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eã.mara j\tlurücLpa~ de eampLn.as 

=~;.-;.~.:..! __,;.;_; 0_....;3_213 , ry:; 

,;::?r.:tJ?:;:·, it. ~:-t~'7-~I-7í~; j=T.li " ICTP.~L ;.. r. .. :;. i}:·~~: r;n3 ,·., :::;! .:...,.:; ~-r; 

p0 _pu: .. :.'J :r:;.; c~l i ?:P-:,i,:; (C\:>7.~1L.3_~~ niJ~]ri.:> r:::ovrn!"'; · :;:r:.:·,~. 

;.., r.;! .. :~~,; J::-==·r~Tp:.l. ~c:-:-::7:, -;-: 7-TJ, ?:l:~--::17~ ~~n ?-~r.:rcf~:,ro 1.1.:.. c:::-

h.rti~o 10 -Fica o Prefeito l!unici_;:al autorizzu~ a consti~~:r, 

na f'or!!la da le:rislaç-;;_o f'a<fer<~l Gl:! YiE;or, Ul!la sociedade de acon::>::!!i<! ::.~:;
ta d~r.::>!:!i!'aõa Cv!!l::;:a!1hia da !I'lliitnç:;o Po;JulõJ.::- de C~!F;Jinas - COr.i•3, ':e::-.-:le> 

:?Or o~jeti·;o o estud'l e a sol:1•:;'!!o do ;Jroblc:!!la da habit.:.çio ;.,:;:~ll3.!" :::-::> -

:-:!J:,ic{pio de C?.:!lpir.ns, plar,ej.,IlÓO e execut'lnc1o, .;:riorit:3rii"::c~te, ~ -==
radicaç'io c1~ !:!!1r?.t11as !!U~ .:1~r:-~; ente--::! condiçÕes ser;elf,antes ~s .r~vel~~, 

st1l;st1t!!L"'ào-as ?Or cas-:1s <:u~ poss•.wc os r~<;ttes~:tos m{r:i.!::'ls àe ha~1-::;o
.J1liàade. 

§ Ú!:ico - lla consecu:ão de se~s objetivos, poàert a Cüi:.:.3 f:-=~~ 
tar "' f'ir.õ>nciar a construção de casas ;o:;:nl"'ras aos preten<lantEs ~:l~ se

ja~ ~ro~riet3rios ou co~?=o~issários de lotes ãe terrenos. 

i.rtieo 211 - A Sociedade terá ca.pitõ?.l de 6 lCO.COO.COO (ce;:: ""'i

ih;es d~ cruzeiros), f'ic~ndo a Pre~êitura é'Utorizé'd~ a 5uh~~rev~~, ::j 

!l!:ini~o· 51~ (cinquenta e hu:n por cento) do total. 

§ 111 - Fica oberto r.a Contadorh ::-:!.:.\'lici_;nll = cr{dit:; es;aci3l 

J.e C 12D.OOO.COO ( cento s vinte !:iiL~Õ::s de cruzeiros), destir•:;oo c: co

~rir as ües;esas da ~teer~liza;âo do capital social da Pre~ei~ura, ~=~ 
-~c::!o as da i!!stala';ão da scci•~cl:lõe. 

· !i 2~ - O !:!encionan.o cr{dito especi:ü s,r{ coberto co~ o J:~:>G'·.<-.. , 
-;;o :ie o_;:eraçoes ãe credito !:!Ue o ~refeito fica autorizado a realizcor. 

àrti~o 311 - Poderão porticipar na Co~~anhié' ãe Rabitaç~o ?~?~
_;--:;: é:e C5::!!pin3s - C:lS"-4.3, out:;:as ?refeitU1:;:s ci=c=,•izi.rtbas, as qtta1s s :ü;~ 

___ ~:-;o ;arte do capit~l sociel. 

Arti~o 1.!2 - Fo Zstatu·:o da Coh2b serao obs~rvad:;.s, em t:.~1o -~'.!e 

,, _ ::o-:: D:;>lic;-.el, é'.s ne>r::nas da lei de sociaãaàr:s a..'10x:i!!:as. 

:..::-tigo 5~ ..\ CO::-:,\') ,{ declaraà"' ãe utiÚ.ciaãe ;::~blica, f='Z'?:;IC:> 

·-- ·· b~ns e serviços C.e :1.s.:mç;o de i~postos J:: \liJ1ci;Jais • 

.i..rtit;o 611 - A Praf'ai tura Eunici?al, poder: g:Jrantir ;:;s o.:?~!-c: ,:oes 
:r .' ,;_;_to raéllizadas pela COHAq. 

ArtiEO 711 ·- A COiü\:0 tcr3 s~ãe. e 
... 

foro n:~ cid-.õe .-•e C:-r::pL""" f' ft;n 
~ p~r t~~po inõctcr~in~do. 

§ tr·11co - ~::n caso t1a liqul.das:o da C0!~-~3, o _seu ;;c~rvo r=•~=-t~ 
.. t:- ~:<:onio Ci::t PreL'eitt· .. ·:~, de_;,:-:Ji5 <la p:-~cos :"l:; dÍv1J<~s e rce :·~ol~~. ci.o 
1l f l ü~ dcm~i!' :J.c1,....,n1:.;tn.s, iliclu~ive n ;:-: r ticip:Jt~;o r~rJ2 tiv .. -=-;:: -

:· ·:c:; lo:;ai:;. 
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eâ.muru J\'tunLcLput · de earnpLnus. 
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Arti~o 8~ - Alem do pessoal proprio, ~ue ~1cara sujeito ~ Le:is-
laç~o Trabalhista, a CCn~~ poderá utiliT.ar servidores pÚblic~s ~ur:1ci~~1~, 
~ue serão consider3dos em efetivo exercÍcio, vedada a acumulaç2~ ee ven
cinentos e ear<~ntil'io o direitc de opção. 

