
AÇÕES DESENVOLVIDAS – TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
 

TTS – PAC Santa Lúcia 
 

Atividades Realizadas Descrição 

Reuniões de equipe técnica; 
Orientar, socializar e informar a equipe técnica contratada 
sobre as atribuições e atividades que serão desenvolvidas 
no TTS.      

Plantão social/Acolhimento; Atender, esclarecer dúvidas e orientar os beneficiários. 

Atendimentos das demandas 
espontâneas; 

Atender e orientar as famílias que procuram a equipe 
técnica. 

Oficinas de confecção de sacolas eco 
bag; 

Ensinar costura e customização, promovendo 
oportunidades de qualificação.  

Reuniões intersetoriais/parceiros; Integrar e trocar informações entre a rede de serviços dos 
territórios.  

Reuniões de discussão de casos com 
os serviços locais. 

 Encaminhar/discutir casos das famílias beneficiárias. 

Reunião técnica entre equipe social 
Sehab e engenharia; Adequação das demandas em andamento. 

Reuniões técnicas ambientais; 
Reunir com moradores para obter informações dos 
problemas ambientais, apontados pela comunidade.    

40 - Visitas eco ambiental. 
Informar, educar e mobilizar os moradores sobre a 
importância das áreas   protegidas. 

42 - Encontro dos catadores de 
materiais recicláveis, em parceria com o 
Centro de Saúde. 

Identificar e cadastrar os catadores das áreas de 
abrangências do PAC, e motivá-los a participarem da 
palestra sobre prevenção de doenças e qualidade de vida.                               

49 – Oficinas de artesanato;   Produzir artesanato com materiais recicláveis  

51 - Entregar comunicados com 
informações da vacinação de cães e 
gatos e cadastrar interessados em 
castrar e vacinar os animais. 

    
Levantar a demanda de interessados na ação de castração 
e vacinação de cães e gatos 

Equipe contratada para prestação de 
serviços; 

Contratar técnicos que irão desenvolver as atividades com 
dedicação exclusiva.             

Aquisição de serviços. Adquirir serviços para execução das atividades.  

45 - Visita a Captação e Estação de 
Tratamento de Água.  (Rio Atibaia - 
ETAs 3 e 4) 

Levar conhecimento   e reflexão sobre as questões 
socioambientais. 
Ação prevista inicialmente para o mês de setembro/2019. 
A equipe do TTS antecipou a atividade para que não 
houvesse prejuízo nas ações programadas. 

 
 

 
 
 



TTS – Vilas de Taubaté 

Ações Descrição Metodologia   

Mobilização e organização 
comunitária 

Plantão de atendimento p/ 
assessoria aos beneficiários nos 
assuntos gerais de interesse 
individual e coletivo 

Visita técnica nos 
Condomínios I, II e III por 
três assistentes sociais 

 

Mobilização e organização 
comunitária Integração do TTS e serviços  Reunião Intersetorial   

Mobilização e organização 
comunitária Apresentação do TTS Reunião com moradores   

Reunião intersetorial Contatos com serviços da rede 
para interação e parcerias 

Antecipada de outubro/18 
para setembro/18 

 
 
 
 

 
 

TTS - Santa Luzia 
 

Atividade Realizada Descrição 

Plantão Orientação aos beneficiários em assuntos gerais ou de interesse 
coletivo. Divulgação e realização de oficinas. 

Reunião mensal com Administração 
do condomínio 

Acompanhamento e esclarecimentos de questões condominiais 
junto ao TTS. 

Reunião mensal com equipe Organização de atividades, espaço para discussões de casos 
gerais ou individuais. 

Oficinas sobre o orçamento familiar Visa trabalhara a “Racionalização” dos gastos com moradia e 
especificidades relacionadas ao novo morar 

Atividades administrativas do 
Trabalho Social Elaboração de relatórios, reuniões e organizações de atividades.  

Capacitação em 
"Empreendedorismo" 
SEBRAE 

Curso de empreendedorismo para fomento dos moradores para 
abertura do próprio negócio. (A capacitação prepara o potencial 
empresário em relação ao planejamento do negócio, e minimiza 
a chance de mortalidade da empresa nos primeiros anos)  

A Oficina esclarecimentos sobre 
coleta seletivo e descarte correto 
do Lixo 

Atividades de educação patrimonial, ambiental e sanitária. 
 

