
 

     No dia 03/03/2020, a Secretaria Munici-
pal de Habitação– Sehab e a Cohab Campi-
nas, realizaram  uma       cerimônia  para  
entrega das matrículas de propriedade  dos 
lotes, para 427 famílias, de diversas regiões 
da cidade de Campinas,  incluindo as  130 
famílias moradoras em núcleos da 1ª etapa 
de obras,   do projeto PAC Santa Lúcia.     O 
evento foi realizado no  Teatro Municipal  
Castro   Mendes e  a solenidade foi aberta 
pelo  prefeito de Campinas, Sr Jonas Doni-
zette, acompanhado do Secretário Municipal 
de Habitação e presidente da Cohab-
Campinas, Vinícius Riverete. Contou tam-
bém com a presença de  vereadores e  ser-
vidores  de outras pastas, além do apoio 
dos servidores  da Sehab e Cohab.  Foram 
beneficiadas    99 famílias do Núcleo Resi-
dencial Jardim Yeda II; 31 famílias do Nú-
cleo Residencial Vila Palácios I;  51 famílias 
do Núcleo Residencial Novo Parque Dom Pe-
dro II; 40 famílias do Núcleo Residencial 
Santa Isabel;  195 famílias do Núcleo Resi-

dencial Monte Alto (fase 1), que receberam a legitimação  (matrícula) de propriedade dos lotes 
e 11 famílias que estavam inseridas no programa de auxílio moradia e receberam unidade ha-
bitacional na Gleba B, todas beneficiadas através da regularização fundiária. Lideranças dos 
núcleos estiveram presentes no evento, em especial a líder  comunitária Maria Nilce Trindade,    
representando os  núcleos Vila Palácios I e Yeda II.                                                                          
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 Devido  o decreto municipal referente a pandemia da COVID-19, foram suspensas, a partir do dia 
20/03/2020, todas  as  atividades programadas junto aos beneficiários. Dúvidas /urgências favor  
entrar   em contato com a Equipe Técnica Social,  através do telefone (19) 99449 0035 . 

 

 A pedido da equipe do trabalho técnico social-
TTS, no começo do mês de março,  o secretário 
municipal de Habitação e presidente da Cohab-
Campinas, Vinícius Riverete,  reuniu-se com os 
membros da Comissão de Acompanhamento de 
Obras -CAO do PAC Santa Lúcia, para tratar de 
assuntos referentes as intervenções de obras e  
outras demandas da comunidade. Na ocasião, o 
secretário ouviu as reinvindicações da comissão, 
prestou esclarecimentos a respeito das obras pre-
vistas a serem executadas na 2ª etapa e marcou 
uma vistoria  com os moradores e  equipe técnica 
da Sehab, para identificarem  as principais de-
mandas apresentadas em reunião. Após a visita, o secretário solucionou algumas demandas    
apontadas e se comprometeu a dialogar com   outros órgãos da prefeitura, com o objetivo de 
encaminhar  todas as problemáticas identificadas.  

   

               Moradores da Vila Palácios e Jd. Yeda II, realizam sonho com a                                                   

regularização fundiária dos núcleos 

 Secretário de Habitação  se reúne   com os membros da CAO   



 

 

 

  No dia 20/02/2020, a equipe do trabalho técnico social– TTS 
e técnicas ambientais do PAC, em parceria com o    Centro de 
Saúde Santa Lúcia, realizaram  uma ação       voltada para a 
população que trabalha com a recolha de resíduos recicláveis. 
A equipe técnica ambiental mapeou    todos os trabalhadores 
catadores e cadastrou os interessados em participar da ação, 
que contou com a presença de 53 trabalhadores. Contemplou 
uma palestra sobre a prevenção de doenças e  qualidade de 
vida. Os participantes foram  vacinados contra a doença de 
tétano e receberam materiais de   segurança e   auxílio ao tra-
balho, como luvas de revestimento nitrílico e bags de ráfia. A  
palestra teve como foco  o  tema: “SAÚDE: DEPENDE DE VO-
CÊ- SANEAMENTO BÁSICO-CONTROLE DE DOENÇAS INFECCI-
OSAS", que foi feita através de slide com projetor expondo as   
imagens,   seguidas de um momento de diálogos e discussão 
do  conteúdo.   Após  a vacinação e entrega dos materiais,  
todos puderam apreciar um delicioso café da manhã.  

    Moradores residentes nas áreas de abrangência do PAC Santa   
Lúcia, participaram de atividades socioeducativas, com  a produ-
ção de artesanatos, a partir de materiais recicláveis. A atividade  
buscou o reaproveitamento de  garrafas  pet  e sacos  de ração, e 
junto com os moradores, foram confeccionados sacolas     ecobags 
e  vasos sustentáveis.  As oficinas de artesanato,   foram realiza-
das nos dias 30 e 31/01/2020, na sede da Associação de Morado-
res do Jd. Yeda. Teve como objetivo, sensibilizar os participantes 
em relação aos cuidados com o meio ambiente, além da  criação 
de objetos,  através da reciclagem. O descarte inadequado de ma-
teriais recicláveis, podem causar poluição dos córregos e ruas; en-
tupimento de galerias e aumento da quantidade de lixo nos ater-
ros. Quando as garrafas PET chegam aos      oceanos,  mares e 
rios, elas  podem demorar até 400 anos  para o  processo de de-
gradação, podendo causar até perda da biodiversidade.    

Parcerias com a Guarda Municipal e EMDEC  promovem ações de  educação de    
trânsito e de segurança aos  moradores  

 
      Segurança na travessia  de pedestres, locais    se-
guros para brincar e conscientização sobre os    perigos 
da combinação entre álcool e direção, foram os concei-
tos que nortearam uma ação educativa, direcionada a 
cerca de  60 participantes, entre crianças, adolescentes 
e adultos,  moradores das áreas  abrangência do proje-
to PAC Santa Lúcia. A atividade foi realizada no dia              
24/01/2020,  através de uma parceria entre a Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de Campinas -EMDEC,  
Guarda Civil Municipal e trabalho técnico    social—TTS 
do Projeto PAC Santa Lúcia.  As ações de educação de 
trânsito  integram o projeto “A gente aprende, agente 
ensina”, comandado por educadores e Agentes da Mo-
bilidade Urbana da EMDEC. Os agentes da EMDEC mi-
nistraram uma palestra sobre o uso do   cinto de segu-
rança e   das cadeirinhas nos veículos, abordando ain-
da o respeito à sinalização de trânsito e a  travessia se-
gura de pedestres. Conscientizou os moradores sobre 
os    perigos de   dirigir após o consumo de bebidas al-
coólicas. Fonte: EMDEC/  Ângela Silva. Servidores da 
Guarda Municipal também realizaram uma oficina prá-

tica de pipas, orientando as crianças sobre a confecção segura e sobre os riscos do uso do cerol.  
A alegria das crianças estavam estampadas nos seus rostos. Todo o material para a fabricação 
dos pipas foram disponibilizados através do TTS. 

Equipe social e ambiental do PAC, realizam oficinas de sacolas  bags e vasos                         
sustentáveis   

  PAC Santa Lúcia, realiza  2º encontro com os  Catadores de materiais recicláveis 