Artieo 9g - ~ CO~Lg atuará no c~~po de s~as f1nalidaões soc~•i~ 
em conexão con o B<~nco J;acional. d.e Habitação, poc1endo receber, ~1nanciõ:
r,;ento, assessoraT:;ento e diretrizes em b;.:ses firr.J~Hlas eru conv;nios, be!:! 

com::> comple!:<entar finaJ1c1.3!:1entos recebidos • 
.:.rtigo 1011 - A estr•Jt•.~ra, organização e :ftlllcion:.mento da CO!..:.B 

ser'io f1x~dos n!:l seu E:;tatuto a ser elaborado pela Pre:eitura ;.:unicipal, 

na for:na do ~ue dispÕe a leeislaç~o federal ~i'l vieor. 

Artigo 11 - Os casos omissos serão regulados ;elo Pref~ito <~t: 
t · registro do Estatuto. 

Artizo 12 - !:sta Lei entrará e!!; 
revogadas as disposiçÕes em contr~io. 

vieor na data de sua publicaç~o, 

Paço J.:unicipal de C~pinas,aos •••• de ••••••••••••••••••• de 1S65. 

DR. 3.0i·:ZU SJ.IJ!l'mi. 

Usando uas ctribuições do :eu careo, procu!~o a 
prcse:1te lei. 

:I. e Publique-se. , 

C:unpin~;).:f:,(JY-ro. ae 1965. 

iiüY E.•.!.L . .::J STER NO\' AES 
PREFEITO I.:":i.iCJ.!-'.?D!.!LS 

) 
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..N.o ---·-·····--- eamplnas, 11 de fevereiro de 1965 

ANEXO 1 

Excelentíssimo Senhor. 

Assunto: - Encaminha projeto de lei 

que autoriza a Prefeitu
ra a.organizar a Compa 

nhia de Habitaçao Popu 
lar de Campinas • 

1. Tenho a honra de submeter à apreciaçao 

de V.Excia. e da Egrégia Cânlara o incluso projeto de lei 

Executivo a organizar a Campa -

-nhia de Habitaçao Popular de Campinas - COHAB, na condi-

ção de acionista majoritária e com a ~inalidade de solu-
... 

cionar o problema da habitaçao popular em nosso Mllnici -

pio. 

2. Como é do conhecimento pÚblico, o atual 

Govêrno da RepÚblica se propÕe, de ~orma patri6tica e Vi 

gorosa, â dar solução ao grave problema ~bitacional que 

aflige os brasileiros, procurando,através de um plano de 

caracte:;.:-ísticas nacionais, erradicar as cond.iç;es s-~:tb-h~ 

-manas de habitaçao, ext;nguindo as chamadas Iavelas, mo-

-c~bos c si~~açoes ass~elhadas. 

.t.ssi.m., pois, pa:.~·a consecuçao dês se pla

~o altamente meritório, destinou poderos~s recursos fi

:.2-s..ncc:!..:r-o s e disciplinou normativcraente a sua apJ..icr:..'.i .iot ~ 

-~;:ca.-~r-&s ria lei. :12 4- .. 380 de 21. d.e r:sosto à. e l9 64, Ci.:t2_)loma 

:-sse r2_·:1c, ent::..~e outras nedid::..s, c:c).ou o ~co Raçion.::l. ele 

. : . r. , .. ,. . • .:..00 

.l 1 • - : la. 
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Habitaç~o; como 6rgio executivo do plano brasileiro de mo 

radias. 

3. Também é de conhecimento pÚblico,Senhor 

Presidente, ~ue a direçao do mencionado Banco foi entre

gue à em;inente Profes'sôra Sandra Cavalcanti, que vem de-

aenvolvendo, nesse setor, uma atividade de-~alca..rice, __ nótá 

vél no atendimento dos relevantes problemas nacionais de 

habitaçao. 

E nestas circunstâncias, ante o ambien-

te favorável e propício ~ue se criou no plano federal1 no 

- ~ campo da habitaçao popular, procurou o meu governo en 

trar em entendimento com a direçao do Banco Nacional, no 

sentido de a nossa cidade receber os benefícios do plano 

de moradias populares ~ue se estende por todo território 

nacional. 

4. Iniciados os entendimentos pessoais com 

a Professôra Sandra Cavalcanti, ficou estabelecido , em 

princÍpio, que o Banco Nacional de Habitaçao faria , em 

nossa cidade u~ investimento de D$ l.ooo.ooo.ooo (hum bi 

lh~o de cruzeiros) para construç~o de 1.000 (mil) casas 

populares. E o Órg~o local executor do plano. seria a 

COHAB 1 sociedade de economia mista, com participaçao ma-

joritária da Prefeitura e organizada nos moldes e linea-

mentos previstos pela assessoria técnica do E2-~co Nacio-

nal de Rabitaçao em conjunto com os técnicos municiuais 

g_ue es-'cudaram o assunto. 

5. O projeto q_ue ora submeto à ap::;:-eciaçao 

0a E. C2Bara prevê o capital soci~l de ~S 500.,000.000 

(C2_1.:'.ir.O::.s:o:tos BiJllÕes de ciUzeiros), do qual a Prefeit-:_::::::-a 

. . . . d b , . 5- c:[ c;3·"'2.rJ.a 2'.'- -.;o::.'lZ2. a a. su sere ver r no mlnl.Bo, ..L.1-o 1 

Os c.s-
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tudos realizados concluiram que, ante os dados do equa-

cionamento do problema habitacional de Campinas, evide~ 

temente diverso do de outras cidades, fÔra necessário 

complementar o ~inanciamento previsto inicialmente pe±o 

Banco, que. atende, de imediato, uma construçao embrioná 

ria de 20 metros quadrados. 

t objetivo da COHAB de Campinas a con~ 

-truçao de núcleos residenciais com áreas iniciais míni-

mas de 32 metros quadrados. 