 
 

Relatório de parcerias firmadas em 2018 pela 
 Coordenadoria do Trabalho Técnico Social e outras iniciativas 

 
 
No mês de julho/18 juntamente com as assistentes sociais do PAC – Santa Lúcia e os técnicos 

ambientais, a CTTS estabeleceu parceria com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal 

de Campinas, para a ação de castração e vacinação de animais, que foi realizado no mês de 

outubro/18, beneficiando moradores dos bairros, Jardim Santa Lúcia, Vila Bordon, II de julho, 

Vila Palácios I e II, Jardim Yeda I e II , e Residencial Santa Luzia.                    



A parceria proporcionou na ação uma estrutura itinerante, ou seja, o “CASTRAMÓVEL”, um 

ônibus equipado com moderna estrutura, e equipe de veterinários preparados para ficar instalado 

4 (quatro) dias na sede da associação do jardim Yeda.  Foram oferecidos gratuitamente os 

serviços de castração, vacinação e a medicação pós-operatória, além do exame clínico para 

verificar a saúde dos animais. Esta ação atendeu 643 animais. 

Entre os meses de julho e outubro/18, a CTTS contou com a Parceria da Cooperativa de 

Reciclagem “RENASCER”, do Jardim Santa Lúcia, para desenvolvimento do trabalho 

socioambiental do PAC – Santa Lúcia.  A parceria agregou valor qualitativo nas ações, já que 

proporcionou a integração dos objetivos da Cooperativa, e da equipe do trabalho técnico social, 

a saber Assistentes Sociais e técnicos ambientais, na execução das atividades.     

A CTTS e RH da COHAB participaram do evento de apresentação do Projeto, LAB-Inclusão 

(Laboratório de soluções para inclusão) realizado em 26/08/2018, na Faculdade Mackenzie 

Campinas; com objetivo de ampliar parcerias para os TTSs contratados. 

Representando a COHAB, participaram do evento, o Coordenador do Trabalho Técnico Social 

Sr. Daniel Pereira Rocha, a Assistente Social apoio na coordenadoria, Sra. Aparecida Pereira, e 

a Estagiária Aline Pereira da Silva, representando a Coordenadoria de Recursos Humanos da 

COHAB. 

Palestrantes:  

• Fundação FEAC e Guardinha (AEDHA):  Apresentação LAB Inclusão 

• Dr. José Carlos do Carmo - Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador do Programa de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência da SRTE/SP - “Lei de cotas e suas possibilidades”. 

• Flávio Gonzalez - Psicólogo, Supervisor do serviço de qualificação e inclusão profissional 

da APAE DE SÃO PAULO – “Emprego apoiado” (uma metodologia eficaz na inclusão). 

• Apresentação das equipes Sorri Campinas e Guardinha (AEDHA). 

Na sequencia a CTTS da COHAB firma parceria com a “Guardinha” de Campinas, para atuação 

conjunta no empreendimento Vilas de Taubaté: 

Dia 01 de outubro a Assistente Social Jussara Pierin, técnica social responsável pelo 

acompanhamento do Trabalho Técnico Social no empreendimento Vilas de Taubaté, a estagiária 

de Serviço Social Brenda C. C. Domingos, e o Coordenador do TTS na COHAB Sr. Daniel Rocha, 

planejaram a “Ação Conjunta” em parceria com a “Guardinha” (AEDHA) Associação de 

Educação do Homem de Amanhã”, como um dos trabalhos iniciais no empreendimento. 

Durante o serviço social em desenvolvimento junto as 660 famílias do empreendimento, serão 

identificadas famílias com pessoas portadoras de deficiência, e oportunizado a inserção no 

mercado de trabalho. Concomitante, os profissionais da “Guardinha”, realização palestras e 

encontros coletivos nos 3 (três) condomínios, para divulgação e orientações sobre o “Programa 

Jovem Aprendiz”, um dos mecanismos sociais para inclusão de jovens e adolescentes no 

mercado de trabalho. 



No dia 09/10/2018 o CTTS firma parceria com a FEAC, para agregar ações sociais e atividades 

aos trabalhos técnicos sociais, que estão sob a responsabilidade da COHAB para execução.  

