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PRIMEIRO ENCONTRO COLETIVO COM OS MORADORES
Nos dias 11 e 18 do presente mês foi realizado o Primeiro evento coletivo com os moradores do Residencial

São Charbel, para abertura do Trabalho Social — Pós Regularização Fundiária. Os encontros aconteceram na
Comunidade Católica Maria Mãe dos Migrantes.
A equipe técnica da COHAB composta por arquitetos
engenheiros e assistentes sociais, apresentou o Projeto

Reurb Acessível - Charbel; Um Projeto Piloto que objetiva
levar para a comunidade do São Charbel conhecimentos e
informações sobre seus direitos e deveres a luz da
legislação vigente, além de trabalhar as questões de
acessibilidade e mobilidade nas residências habitadas
CEASA

por pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Todas as medidas de distanciamento social foram respeitadas
(uso obrigatório de máscara, e limite de até 36 pessoas)

Devido a pandemia do Covid 19 houve a necessidade de
dividir o evento de abertura em dois momentos,
para evitar aglomeração. O segundo momento foi
aconteceu no dia 18 de agosto, contemplando os
demais moradores.

Entrega dos convites aos moradores.

SEGUNDO ENCONTRO COLETIVO COM OS MORADORES

Local: Comunidade Maria Mãe dos Migrantes

BOLETIM INFORMATIVO

A equipe da CTSOC—Coordenadoria do Trabalho Social da COHAB iniciou também as visitas
técnicas virtuais nas residências habitadas por pessoas com deficiência e por pessoas idosas.
Com objetivo de fazer um
levantamento das
desconformidades existentes no ambiente de moradia,
conforme orientações do projeto, será aplicada em
parceria com o LABINUR – Laboratório de
Investigações Urbanas da FEC Unicamp, e sob a
supervisão e assessoria da Prof.ª. Dra. Ana
Sperandio, uma Ferramenta de Pesquisa denominada
“Mapa dos Desejos”.
Trata-se de uma abordagem que utilizará tecnologia
eletrônica para sua realização, onde através da
disponibilização de um “link”, os moradores terão a
oportunidade de se expressar com relação a qualidade
de vida na moradia após Regularização Fundiária,

VOCÊ SABE QUEM FOI SÃO CHARBEL ?
VOCE SABE ?

São Charbel Makhlouf, em árabe ( مار شربلBekaa Kafra 8 ,de
maio de 1828 — Annaya, 24 de dezembro de 1898), foi
um monge maronita libanês, declarado santo pela Igreja Católica.

História
Charbel se sentia atraído pela religiosidade desde muito pequeno e conta-se que gostava de
rezar nas grutas para satisfazer sua sede de Deus. Ao completar 23 anos de idade, percebeu
que era o momento de se entregar como monge. Deixou sua casa sem se despedir nem

mesmo da mãe, pois não queria que sua família sofresse com a dor da despedida. Entrou no
Mosteiro de Nossa Senhora em Mayfouq, na Ordem Libanesa Maronita, seguindo depois
para Annaya.
Após seis anos de preparação, em 1859, foi ordenado sacerdote e passou a viver no Mosteiro

de Annaya. Jamais se queixou da vida comunitária ou das incompreensões que sofria. Era
profundamente humilde. Anos mais tarde pediu permissão para viver isolado, como eremita,
consagrando-se ao trabalho no campo, à oração e à penitência.
No dia 16 de dezembro de 1898, Charbel iniciou a celebração da santa missa. Todavia, ao

recitar a prece "Pai da verdade, eis o Vosso Filho, vítima do vosso agrado! Aceitai-o", foi
atacado pela paralisia e começou a agonizar, sem deixar de orar. Na noite da véspera de
Natal deste mesmo ano, acabou morrendo.
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre, Acesso em 27 de agosto de 2021: https://pt.wikipedia.org/wiki/Charbel_Makhlouf