Cumpre salientar, ainda, q~e o investi 

menta da Pref·ei tura será reembolsável nas amortizaçoes 

dos preços nas vendas das futuras casas. 

Encareço, na oportunidade, a V.Excia.e 

à Nobre C~ara MUnicipal, a urgência na apreciaç~o do 

projeto, pois somente ap6s. a constituiçio da sociedade 

poderá ser assinado o convênio com o Banco Nacional de 

-Habitaçao. 
. 

7. Certo estou que a E. Câmara atenderá 

com a devida urgência o projeto que visa solucionar, em 

Campinas, o grave problema da moradia popular,dando aos 

-~ue vivem md.seràvelmente, p elo menos, condiçoes hum~nas 

:n.ínimas de habi"'.;abi~tidacle. 

} •. provei to a op or-L-unidade para rei te::-"ar 
I 

~ Y ... :Excia . e aos Nobres Veree.clores os protest os de :rrti •• 
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nha elevada consideraç~o. 

A tencio samJfe: 

~ 
RUYLÉELLMEISTER NOVAES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor Tioutor Romeu Santini, 

Digníssimo Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAM.PINAS 
!::========== 

Pl;.? .... o\. E>:['I'P. P...\.P..EC~,SOB TÔDOS OS ASPECTOS, -

COi·I P.EF'""~lCTh. AO Frt.ES~ITE PitOJJ5l'O DZ L3I,F1 

,...,, ~Ja- ...... · rr • s<:V'õT_,..,..... .... co·rrsc:-~o ""':,PEC"~"~L \...Cl. .L .i:~ l. .:~ .cuU.L.. .. l...:r i ·:.l ..,::):.• .t..::> ..L~ : -

FJUll..liDO PAOLIE?.I;IR.ED"ZR SEB.~srJ;to GU:C.A..'t~ZS 
LEi:E;DR.RUY D.J; P.:\ULi LETI'E;DR..CRESTES Qu"ER.CR 

E JlliO M.\.UJO CU1ffi\ ,a quem ês:!;e.-:p:i;'DC~ssado -

deye. ser enc~;nh~do coE urgência& 

Sala d~s SessÕes,ll de fevereiro de 1965. 

0~~/ 
DR .ROi.ZU S.";.IIT I·U 

IRSS TIEIU'E. 
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•· Estas leis a serem apresentadas sob a forma de anteprojetos, se~~o 
• f 

compl~tnentadas por decretos que a regulamentam naqueles aspectos suscet1veis de 
alt~raç~e~ perj6dicas ditadas pelas ne~essidades de cada momento. Dever~o ser a
provada'3 pela Câmara Municipal, motivo pelo qual será necessária uma assesaoria da 
equipe t~c11ica responsável por sua elaboraç~o aos pod~res executivo e legislativo 

t • ,.. • , .... 
durante o per1odo de trnm1taçao dos anteproJetos pelos orgaos competentes. 

2 - DIRETRIZES PARA OS PROGRA:t-IAS HABITACIONAIS DA COHAB-CAHPINAS 

2.1 - Estimativa da necessidade e da demnnda l de unidades habitacionais na 
faixa de atendimento da COHAB. 1 

2. 2 - Avoliaç ão das iniciativas da COHAB .com base nos opini~es 1 atitudes e 
aspiraç~es moni(estnH das fnmilias ins~ri tas nos plàno.s de financiE_ 
men to de caSa prÓpria e dos moradores '(os nÚcleos já implon~ad~s. 

2.J - Avaliação das iniciativas da COHAD a partir de crit~rios tecn1cos, 
econ6micos e financeiros. I 

I 
2.4 - Localizaç~o e dime11sionamento dos n~cleos habitacionais a construir 

(plano indicativo) e definição de prioridades. 

2.5 - Proposiçio de planos-pil6to alternativos p~ra conjuntos habitacio
nais inc:luindo: 

a) Arranjo arquitet6nico das unidad~s (plano de mn sRAs ). 

b) Especificaç~es s6bre o tipo de morad ia . 

! ~ 
o 
N 
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c) Especificaç~es s~bre os requisitos em t~rmos de equi
pamentos de uso coletivo 

d) Viabilidade econ~mico-financeira e atendimento aos p~ 
dr~es adotados · pelo BNH 

As diretrizes serão formuladas para o perÍodo l971-1980 e apresen
tadas sob a forma de relat~rios, plantas e esquemas gr~ticos, 

Altos investimentos v~n1 sendo realizados pela COHAB - Campinas no 
setor habitacional com efeitos positivos inegáveis . Contudo, o planejamento de nÚ
cleos l1abitacionais carece, ainda, de orlentaç~es mais seguras e que poderiam,den 
tro das normas fixadas pelo Danco Nac ional de Habitação, eliminar deficiências 
constntadas no diagnÓstico do Huniclpio e conduzir a uma programnção mais adequa
da ~s condiç~es locais. Neste traball1o prop~e-se, cqm base numa avali~ç~o ~os em
preendimentos executados sob vft.rics pontos d~ vista, fixar um programa 'de caráter 
indicativo para novas ini~iativas e sugerir padr~es de estruturaç~o arqt1j tet~nica 
dos nÚcleos e das moradias. 

