
Trabalho Técnico Social
Saudade Saudável

Inform ativos e Convocações

 Os moradores da Estrada da Saudade terão acesso 
às informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Tra-
balho Técnico Social por meio de um jornal com circulação 
bimestral. 
 Ações direcionadas a públicos específicos como 
oficinas para crianças, reuniões da Comissão de Obras e 
encontros das famílias a serem reassentadas poderão ser 
divulgadas através de panfletos específicos. 
 Esses materiais ficarão à disposição da população 
nas associações de moradores, fóruns comunitários, cantei-
ros sociais, escolas, postos de saúde e Centro de Referência 
da Assistência Social.
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Tel.: (24) 2246-1430     e-mail: forumitaborai@fiocruz.br
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                        Campo de Futebol localizado no Boa Vista.

O Trabalho Técnico Social

 O Trabalho Técnico Social consiste em um conjun-
to de ações voltadas para a mobilização, organização e o 
desenvolvimento comunitário, estimulando a participação 
ativa da população na elaboração e acompanhamento de 
soluções que promovam melhores condições de vida para 
os moradores de determinada região.

O Trabalho na Estra da da Saudade

 O Trabalho que será realizado na Estrada da Sau-
dade é fruto de um Convênio entre a Prefeitura Municipal de 
Petrópolis e a Fundação Oswaldo Cruz e faz parte do Plano 
Prioritário de Investimentos – PPI, uma iniciativa do Minis-
tério das Cidades, financiada pelo Governo Federal e geren-
ciada pela Caixa Econômica Federal. 
 O principal objetivo é oferecer suporte para o                
exercício pleno da cidadania nas intervenções de urbani-
zação, regularização fundiária, geração de trabalho e renda,         
melhorias habitacionais, reassentamento e recuperação 
ambiental. 
 O Projeto terá duração de 27 meses e contemplará 
as áreas do Monte Florido, Felix, Fragoso, Themístocles, 
Ventura, Orlindo, Didati, Boa Vista e Alto do Boa Vista.

Ações na Comunidade

 Para incentivar o envolvimento da população com 
o projeto, uma equipe de técnicos sociais e colaboradores 
de diversas áreas irá estimular o diálogo entre moradores 
locais, equipes de saúde, educação, assistência social e 
lideranças comunitárias. 
 Esse grupo de profissionais também será                            
responsável pela execução e monitoramento das 
seguintes ações:
 - Realizar o reconhecimento da comunidade, a 
partir de conversas com os moradores e as equipes dos 
serviços públicos locais, escolas, assistência social, 
lideranças locais.
 - Organizar os Canteiros Sociais; espaços onde a 
população poderá buscar orientações, tirar dúvidas.
 - Criar as Comissões de Acompanhamento de 
Obras; um grupo que vai ajudar a equipe de Obras a solu-
cionar problemas, dar sugestões, e fiscalizar o trabalho 
realizado.
 - Instituir os Fóruns Comunitários: reuniões onde 
a população poderá discutir os problemas da comunidade 
e apontar soluções.
 - Disponibilizar um canal 0800 onde os mora-
dores poderão, através do telefone, buscar orientações 
da  equipe.
 - Oferecer cursos de capacitação profissional e 
geração de trabalho e renda.
 - Promover oficinas de educação sanitária e          
ambiental. 
 - Executar o acompanhamento das famílias que 
serão reassentadas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida.
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