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Os moradores do Núcleo Residencial Jardim São Marcos” 
usufruem da melhoria na infraestrutura do bairro. 

Obras realizadas até o momento: 

 Drenagem de águas pluviais (água de chuva); 

 Construção de boca de lobo; 

 Execução de guias, sarjetas e calçadas; 

 Pavimentação asfáltica; 

 Pavimento Inter travado nos trechos de vielas e parte da 
sinalização viária. 

Neste período a equipe social do projeto PAC - Quilombo 
diversificou o contato com os moradores beneficiários, além da 
abordagem direta nos locais de moradia. Através do telefone, e 
grupo de WhatsApp trabalham o envolvimento das famílias no processo de intervenção das obras, ou seja 
trabalham no processo de apropriação do patrimônio comunitário e da valorização individual dos 
imóveis, por parte dos proprietários que em breve receberão a titulação de seu lote. 

 

 

 

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

ATUALIZAÇÃO SOBRE AS OBRAS NO JARDIM SÃO MARCOS 

Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados 
por agendamento através dos telefones (019) 9.9449-0005 / 9.9449-0033. PLANTÃO SOCIAL: 



 
 

A Equipe Técnica Social (CTSOC) iniciou no começo do mês de Setembro a nova etapa de 
convocações para cadastramento e atualizações do cadastro social das famílias beneficiadas pelo 
Projeto PAC QUILOMBO para o Núcleo Residencial Jd. São Marcos. 

Após a convocação para cadastro das famílias e entrega de documentos na COHAB CAMPINAS, 
conforme as datas agendadas através da convocação individual. Estes cadastros uma vez atualizados 
serão encaminhados para o Cartório, de modo a prosseguir com o processo de finalização das 
certificações de propriedade. 

 

 
Os atendimentos presenciais aconteceram mediante agendamento prévio. A equipe social, do projeto 
PAC Quilombo, ressalta que é muito importante o comparecimento com os documentos solicitados 
na convocação, pois é através do cadastro que o munícipe receberá a matrícula de propriedade do lote. 

  INFORMAÇÕES COVID 19  
 

Com o objetivo de disseminar informações relevantes das autoridades de saúde a respeito do Coronavírus 
(Covid-19), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza orientações e cuidados para 
prevenir e evitar a propagação da doença. Confira abaixo os principais esclarecimentos sobre o tema, que 
têm como base dados divulgados e atualizados pelo Ministério da Saúde: 

Entre as medidas preventivas estão: 

EQUIPE SOCIAL CONVOCA FAMÍLIAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS SOCIAIS 

 Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agudas ou que apresentem sintomas 
da doença; 

 Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após 
contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente. 
Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool; 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
 Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 
 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
 Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 
 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, 

pratos, copos ou garrafas; 
 Manter os ambientes bem ventilados; 

A COVID MATA, PROTEJA-SE, USE MÁSCARA. 