J - PROJETO DA RÊDE ESCOLAR MUNICIPAL 

J,l - Localização e dimensionamento das unidades escolares a construir nn 
área urbana e rural (para as unidades a implantar até 1975, inc.lusi 
ve seleção de terrenos) 

J.2 - Anteprojetos padr~es de arq\titetura dos prédios escolares para os 
vários nlveis de ensino 

J.J- Programa de implante1Çt\O 'i 
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A grande propor~ão de capitais imobilizados om terrenos ur~anos A 
rurais constatada no MunicÍpio pela pesquisa domiciliar, impÔs n fixação da dire- · 
triz (d). A liberação d~stes rt!CUrsos permitir~ alimentar as atividades produti- · 
VaS 1 particularrnente 0 COtné!'Cil) C fl indÚstria, 

J.2 - Habitação 

a) Orientar os programas habitacionais da COIIAB-Campi.nas como instrumentos 
de implantaç~o da entrutura urbana propostn, impedindo que ~les utuem 
como fatÔres de desDrganização do espaço urbano. 

b) Assegurar condiçÕes adnqundas de habitabilidade aos nÚcleos reti:i.den
c i a i s a i rn p J. a rr t a r p o r .J n i c i .J t i v a d o s a g u n t e s pro mo t o r e s d o B N 11 no i>iu n i -
cÍ.pio 1 definidHs em termos de: 

- acesso as ároa3 contrais c rle produção; 

- disponibilidade dtl equipamentos para abastecimento de água, vaz~o de 
esgotos sunitárioH 1 drt!nu.gem de águas pluviais, coleta de lixo, dis
tri b uiç no de e ne.r gia l~ 1 é t:e ica d ond ciliar e i lumi nação de ruas e logru
douros pÚblic0s; 

- a c o s s o a o s c q u i p ar.1 e n t o s e s c o 1. a r c s d e rd. v e 1 in f a n t i 1 e f u n d a m c n t a 1 ; 

disponibilidade do árüas equipadas para recreftção e práticas espor t i 
vas; 

H 

- d e n s i d il cl e d e o c u p H ç a o do s o 1 o par a :f in s .c e s i d e n c :l. a i s . 

Paru aprovação de p1·ojetos habitacioné\:i.s será exigido dos ugont.os pro
motores do Banco Nac: ional de Habitaç.ão a comprovação pré-vin d e> que ns 
condiçÕn r; mr>ncion~da~; ostiio nsscgurndas nos p r ogr a mag dll úÇ; u du Pr.:: ·· 
f e i t u r a 1 d e o u t r a s o s f c~ r a s d o p o d e r p Ú b 1 i c o o u d 0 s prÓ p r i o s n g c n t e s ·~ 
é o rn p é\ t i Ld.l i z a d <:~ 3 c o m o P 1 u. no d e D e s t:: n v o 1 v i rn e n to I n t e g r a d o d o ~ l tn t:i. ·.; 1 1J i o . 

_i 
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c) Cup~citar a COITAD-Camp:lna.s a <1tcnde1~ intogrn1r:wnte àr> llccc.c:;sitbdP.s h."l
hit'ac:i.cnt\is un população habilitada é.\ solicitnr financiamento úm seus 
planos de casn prÓpria, exigindo, no entanto, a comp:rovr.tçf\o pr~via n 
-uprovnçno de cada projeto da possibilidade do contar com o mlnimo sufi
c ~ ente do con1pradorcs que assegure a viabilidade ccon~mico-finnnceira 
da iniciativa. 

d) Evitar tÔda forma de compartimc;:ntaçãc. das zonas re.siclenciais impedindo 
a v i n cu 1 ação ex c 1 u f.l i v a de e qui p n me n t c' s sociais tt n Ú c 1 e os habitacionais 
E:.'3pec.{ficos e assegurando a possibiU.dode de encolha dos mesmos, inde
p~.!ndente do local ele moradin 1 atravé~: do nperfeiçoamcnto dos meios de 
transporte; 

e) A~segurAr a acessibilidade dn~ ~rcas rA5idenciais entro si o delas AOS 

principair, pontos dt~ trabal1J0 1 eun:':!Ur.l0 1 ensino e recreação, por mc:io de 
transportes coletivos. 

I 
I 

f ) f' n ,. o r e c e l~ a f o r m u ç ã o d e :pontos d o c o n v e r g ê n c .i a d u v i d a c o 1 e t i v a na .s 
, 'cJ ' ' . I 1 t ' ' d a :· c~ é.\ b r c s J. e n c l. a i s , a p 1· o:~ l. m 2. n d u , s e m p 1 • e q u e '{J o s s l. v e , ·o s · c r nlJ. n a l. .s e 
t ~~ c1 n s p o r t. e t=~ c o 1 ~ t j v o s d ~ é q u i p n ni e r1 to c s e o l n r c d e: f.l a Ú c1 e e d n s á r e a s 1 i -
Vl"eH, prcsC>rvuncJo, no entanto á. scgUl'anc;.a de pedestref:l nots.darnertte 
crianças - pela disposi~~o adcquncia dos equipamentos .sociais. 

g) Realizar a revis;o e at4alizaç;o da ~egislação municipal sÔbre uso do 
solo, ~dificaç3es e posturas. · 

a) Utillzar os j.nve~.timento.s em 8(~rviçon e equipumcntos urbanos como ins
trumentos ele impl.::n1taç.ão dC:\ estruttl'Ca urbana propoAtu. 
"' 

b) Orier.lét.l' pr:i.orit~1.d.auwnte os invc:f.d.inonton uo poder pÚblico muni1;jpal 
no .:..::cor de uducaç:ão pnt~a QS n1vois do ensino llléltúr:.'lnl, i 'nfantil e SLI- •• 

pl~tivo; nerste Ll'ltimo, 5crá vi ~i:Hl.:1 CtLl A&pecinl fi e!":..~~\dicaçi\o do anõlfa
hctismo lla população adulta. 

