esgoto nos Núcleos 2 de Julho e Jd. Yeda I e sinalização hori-
zontal e vertical nas ruas que serão pavimentadas.                         

Fonte: Secretaria de Infraestrutura/SEINFRA.                                                                                                                              
.      

EQUIPE SOCIAL CONVOCARÁ MORADORES DOS NÚ-
CLEOS 2 DE JULHO; YEDA I E BORDON, PARA    
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS,  PARA FINS DE       
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 Em razão das medidas mais restritivas no atendimento ao    
público, para o enfrentamento à pandemia da  COVID-19, foi 
adiada a realização do cadastramento, que inicialmente estava 
previsto para o mês de abril/21, junto às famílias  residentes  
nos Núcleos residenciais Jd. Yeda I, Vila Bordon e 02 Julho. A 
previsão é que os cadastros sejam realizados no início do se-

gundo semestre de 2021. As famílias serão informadas sobre a nova data, por meio de convocação 
que será entregue pela equipe técnica social do projeto PAC Santa Lúcia. Os atendimentos serão rea-
lizados na sede da COHAB/CAMPINAS, com datas pré-agendadas, respeitando os protocolos de pre-
venção a Covid19. As famílias também serão cadastradas no Cadastro Único, no mesmo dia do agen-
damento. Os cadastros têm como finalidade, identificar os titulares dos lotes e      encaminhar os da-
dos pessoais dos munícipes, ao Cartório de Registro de Imóveis, para a emissão da matrícula de pro-
priedade dos lotes - regularização fundiária, após o término das obras. 

 



 

 

    MAIO LARANJA, MÊS DE MOBILIZAÇÃO E COMBATE  À             
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE  

No mês de maio, a equipe social do projeto, participou de ações em defesa   das 

crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, foi instituído como  o  Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de  Crianças e Adolescentes e mantêm 

viva a memória nacional, reafirmando a  responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os 

direitos de todas as crianças e adolescentes. O Disque 100 funciona diariamente das 8h às 22h, 

inclusive aos finais de semana e feriados. As denúncias são anônimas e podem ser feitas de  

todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita.  

                      COMO EVITAR ACIDENTES COM ESCORPIÃO 
 

  Escorpiões  são aracnídeos de hábitos noturnos, refugiam-se em locais úmidos e protegidos, como 

pilhas de madeira, tijolos, conduítes da rede elétrica e rede de esgoto. Alimentam-se preferencial-

mente de baratas, grilos e outros insetos. Durante o dia eles procuram locais escuros para se escon-

der  e à noite saem para caçar e se alimentar (principalmente de insetos).  

•  Examinar roupas, calçados, toalhas de banho e roupas de cama antes de usá-los.  

•   Afastar camas e berços das paredes e não deixar que as roupas de cama encostem-se ao chão. 

• Utilizar botas ao andar em locais com mato alto e com materiais acumulados 

É importante que medidas preventivas sejam seguidas, para evitar a entrada dos escorpiões e outros 
animais peçonhentos. No ambiente interno, orientação  é usar telas em ralos de chão, pias e tanques, 
além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Já em áreas externas, a principal  
dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. 

ORIENTAÇÕES EM CASO DE ACIDENTES 

Lavar o local da picada com água e sabão.  

Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo 

 LEMBRE-SE! A MELHOR PREVENÇÃO É A SUA ATENÇÃO! 

Fonte: Departamento de Vigilância em Saúde/Cohab-Campinas  

Para conhecer um pouco mais  acesse:  www.campinas.sp.gov.br/escorpiao ou ligue 156. 

REGIONAL REALIZA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE            

ABRANGÊNCIA DO PROJETO                                                                                                                             

 

No mês de março/2021, a Administração Regional de Serviços 

Públicos (AR-7), realizou a  retirada de lixo e entulho,         

no núcleo  residencial Jd. Santa Lúcia, nas imediações da Av. 

Carlos Lacerda, próximas as faixas de Dutos  da Petrobras, 

onde  foram recolhidos lixo e restos de construção civil. Neste 

local, sempre ocorre o descarte irregular de resíduos. Este 

tipo de descarte, além de ser crime  ambiental, contribui com 

o   abrigo de animais peçonhentos, que podem transmitir do-

enças. A regional também fez os serviços de limpeza, para 

desobstruir as bocas de lobos entupidas, colocação de grades  

e  recuperação da guia do passeio, que foram danificadas   

devido a erosão no local. Conforme previsto em lei, é  proibi-

do depositar, lançar nas vias públicas, nos passeios, nos   

córregos ou nas suas margens, QUALQUER TIPO DE LIXO, 

sob pena de aplicação de MULTA nos termos da Lei Número 

15.112 de 11/12/2015 de Campinas SP. Denúncias devem ser feitas   pelo 156 ou  através da     

Regional 07–AR 7 Fone: (19) 3227-0007.  A equipe social tem recebido de forma recorrente, recla-

mações de    surgimento de animais peçonhentos nas casas, principalmente escorpiões. A conscien-

tização da   população em não jogar lixo em áreas públicas,  contribui para que não haja prolifera-

ção e   acidentes com estes animais.  


