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 A Estrada da Saudade recebe, desde se-
tembro, intervenções do Programa de Aceleração 
do Crescimento – O PAC Estrada da Saudade. 
Confira as melhorias:

 Obras de drenagem e pavimentação no sis-
tema viário, com o alargamento de curvas e criação 
de baias; obras de contenção de encostas; constru-
ção de dois centros de Educação Infantil; reformas 
nos espaços de lazer; implantação de um Centro de 
Referência Comunitária; regularização fundiária 
e implantação do programa “Minha Casa Minha 
Vida”.

 Para você se envolver e ficar por dentro do 
projeto, a Prefeitura contratou equipes da Fio-
cruz para executar o Trabalho Técnico Social com 
toda a comunidade:

 Serão oferecidos cursos de geração de tra-
balho e renda, oficinas sobre meio ambiente para 
jovens e crianças, plantão social para o atendimento 
da população local e acompanhamento das famílias 
que irão ocupar as unidades do “Minha Casa Minha 
Vida”. O seu comprometimento em todas as etapas 
fará com que este projeto tenha melhores resulta-
dos. Participe!
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Acessibilidade Saneamento Coleta de  Lixo
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RESUMO DE AÇÕES E RESPONSÁVEIS POR CADA ETAPA

Obras de drenagem, melhoria viária e recuperação
ambiental

Responsável: Consórcio Cidade Imperial

Trabalho Técnico Social - TTS

Responsável: Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ

 Instalação dos Canteiros Sociais: espaços onde a população beneficiada pelo PAC Estrada da Saudade 
poderá tirar dúvidas, dar sugestões, buscar informações e manter um diálogo com as equipes envolvidas.

Reassentamento - Minha Casa Minha Vida

Responsável: Construtora Tavares E. Videira

Regularização fundiária

Responsável: Empresa Tecnogel
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Principais ações desenvolvidas até agora pelo TTS - Saudade Saudável

Próximas Ações

Algumas ações que a equipe Saudade Saudável participou

 - Diagnóstico Social da comunidade (caminhadas pelas diferentes localidades: Monte Florido, Félix,
Themístocles, Fragoso, Ventura, Orlindo Didati e Boa Vista; conversas com moradores e lideranças comunitá-
rias)
 - Reuniões com serviços públicos de saúde, escolas e assistência social

 - Reuniões com representantes das associações de moradores

 - Reuniões da equipe

 - Reuniões intersetoriais (encontros semanais com as equipes de todas as empresas envolvidas no Projeto 
para discutir o andamento das ações)

 - Procura por espaços para a instalação dos canteiros sociais.

Reunião DEVOLUTIVA PSF 
BOA VISTA

OUTUBRO ROSA PSF
ESTRADA DA SAUDADE I-II

Reunião DEVOLUTIVA PSF 
ESTRADA DA SAUDADE I-II
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Equipe do Trabalho Técnico Social Saudade Saudável

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ

Primeiras Impressões da equipe técnica
sobre a Estrada da Saudade

 Na Estrada da Saudade sobressaem a ou-
sadia (e o risco) das construções até quase o pico 
dos morros, o incalculável investimento urba-
nístico da população na edificação do bairro e as 
qualidades dos grupos familiares que ali se ins-
talaram. Trabalhando nesses dois últimos me-
ses na Estrada, subindo e descendo as ladeiras, 
guiados por dedicadas Agentes Comunitárias 
de Saúde, foi possível conhecer um pouco dessa 
fantástica parte de Petrópolis.

 Nas caminhadas e conversas com as donas de casa pudemos perceber solidariedade e cora-
gem. Conhecemos lideranças dedicadas e disponíveis, além de moradores antigos, memória viva da 
formação da Estrada. Não são numerosas as instituições, mas se destacam pela qualidade do serviço. 
Os três Postos de Saúde da Família, administrados pela FASE em parceria com a Prefeitura, as esco-
las municipais, o Colégio Ir. Cecilia Jardim, onde tantos dos mais antigos estudaram, a LBV, a Rádio 
Estrada - veículo de comunicação comunitária - e as entidades religiosas constituem um diferencial, 
sendo exemplos de inserção local. A chegada de mais um Centro de Educação Infantil, do Cederj e 
do Centro de Vocação Tecnológica da Faetec – voltado para cursos que preencham as vocações da 
cidade - em parceria com a Prefeitura, vão causar mais impacto na vida da Estrada.  Tudo isso con-
tribui para elevar a autoestima da comunidade. Chamam a atenção também os micro-ônibus e seus 
hábeis motoristas que transportam ladeira acima uma gente trabalhadora e orgulhosa das conquistas 
e melhorias obtidas. 
 Fortes laços de parentesco preservam valores e hábitos. Os mananciais e as minas são nume-
rosos e o cuidado para mantê-las limpas constitui-se num  motivo comunitário de mobilização dos 
moradores. 

 Por outro lado, destacam-se na Estrada 
questões fundamentais que desafiam o poder pú-
blico e todos aqueles que nela moram, trabalham 
ou freqüentam, como as questões de saneamento 
básico, a educação para a sustentabilidade, en-
volvendo a família no correto manuseio e sele-
ção do lixo, a sensibilização e educação para os 
riscos que envolvem as obras irregulares. Para a 
convivência e o lazer, o PAC estrada da Saudade 
será essencial, com a construção de um Centro 
de Referência Comunitária, centros de educação 
infantil, melhoria de praças e quadras esporti-
vas.

 Há desafios também para a democracia participativa, no que diz respeito à participação cole-
tiva e autônoma na construção da cidadania e de soluções conjuntas que melhorem a qualidade de 
vida do bairro. Muitas são as propostas locais identificadas nestes dois meses de trabalho.
 Não couberam neste jornalzinho. Ficarão para o próximo número.

Campo de Futebol do Boa Vista

Vista da Estrada da Saudade
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Materiais contendo a marca do projeto

 Atualmente esse jornal é escrito pela equipe que compõe o TTS, porém você pode nos ajudar 
nas próximas edições com sugestões de conteúdo, fotos e notícias. 
 Faça contato com a nossa equipe pelo e-mail ttssaudadesaudavel@gmail.com ou pelo
telefone (24) 2246-1430.

Crachá utilizado pela Equipe Responsável

Nina
Coordenadora

Marina
Assistente Social

Sônia
Educadora Popular

Carlos
Assistente Administrativo

A Equipe responsável pelo TTS Saudade Saudável

Como contribuir para as próximas edições?

Como identificar as ações e a equipe do Trabalho Técnico Social – TTS? 
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