I ' 
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r:ST1Tl.1 !"O!> ... 'f .-\S F..Eí,l1_,\'>~E:-."T.\..~DO A PER.\1L~ . .\O DE t.'SO Dl; 
TERR~:-õOS I'Lr.UC05 Á NJi'CL~Ç.-\0 DE SL11-IiA.iHTAÇÁO L'"R!l.\."iA 
EDÁOL"IR.-\S rRO'o"ID.!:....,C.t:.S. 

O Pc:fciro &, !-lt:::i:::i';'io &: D."':'l.,i.~ ~"lcb 6s ·un
lluiç:Dcs ~c !!te s.io conrcri~ ""'" i:=-a \' oo ~i:~ 39 ..Jo De=to-Lei Co::lo
plc~nw E=.!u:!l a.o 9. ec j l c!c ~--=C:o Co:: i.i!»9 (Lei O:;.Cia lus Mr.=.i--
cípiosJ. c. -

CO!'oõS!!)ER.\.'"00 c= 3 Lei n.o 4.Ç~S. t.e 8 C: r.~o de 
J.9SO q::e OO:ou o -f=r!:l t!e .-\';"-;i<">.:. f.c-:-.:.l:l:::::o C.: 5:i;,-r-::l;,i~:::lo 1.~
fl.:.,"D.-\P-. ~m :;rJr '?t>;et:,~: L .:.0:::.-:ir .;;_ ;::ooii== =.:.:::i;:o:t! ée =?~o a ~pu
bç:io ce..5".:~~:1;,;~;:io :U:l:l:u: H . .-:u!'!r~=- r.~e~ e e':==~ ::..;-,ià::!es 
iiÍI:li::os n:!cr.:::ltc :! ;-o;:-~o a: s-..:.:,-i::Ól!3:-:io ~:c 8. :::!"~.~:::-..::. Clruci
cntiz.ll: e r,.nr~:u- :a r-;>?wc;o ée ~~:~,;.;?;> w=:a F=3 ~ ~ori:l ~ 
suas co.1ócics <!.c ~.:!:!.: 

. CO~SDE!L~""!JO c;:1: o prob!c::z C:: :tõb-bbiuç:::, 
wu!:u-.:11 n::a ê.!:!de c: C=:i::J.S ter:~ :1 ~ :!:--..:\=· :=J::,.é::l.. = Cl:l::S.:t;.:>é=:i:l 
~ Z:.S0:nc'..:1 Ce ~:;:_li:":e;H:;::;;:J no tOC::::l~ :i o...:~;;:io ée tc:::::'eDos p-;:;..;:c:lS 

·c i ~a~.i:~~ G.: n'lr.::~ ;i: !::::=c.e e ~:ie ;:-:::::i:; 
CO:-iSIDE~-\."1.~0 q-.:: ::s ;=.= =--=c::ãs e o;-..: co:u- · 

. titucm 3 z-~c!= tr~~ é.:l cJJ=t:.!.::.:;o C: sw:...;.....:~t::.::..lo c=~ ~~~ i~' 

... 

liz::lm Sl.CS-t:'IOO<ii~ ~r.: ~S :X.-sr--~~:I.S i ;::.:.l.S p-_;,:;·;tS: -
co.:-;sor:"·"-'::-0 C:J: ; 1..ci :-1=::::,:::1 n.o 4.US. <!e or· 

de cu..--ço c!: 1.979. e::-:1 se!l a..-.i~ S. o p;oi;;.e c:x;:==-=:: a .;ü::.,:-",., áo':-'O 
CIU p:.-:nu!.:l b: p,.......;:::s p~:,;;=: · • 

CO.:'óSI!>~R..~'DO c= -a.s c6::: r.5:o S:lo ~I:=50:nc:::e 
peb rcl:Jç:io de ?t"O?:::G.lrle ~.:e ::.s ~:16.: -:a -c::-.-::a p:~~ C.: éi..-:..:to ?.!.::il::.o. = 
que oçl'o. t:!:'liXm. ;::t:i~ !;::... :::l!'-'='""...i ou ~_:.i G4=~!1 :1 ~i=~ 
cb&:. ou ~o ~i:;J.ú:o in:e:-:::>..<c- nn ~-; i3 l~ ): 

. CO:-õS::>E~ ... .; .. "\üO C".:: cda; i::::::i:utos C:> ::!:~:::.0 e Q 
d:safet:!Ç::O. ante a .:n.:.,.::-...::i::. cc ~o i.::=s•,~~-;o ir:;;:cct.,-~ • .a A.~ção 
l'úhlic ;;:od~:~::iiirr o >;ro-=:~-;.J 'I~~!'.<! ~?Jc: 

• CO:-õSw~R..~"\'DO ::;:;-: co:::: os ~tirotos ~ D~ta 
Adn::tistntivo q::: · o~~ ;:::::t:r:e:õl à soi:.::::'<o C:l c;=ti-:~ pre;cs::l c ~.;,e nia 
atet:U ccnt::1 o p:-c<!t:!ci\l :..-:i:c. 5.o .. o L!:.i n.o ..::. .6.65(;j. o-ci ú ~7..::.Co 
C'EI'-'-HSS.~.O D~ CSQ QT:.s..LiF~C.-\D.-\ - • .::::::~ ~m= s.: i:-.s=: nos -;:-<>C=· 
próprios. Q Ad..:::U.""Úit::l~~ ...; r..io iw?!.!C3 e::t tr..l..L.:•~ Q cr-o,r:er=-=:.C~ ?U~tl.c; 

