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Inicio das Ações do PDTS no Conjunto Vista Das Palmeiras

Atendendo as exigências do Ministério das Cidades, através da Portaria 21 de 22 de janeiro

de 2014, do Programa Minha Casa Minha Vida, para fins de execução do Trabalho Técnico Social

com  as  832  famílias  contempladas  com  unidades  habitacionais  no  Empreendimento  Vista  das

Palmeiras,  localizado  a  Rua  Antônio  Marcondes  da  solva  nº100(Condomínio  Jatobá)  nº  200

(Condomínio Palmeiras) e nº 250 (Condomínio Angelina) construído com recursos do FAR e em

Parceria com Banco do Brasil, entregue em 09/05/2018.

A Prefeitura Municipal de Taubaté nesta terça-feira 11/06/2019 dará início as atividades do

Projeto Técnico Social  que será ministrado pela instituição SESI contratada para a execução do

mesmo.

O projeto envolve palestras socioeducativas e cursos para geração de renda, com objetivo

de proporcionar acesso a informação e capacitação profissional para possível acesso ao mercado

de trabalho, visando a emancipação dos munícipes beneficiados  pelo programa habitacional.

As ações são complementares a proposta de desenvolvimento socioterritorial  e coordenadas

pela SEDIS – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Sua execução deverá contar com

para 12 meses de duração. 

Registre se que para Execução deste Trabalho foram destinados 1,5% do valor total da obra,

equivalente a R$ 873.600,00(oitocentos e setenta e três mil e seiscentos reais).

 Informamos ainda que o Trabalho Técnico Social divide se em três etapas, sendo a primeira

PTS-P (Projeto Técnico Social Preliminar) já concluído com recursos próprios da Municipalidade.

As etapas a serem executadas referem se a PTS- Projeto Técnico Social  no valor de R$

143.550,00 e PDST- Plano de Desenvolvimento Socioterritorial no valor de R$ 730.050,00.

Para a etapa referente ao PTS serão desenvolvidos três temas em palestras socioeducativas

voltados a Mobilização, organização e fortalecimento social:

• Explanação  do  programa,  critérios  de  participação  e  condições  contratuais;

Informações,  Orientações  e/ou  acompanhamento  quanto  às  tarifas  sociais;

Orientações Cadastro Único;
• Organização Comunitária e as alternativas de representações dos beneficiários;
• Orientações quanto aos serviços públicos e sua acessibilidade; Orientações para que

as famílias sejam referenciadas junto ao CRAS Sabará/ Mourisco
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• Gestão condominial, estimativas de custos e estratégias para reduzi-los.

Já na etapa referente ao PDST as palestras socioeducativas abordam temas relacionados ao

eixo  Acompanhamento e gestão social da intervenção com temas

• Explanação  sobre  instituição  e/ou  consolidação  das  organizações  de  base,

estimulando a criação de lideranças e organismos representativos dos beneficiários e

o desenvolvimento de grupos sociais e de comissões de interesses; Associação de

moradores e outras organizações.

• Participação comunitária na pactuação e promoção de atitudes e condutas ligadas ao

zelo e a adequada apropriação e uso dos espaços e equipamentos disponibilizados,

assim como de normas de convivência, promovendo a participação dos beneficiários;

Segurança infantil no imóvel e no Empreendimento.

E quanto ao eixo Educação ambiental e patrimonial segue: 

• Noções sobre higiene, saúde e doenças individuais e da coletividade; uso racional da

água  e  da  energia  elétrica,  preservação  e  conservação  ambiental,  e  manejo  de

resíduos sólidos.

No eixo Desenvolvimento socioeconômico os temas serão:

• Organização e planejamento do Orçamento Familiar; racionalização dos gastos com

moradia.

• Explanação  sobre  as  entidades  da  sociedade  civil  da  macroárea  que  prestem

serviços no território, visando a inclusão produtiva, econômica e social das famílias;

estabelecimento  de parcerias  com órgãos governamentais  e  não governamentais;

orientações e encaminhamentos dos beneficiários aos serviços de mão de obra por

meio dos serviços existentes, e aos serviços de formação de núcleos associativos de

produção e de microcrédito produtivo.

Ainda  para  atendimento  deste   eixo  serão  ministrados  cursos  considerando  a  atual

conjuntura do mercado de trabalho e interesse manifestado pelos beneficiários.

A empresa SESI ministra cursos de excelência e com certificação reconhecida   além de

avaliação positiva frente ao mercado de trabalho. 
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Para melhor atender os beneficiários a Empresa disponibilizou sua unidade móvel – carreta

com infraestrutura adequada para a realização dos cursos da área de culinária.  Com isso será

possível  facilitar  a  participação  dos  moradores,  já  que  carreta  ficará  estacionada  no  próprio

empreendimento, evitando grandes deslocamentos e despesas com transporte para os mesmos.

Para melhor comodidade dos participantes tanto nas palestras socioeducativas quanto nas

capacitações poderão contar com recreadores do SESI para atividades lúdicas e recreativas com

seus filhos.

Dentre os cursos estão previstos para a área de culinária estão previstos:  bolo de pote,

aproveitamento  integral  dos  alimentos,  lanches  e  hamburgues  gourmet,  salgados  e  pizzas,

sobremesas, chocolates, cupcakes, pães, entre outros.

Já na área da beleza temos: manicure e pedicuro, corte de cabelo masculino e barbeiro,  e

design de sobrancelhas.

Na área administrativa temos: operador de telemarketing, auxiliar administrativo, introdução à

informática e Office, atendimento ao cliente com excelência entre outros.

Outros cursos como: cuidador de idosos, práticas de lazer e recreação, decoração de festas

infantis,  técnicas  básicas  da  função  de  porteiro,  administre  seu  dinheiro  de  forma  consciente,

primeiros socorros,  auxiliar de eletricista e diversos cursos na área de artesanato estão previstos

para acontecerem nos salões de festa dos condomínios do empreendimento.

Todas as ações são voltadas exclusivamente para os moradores do Conjunto Habitacional

Vista das Palmeiras, e os interessados poderão se inscrever durante as palestras socioeducativas e

nos plantões a serem divulgados em breve.      

Kátia de Oliveira                                                                                     Jussara Alves

SEDIS/ Habitação                                                                                 SEDIS/ Habitação
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