
 

 

As obras de macrodrenagem iniciaram com a constru-

ção da barragem de contenção no Núcleo Residencial 

Jardim Santa Mônica. A barragem é uma obra que 

dará condições para que a Prefeitura Municipal de 

Campinas possa regularizar os 778 lotes nas abran-

gências dos Núcleos Residenciais Jardim Santa Môni-

ca; São Marcos e Campineiro. Paralela a construção 

da barragem, estão sendo realizadas as intervenções 

no Núcleo Residencial Jardim Santa Mônica 

(Campinho). Neste local a drenagem do viário, a colo-

cação de guias, calçadas, bocas de lobo estão adian-

tas, a previsão é que até o final do mês de janeiro, 

todo o Núcleo esteja pavimentado. 
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 OBRAS DO PROJETO PAC QUILOMBO, SÃO EXECUTADAS DENTRO DO CRONOGRAMA     

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM 

 Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados   

por agendamento através dos telefones (019) 9.9449-0005 / 9.9449-0033 com Shirlei e Karina. 
 PLANTÃO SOCIAL: 

Obras de drenagem, calçamento e pavimentação— Campinho Santa Mônica 

Fonte: PMC 



 

 DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE SAÚDE E PAZ ! 

EQUIPE SOCIAL  ENTREGA KITS SANITÁRIOS AS  FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROJETO 

As assistentes sociais do PAC Quilombo, realizaram atividades emergenciais junto as  

famílias moradoras nos Núcleos Residenciais Jardim Campineiro; São Marcos; Santa 

Mônica e  famílias  dos Residenciais Quilombo I e II. A equipe social contou com a 

parceria dos profissionais do CRAS Espaço Esperança e dos Centros de Saúde São 

Marcos e Santa Mônica.  O objetivo da ação, foi sensibilizar as famílias a respeito da 

importância do distanciamento social e cuidados sanitários, para prevenção de do-

enças como a Covid-19 e a Dengue. 

Assistentes sociais do projeto PAC Quilombo, 

do CRAS Espaço Esperança e servidores dos 

Centros de Saúde Jardim São Marcos e Campi-

neiro,  visitaram porta a porta, todos os 874 

imóveis da área de abrangência do projeto e  entregaram para as famílias, folhetos 

informativos sobre  Prevenção de Acidentes com Escorpiões; Dengue e  Covid-19. A 

parceria com os trabalhadores do CRAS Espaço Esperança e Centros de Saúde, foi 

imprescindível para a execução da atividade, pois são esses servidores que atuam 

diariamente nos territórios e conhecem a realidade vivenciada pelos moradores. Na 

ocasião das visitas, a equipe mapeou e identificou as famílias em situação de vulne-

rabilidade social, para entrega de kits sanitários. A  equipe do projeto PAC Quilom-

bo,  entregou kits sanitários para 400 famílias, por um período de 3 meses. Cada  kit 

é composto por 21 itens sendo: 3 frascos de água sanitária com 2 litros; 5 detergentes; 4 sabonetes; 3 cremes dental; 2 

pacotes de sabão em barra com 5 unidades; 3 máscaras de tecido e 1 frasco de álcool em gel de 430 ml, totalizando 

1200 kits e mais de 25 mil itens entre produtos para higiene e máscaras de proteção individual. Essas ações foram de 

extrema relevância, uma vez que muitas pessoas perderam o trabalho e muitas não estavam cumprindo o distanciamen-

to social, necessários para a prevenção contra o novo Coronavirus. 

TRABALHO SOCIAL 

No mês de setembro, a equipe social do projeto atualizou os cadastros das 96 famílias 

residentes nos Residenciais Quilombo I e II, a previsão é que ainda este mês de dezem-

bro de 2020, os dados sejam encaminhados ao cartório, para a regularização fundiária 

do Conjunto Habitacional.  Além da atualização junto a Habitação, todas as famílias 

precisarão se cadastrar ou atualizar o Cadastro Único – CAD ÚNICO para que a prefei-

tura inicie os trâmites jurídicos e administrativos para a elaboração da tão sonhada 

matrícula de propriedade do imóvel. Os cadastros e atualizações serão realizados em 

etapas. As famílias serão devidamente informadas a respeito dos documentos que de-

verão apresentar, bem como os dias e horários dos atendimentos. Estão previstos para 

o início do próximo ano, a atualização e cadastros das famílias residentes no Núcleos 

Residenciais Jardim Santa Mônica e Campineiro. Em seguida, os moradores do Núcleo 

Residencial Jardim São Marcos, também serão convocados pela equipe social, para 

apresentar os documentos pessoais dos titulares do imóvel.  

EQUIPE SOCIAL ATUALIZA OS CADASTROS DOS MORADORES, PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  