CO:-IS!.D:::R.;. '-"DO· c;cc i:-:c~~ a· i'.::e..:citt.:.."";l. .. \l=.!c;:!l · 
õ: úmp\."US c:::.nti.:2 ~ c~~ãi .... f.~\:T t0CI)S o~ Oú;rços p=:a. ~ i::-:?;.:::lr.cio õe 
=-::- .,,;,.l~CK C: i?i'GFiU .. 7..3. !:~S m<:úc:::s co ji imci.!.~~o ::o ~11.:.--:.!ci;io: 

j CO:\.Siü!:.:r-·\ .. :~4..1~ "' ... .._ ;;. .~.":'-:- .. < .. -,r:~ --F~:.:.~.::t c:,t; 
r!=mente con-,·cnc'-6 c:: ~cte ~ c:~~.Qt:l . .::i::J ci.o = C= ~ç:-..s F::!::!i= 
pela popcl.l~a =.-~n~. p~ !.:~::r i r::i!:.:.:..i:.~;~o Cc: ~ ~=~ p~e=. 

D:ECR E TA: 

fet:ldos e/ou &c!:l!':JC!os c.: u~iu.~.:l te Ci'== ~- i)od=!o se o'='~:o 
c!c d~m::..-c~o C ce;n:!is e~::-=0:::;.:::;:-:}es. :se;u..,-.:o .. no f::-.::_; -~ SC:":::-:1 i::J.i:1:~ 

peb Sec:r:L!ri:J rl: 00:-::s I! Ser--.-.;=.s ?~t:::rns ... :?'-=~ ~i~ ~f.-.!:::o ~i=..-iC;:::l. 
Art!;o :!-o -O :i i~to ~i:n ~:r---=.éos e iiiCiTici·..:.:!.!i~do~ 

e CCIJ'-er.!~:tt~m~r.t= C::s..~~os oo:1=:io ~r s.::~ l:SO ~..i:.!.:!o =t ~;:jc:-...:,j.7:3. 
p:t~..Ü~r::~~:e~ pd..> ;:-~zo ::-::.)j~o &:.: lli I (~4} .:!::0'1 .. -';':==!. .3 c~~~;::.:> é.: so 
mor-:!U, 1":'"3ponê:::C-:l o i_,::!r=.>.>e ~r rnG.~ o~ ~...::...::1.:-:!<A O-."C; c ~.,.i;;-.i.:;.i).!::l:.i-..:u 
ctue,.=n.'ur:; .1 ir:ci;!;r 5ol:~e o i.-r:o,.;Í. -

P::~r:i;:=:"c i'f.=.>:-.>- - o~ r~.-... os t=;;:Xi.::::s :: d."!::::::::~ 
CC:U?dos ~ qt..ooe n.:o p!~..:te!':'l ~'..:=! "~==-..:~=-.iü ~o=:::) e.;::.:~k-ci:i,:, ~ 2:""....::;0' 
J.o.. sc-r.1o c!J~~[O'Ç C1:: ~:-::-..:j·.J'o t;:....-:!:'"'-"l... é~~t:..s ~ .:....~ ::x,;~é..,u ~ -.cai~ 
a lc:ir.i-bs tio só.:r:'! r:lcio ó "z:::-.:::::...,~. 

?~r-;r.:.fo s~;!!..;do - o con:::!to C::: ~:;:~o êe t!SO :I 

sa- ccdc:bn:!o pc~ !:--~t:-:.1::-.-::nto p:.:-!i~t.;.!J.:. ,.i3 xc:-=tJr-l ~~ ?:--:~~o ~. 
i intnns:.eri-..d ;a ~~;;:.:.:-r utu!-:>. n:~i>c;d~...e Ge 'F!oo õ:-cito C.::.Gt: q".lC o 
pe rr.üssi o r ..iri!):: 

1- d~ o irnÕ\d cc-<ti:-.::::;io ~'=o ~;-:·.~so !:~..r:&:=:~; e 
11~-u.-r.? c!.i:.:.'ili ~,!u."'i..-3 do .::j..:.st.:. 
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P~n,."l"Jfo T:~~iro - ~~ ~;:õt~ ~,,~ bCÜQs c!õl P:!..;- f 

~r o ::.rnetio:-r. o p:-r.7ü,.;,,,::zio ii..:.: ~ct;:i;o i ;::c:-C..J. c!..1 !::>c.;":i~oru c: i o~ i ~.:.~o- 1 

çio forç:::b d~ t.m-:!lo ocu;.;.~.io. ~~ 
• . _ Ar<i;o_:>.o - Cnm~r~ ~ ~ori.:l.~~ ~!1)r:lOC::~ Soci~. ~ 
L'l~C::Iti=:JO l!o-> t:rr::1o-- t:'Ut'tiCO~ .l ><r.:'!:t <.:e::!::..-:~~ o~ d:: uõwo;:.;o !-Oc.::L.. :a s,d~..:;;) J 
dos intc:~<.JJ~ e :::! "'"'.:.t-r::..:J.., dn~ r:--:-.:c-r:~.-... ::::..:•:.,.;. • ~ 

P.:u==fu l::icn - P'.1r.1 o\ f,ns c!,., .!!•?O•lo :to .:L.-ti~o l.o. · .. 
s--m rrTj:.:izo c!~ f:.;:un~ ~c::bn;-:~a. ti-_, t:~d .. :.r-.:0'\ c: u:,;i;:;••.io soro!. 010 I 
tcr.:nos ç:;~li.:-e:. co:I>Ur:t.·> <.!.J. 1":1.!,._;, ,•., "1,J.u.J.;-o) .:..: t.!~~:,::~cio d1s f-X"ci~ I 
&: (1::\ ... r-1:>·· c;u~ r:!.-..M 1 I...; c: r ,a;., .,,<"":-:ne .!o:c ~~tu. .