Para tanto, reuniram-se com o Superintendente Socioeducativo, Sr. Leandro Pinheiro, e com a 

Assessora Técnica Sra. Regiane Alves Costa Fayan da FEAC, os representantes da COHAB: 

Gerente do Departamento Administrativo Sr. Abílio Guedes, o Coordenador do Trabalho Técnico 

Social Sr. Daniel P Rocha, e a Assistente Social, apoio na coordenadoria, Sra. Aparecida Pereira. 

A parceria consiste em apoio técnico da FEAC, para execução dos TTS, no que concerne a 

aproximação e capacitação da equipe técnica social aos programas, projetos e ações 

desenvolvidas e acompanhadas pela FEAC; na transversalidade dos projetos em 

desenvolvimento, e ou em planejamento por parte das duas instituições, e na capacitação técnica 

específica aos profissionais da Coordenadoria do Trabalho Técnico Social da COHAB. 

No dia 13 de novembro de 2018, será realizado o primeiro encontro entre as equipes do CTTS e 

os profissionais da FEAC, onde será efetivada uma interação profissional dos técnicos sociais, 

dos estagiários e dos técnicos ambientais, com os programas e projetos em desenvolvimento 

em campinas, que são acompanhados, e ou realizados pela Fundação.  

Essa interação objetiva a identificação de cada profissional do CTTS com os projetos, e as 

possibilidades de estabelecimento de parcerias, que agregarão valores qualitativos nas 

atividades dos TTs sob a responsabilidade da COHAB. 

PARCERIA COM O PROGRAMA “TERRITÓRIO DE TODOS” 

No dia 16 de outubro a Coordenadoria do TTS firma parceria com o Programa “Território Para 

Todos”, da Fundação Síndrome de Down. Sediada na Instituição parceira “Centro Comunitário 

Jardim Santa Lúcia”, membros da equipe responsável, e representantes da Fundação, Sr. André 

Padoveze (Psicólogo) e a Sra. Talita Rodrigues (Educadora Social), receberam na tarde do dia 

16, o Coordenador do TTS da COHAB, e a Assistente Social apoio da coordenadoria. Nesse 

encontro, ficou estabelecido parceria para execução do trabalho técnico social, iniciado no 

empreendimento Taubaté, e foi consolidada a parceria com a equipe técnica responsável pelo 

TTS – PAC Santa Lúcia nos trabalhos em andamento junto a população beneficiária do Jardim 

santa Lúcia, e dos 5 bairros do entorno, região sudeste de Campinas-SP 

No Empreendimento Taubaté a equipe técnica social da COHAB contará com a participação dos 

profissionais da Programa Território Para Todos, nas visitas domiciliares programadas para 

iniciar na última semana de outubro. O objetivo é fazer um levantamento, e identificação de 

famílias com pessoas portadoras de deficiência intelectual, para inclusão no programa. Uma vez 

incluídas, as famílias receberão atendimento domiciliar, específica às necessidades constatadas, 

e encaminhamentos necessários. 

No dia 17 de outubro/18, o coordenador do TTS Daniel P Rocha, participou do 1º Seminário de 

Instrumentos e Metodologias de Avaliação Para Cidades Saudáveis: Desafios e Certezas”, 

organizado pela Profa. Dra. Maria Girotti Sperandio, na FEC – Faculdade de Engenharia Civil e 

Arquitetura e Urbanismo, na UNICAMP. 



Entre vários assuntos sobre metodologia de trabalho social, um destacou-se como oportuno 

contribuinte para a execução dos TTSs, e reforça a necessidade de intensificação de “parcerias”; 

tratou-se dos motivos da baixa qualidade da participação, ou não envolvimento de uma dada 

comunidade nas ações, e atividades programadas e aplicadas através dos projetos.  

Segundo resultado das pesquisas realizadas pela Dra. Sannya Feitosa Tajra – Chefe do Setor 

de Educação a Distância EPTS/EAD UNITAU, em Coimbra – Portugal, quando existe pouca 

participação da população, nas atividades ofertadas, seja em número e ou em envolvimento, é 

porque a “Rede de Apoio Social”, na região onde o projeto é aplicado, é inexistente ou 

insuficiente”; ou seja, se a rede de apoio não garante um fluxo de ações e eventos que faça 

conectividade, entre as informações que fazem parte do dia a dia das pessoas, que dizem 

respeito aos desafios e conquista públicas, e que ao mesmo tempo são respostas aos anseios 

da comunidade, esse ambiente, ou região é um local onde o processo de “Governança” por parte 

dos moradores fica prejudicada, sem estimulo e imobilizada.  

 


