
 

 

Projeto PAC Santa Lúcia promove o 2º almoço  comunitário, para os            
moradores da terceira idade.                                                              

A equipe que desenvolve o Trabalho Técnico So-

cial (TTS) do Projeto PAC Santa Lúcia,      orga-

nizou no dia 11/10/2019, um almoço de confra-

ternização para os idosos que residem nas áreas 

de abrangência do projeto. O evento realizado 

pelo      segundo ano consecutivo em comemo-

ração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado 

no início do mês, teve como local a sede da As-

sociação dos Moradores do Jardim Yeda.  Apro-

ximadamente 130 idosos dos     núcleos resi-

denciais Jardim Yeda I e II, Vila Palácios, Bor-

don, 2 de julho e Santa Lúcia estavam presen-

tes e, além do almoço, também se divertiram 

com boa música ao vivo. Para o aposentado Fernando da Silva, o almoço foi excelente.      “ 

Eu tenho 92 anos de idade, moro no Jd. Yeda  há 40 anos, desde a época que nem rua existia 

no bairro. Esses encontros que a Equipe do PAC promove são uma delícia; festa boa, comida 

boa, música boa...tudo de bom”, disse. A moradora da comunidade do    Jd. Yeda,  também 

fez questão de agradecer pelo almoço.   “Eu me chamo     Soledade, conhecida por Sula, mo-

ro há 40 anos no Yd. Yeda,  e o  almoço estava   maravilhoso,   maravilhoso mesmo,         

fomos muito bem      recebidos,  muito obrigada a    toda  equipe, que nos colaborou com es-

te almoço,  e a gente agradece de coração   tudo o que vocês fizeram”, concluiu.  Para    

Francisco Brito, morador  da comunidade desde 1971, o momento foi muito especial. “O     

almoço foi muito animado, os cantores também, adorei, parabéns pelo  projeto”, concluiu.                                                               

A equipe social não mediu   esforços para que todos os idosos, participassem da    confrater-

nização, garantindo transporte para todos os interessados.  

 

A data 

 

O Dia do Idoso, celebrado no Brasil no   dia 1.o de ou-
tubro, foi instituído em 1991 pela  Organização das 
Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo sensibili-
zar a sociedade para questões do envelhecimento 
e da necessidade de     proteger e de cuidar da 
população mais idosa.  De acordo com a Organiza-
ção Mundial de    Saúde (OMS) o número de pes-
soas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bi-
lhões até 2050 e isso representará um quinto da  
população mundial.  

                  Nº 11 – Agosto  a Outubro de 2019    

 Sede da Associação de Moradores do Jd. Yeda - Rua Madre  Clélia Merloni, 222          

Dia e horário de atendimento : 2ª e última segunda-feira do mês  das 08h40 às 11h40. 



 

 

 Oficinas de robótica e tecnologia  motivam alunos  da  Escola Emilio Miotti e Centro 
Comunitário Santa Lúcia. 

A equipe técnica social do PAC Santa Lúcia, deu  continuidade nas        
oficinas educativas de Ciências, Tecnologia e      Empreendedorismo 
(robótica).  Desta vez, as oficinas foram ofertadas para as  crianças  do 
7º B e 4º B  da    Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) 
Emílio Miotti  e para os         adolescentes e jovens do Centro Comuni-
tário Santa Lúcia, entre os meses de outubro e novembro de 
2019,   mais de  90 alunos participaram das  oficinas de robótica. A vi-
ce diretora  Deise,   ficou encantada com as oficinas. “As oficinas foram 
gratificantes e tem proporcionado frutos e alunos motivados ”, concluiu. 
O Coordenador do  Centro Comunitário,  Ricardo,  disse  que a adesão 
dos alunos foi instantânea. “A Oficina de robótica contribuiu para ampli-
ar o universo informacional e tecnológico dos jovens, bem como sua 
capacidade de análise crítica, de escolha, decisão, avaliação e de ex-
pressão de opiniões”, completou.  A Robótica é um ramo educacional e 
tecnológico que engloba a história dos computadores, robôs e         

computação, alguns alunos tiveram pela primeira vez, contato  com a tecnologia empregada nesta área. 

PAC Santa Lúcia   participa de  ação preventiva, em evento  da Transpetro.  

No dia 16/08/19, foi realizada  uma ação em prol do Dia da Segurança na    

faixa de dutos,  da Transpetro (empresa subsidiária da Petrobras),  que  teve 

como objetivo  orientar as comunidades vizinhas às instalações da companhia, 

sobre segurança nas faixas de dutos e os riscos que as tentativas de furtos  po-

dem trazer. No estande do PAC,  as assistentes sociais   conversaram com os 

moradores, sobre   situações de riscos  de acidentes, em áreas de obras e nas  

faixas de dutos.  A  Transpetro disponibiliza o número de     telefone, 168, para 

a comunicação de qualquer movimentação suspeita na    faixa de dutos.  

Reunião da Comissão de Acompanhamento de Obra – CAO– 2ª etapa 

                                
Com a finalidade  de acompanhar o andamento das obras do projeto PAC 
Santa Lúcia, foi criada a Comissão de Acompanhamento de Obras- CAO-  da 
2ª etapa de obras.  A Comissão é composta por 14  moradores, eleitos   atra-
vés de Assembleia geral realizada em 26/06/19. Essa comissão se  reúne 
mensalmente com engenheiros da SEINFRA,  da Construtora contratada  e 
com a  equipe e técnica social do PAC.  Os membros da comissão atuam re-
presentando as comunidades dos  núcleos Jd.Yeda I, Vila Bordon, 02 de Julho 
e  Jd.  Santa Lúcia, compartilhando e informando o desenvolvimento das 
obras aos demais moradores. A primeira reunião da CAO,  foi realizada no dia 
01/08/2019. 

Equipe do TTS do PAC Santa Lúcia participa de  Seminário do idoso, em      parceria 
com  a Intersetorial Girassol 

 
    A equipe social do PAC Santa Lúcia,  participou  do    "Seminário 
do Idoso", no dia 03/10/2019  em parceria com os  serviços da     
região Sudoeste,  organizado pela Intersetorial Girassol, no Parque 
Luciano do Valle.  Estiveram presentes cerca de 150 pessoas, entre 
a rede de parceiros da região sudoeste, usuários dos serviços e     
comunidade local. A representante da   Coordenadoria do idoso,   
entregou  um  exemplar do   Estatuto do Idoso, para todos os  parti-
cipantes, além da abordagem sobre os direitos  assegurados às pes-
soas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. A equipe do 
PAC Santa Lúcia, apresentou a planta do projeto,   com             a 
implantação do Parque Linear e   explicou as etapas a serem          
percorridas até  a titulação  de propriedade,  através do programa 
de regularização  fundiária.  No local, foram oferecidas   oficinas de:  
relaxamento; meditação; dança circular; oficina de  beleza solidária; 
serviço  de    manicure, entre outras. O evento foi finalizado com a 
apresentação do coral de idosos, “Nova Esperança”, do Centro     

Comunitário Santa Lúcia. 