1

. 
A.-tisu -l·.u - L te ü<;r-ero atl:-.1 ""' ~ij;'l~ r.::. ~ â ~~ 

p~;b !ic::lçi o. 
A:t!o:o S.o - R.:.-..r-:;J:n~ 2S éi<yrr<i'i'ÕCS em D:lntr..tio. 

nR. FR.\.,.('ISCO ;\.'-!.\?...\!. ... ! 
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.'OG ,,, 
Otário do Povo. 
- . ....... . ·· .~· r- .. 

. .... _. -. ., ... _,.. .. 
., 

··· ~ .. ·~ fav-~tã}·:.é·; 
~ .,., 
•. ~ 

ineihor~ 
-4~,~ · :-Qi ·l~'.i:ó~ií !Ir~, ·· ~ 

; I · . ·~·::.'"~~ ~:' < ~>: ~/-)~~- ·::~,{>!:;. :; ::>:. ~ .·•:. · .. ,.,,.. .. · c. :-

· . 
·> -7extó _;,.Márcia· SasdeJJi. da ·silva ·. ;· ··-~~f:.,. • 

·.Fotos -. - Carlôs Sousa Ramos. 
·I. 

.. 

·~,~~~~~ -~~'~· ~ 
·~~~=----~ 

O vent'? e. á~ chú~'a :qesteiilài:ãm:mai8· ·de .-100 casas . . 
· ~ .· :~ _. .. :· .. ~~:;· . .:··. ~ l': ·'{-;.: ... _~· ~ r ~--~~·.-=-· [ ·. ~ ~~ - ::_- ;'!._~= .. :·~:.: .. 

Paulo Perelrá. úm' dos mor...,.-:.. Disseram que o·ttudo do serviço .foi·1'ro- · 
ProfUurb da Cobab-Campinas, no Jardim Ae- telado porque anteontem faltou ilgua . na re
roporto. estava ont•m uvu .. :i~ ,. gião e Dãú puderam fazer a massa âe cimen· 
t~.da.!L~oa:n a c:lluwa:aaa··~e~.wt~ ~r.-#Cir: :t>!l'tsm~.<lJma~·""·"'~- -.;. 
P tdki!.&o.quo..,..et~lt.ar ~-'•-B~~~~-cL~~~ugar,,.,.'~ ~-··-.•,· 
de pelo menos morou 10 anos com seguran- Garantiram que ãs casas São õem~lel!à'$':10 

ç:~. Denunciou que isto aconteceu em razão e di~e:-am que o r.ulpado foi .o vento e Dão 1' 

do péssimo acabamento das construções cque · · o ··serviço feito por eles. Porém. esta não é 
não tê."ll reboque e os blocos são mal cole>- a _opinião. de Olga · A,! ice;, Maria. que . .bá um I 
cados• mé!s mora com seu marido e 5 -filhos numa 

Depois dos acontecimmtos, Paulo conver- das asas da Pro!ilui-b de um cômodo 'e -um l 
&OU com seus virinhos. ·e disse que· surgiu uma banheiro. 
Idéia de deixa_r o local e c:tesmo;uar as casas · l'rlORAOORES RECLAMAM 
para reaprove1tar o matenal - .c&!J.nal: esta
~os pagando 'prestações mensais de CrS 736,00 .. 
além da entrada Que· já demOS»· -caso ·não se
jam tomadas pro,irténcias para !ortalecer. as 
·const~çôes- . . ~ .. :-: . ...:··i-r:·, : : 

Va.nos morado~ demonstraram ontem 
medo de continuar nas . .asas ;da~Prafilurb; 
depois que duas delas foram d.e.--nlba.da:s. com 
a cllun e o vento na teri;a·fe1nL, e mais de 
100 ficaram :sem algumas telhas. Porêm. -con· · 
f e&Saram que não t!m condições .financeiras 
para mudar. e a única solução :seria voltar 

· para os bar"'cos C.as favelas, con~ ...também 
a:s condiçi>-l< são nlin:s•. • . ! · . 

COHAB Ct:LPA O VENTCJ -- . 
Porém. o p~ide.'lte da Cohall. Antoruo 

Galvão de \tira.nda disse on~;'que o 'lini· 
co culpado por este acontecimer.to foi -o -ven· 
to •que ~u na terça-feira m~ de 60 km/ 
hon.a. A~nt.a que a.s caS:as · foram bem 

· constnrldas. o matt;rial emp~pdo : foi de pri
meira qua.lic;ia.,à~ .,.~. 1vem' Sei'\Q~,~tado tanto 
pela Cohab oq~ -~la COMt'Ntenr encarrega
doi pela.s obra:s· -Foi uma euntw.Ut!.auie o que 

Olg-a reclamou que as c:lsas são muito· tra-
• cas, e que pelo meoos deveria !:er provii:ien..: 
oado o reboque · das pa.-edes, . do lado .de ; 
dentro e de .fora. A chuva JUTIUlCOU · al!!UJ't1aS i 
telhas do beiral ce !Sua casa. chega;;.do . • ~ 
dei.D.r una fresta. por onde entrou água. • 

FuncionáriOl> da Construtora que se res- : 
ponsabiliuram em reparar IJS estragos, colocã- :· 
.= as telhas na asa de Olga ontem, mas ; 
ela está com medo que· esta situação v~te 1 

a aconticer. · · . - ·. · : · i· 
•Não sei o 'que fazer - ~-.meu ma- ~ 

• rido está desempregado hl pouco tempo ' e ~ 
ainda não encontrou outro trabalho. PanL on- ' 
de iremos se a r=te sair à&qw?-. · . I 

. Pauio Pereira e Maria Josê do Nasc:i,meot.o, ;: 
'também recl&:naTL".l das pêssimas coodições I 
cte suas casas, que possuem "WD acabamento .' 
~1 feito. A -mulher . de Paulo saiu ch casa i 
~ foi moru com uma · parente depois das 1 
co~~cias trazidas pelo temporal. poraue 1 

fiCQ!.l COID1 medo. ;. f • ,.. '\ u 

. &CCWtteccu·. · ' ~ . _: • . .. ..,_.. • • , 
Estll I a mesma opinllo "dos tuncloná.rios 

dt Construtoro, que apenas ~onU!m · estan.m 
....z:ta;ttl"iJ ntjndo uma dgs ,.asas d95~0F8RI d&E 

!'.pont:ando •para a umidade das paredes J 
das ·casas. que tornava evidente o · dericieDte ~ 
ac:a.bamento das .construçOe:s, Paulo. n:-rolt.ado,l 
disse que •pan contiDuar ~{rendo desl.ll for- · 
~ 4 melhor 1Y0lt&r & faft.la •. -. .. ...., - ~ - . ·. . . e:~=>?{ 
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(õ""ENUNC:IA~ 
Te~ ;ente a~plorando oc f~vGJados, vendendo lotea 

bbr~tcs, ~~s n~~-~~~~:!:~~:~~!.o dinheiro e dá no pé. 
- O probler.oe de ~I!ilOSE,(~o~nç~ d~ car .. r•ujo que dá 

bc:rige d·egu~) BKistl.t~tAlult.o te~r.pc, nimuucC'I e.t.; Ó1 
,,"gora too.ou ~asição qu~nt..o "o caso, eté Poe3mo co 111Ó9\t; 

Qa..L ao dize-'' GuO sstZ.o co~n o pcvo. i )OS POS.To:=.. 

- O estedo nio dé condiÇões de trat~~ento e~cqu~do em 

nade, pois é in~Mresse dclos que uru~ populatão seje 

doento. para teru~ ~ue tr~balhar quase de graçe. 

- · t.és:o cc..o prograua anontar.:o o~ postos de sa~de não ~ 
t~m condiçõee pare solucionar o caso. .. . ................. . 
-Prefeito d~ vcrbe ~rá polÍcia, e inspetor de qu4rt~i· 

-zõo e ignc re ~i~tcsc,luz,~gua,otc. 

- -· ···-·-·· - -
.. ····- "·----··· 

.. .....,__,_ ·---·--·--·-
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D.O.t·lUNICIPIO-Alio-X-N9 2.5~ Gabinete 
D.\T.\ i- 09/<&'1980 

LJUL&~~tU9419EIM'IUd'(jf!?f.m. ANEXO 5 

§' "I E 3 L )BcMUI.al leli:ftt~d . 
Wíi'Tl@ 

A Câmara Municipal aprovou c eu, Prefeito do Municí
pio de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

. Artigo l.o - Fica criado, junto ao Gabinete do da Secre· 
taria de Promoção Social, o Fundo de Apoio à Populaçio de Sub-Habitação 
Urbana (FUNDAP), cujas atribuições mio devem ultrapassar as que ·forem 
próprias de órgãos semelhantes federais ou estaduais. . 

l-
habitação u~Gana; 

Artigo 2.o - O FUNDAP tcr.i os seguintes objetivos:· 
definir a políti~a "_lUnicipal de apoio à população de sub-

ll- c_O<•rdenar, integrar e executar as ati~dadcs públicas refe-
. rentes à população de sub-habitação urbana; 
111- informar, ·conscientizar e motivar il populotção de sub-
habitação urbana para a melhori! de suas condições de vida. . · 

. . . ParáS':afo Unico -O FUNDAP poderá utiliz<~r-se de recur-
sos técnic:os e culturais de entidades públicas c priva~as pua a consecução dos 
seus objclivos. 

Artigo 3.o - O FUNDAP será administrado por uma 
Diretoria composta de 3 (três) membros •. assistidll por um .Conselho Consultivo 
composto de 15 (quinze) membros. f:: 

Artigo 4.o . -:- A Diretoriói será composta dos seguintes 
cargos: 
l
Social; 
11-

Presidente, exercido pelo Secretário Municipal de Promoção 

Tesoureiro; exercido pelo Secretário Municipal de Finanças: 
Secretário, exercido pelo Sc~rctário Municipal dôs Negócios m

Jurídicos. 
· · Artigo 5-.o - O Cons~lho Co~sul~ivo será· composto por 

~epresentantes dos vários segmentos sociais do Município, eujos nomes serão 
indicados pela Diretoria e submetidos à aprovação do Prefeito Municipal. : 

Artigo 6.o - O Presidente ·do Conselho Consultivo será 
designado pelo Prefeito Municipal, que o escolherá entre os seus membros 
componentes, aos quais compete eleger o Vice-Presidente e o Secretário. 

·Artigo 7 .o -Com pcte à Diretoria: 

finan~ç~_mentos 
urb~a; 

Normatizar e sistematizar a concessão de subsídios c 
para atendirnent'o . habitacion<~l · à população sub-habit<~ção 

11- estabelecer alternativas para o flu~o migratório; 
lll- sugerir ao Prefeito Municipal medidas destinadas a. sen-
sibilizar as autoridades. estaduais c federais. que objetivem solucionar o pro
blema da sub-habitação urbana; 
IV- desenvolver gestões junto a outros órg~os municipais, 
visando que adotem e executem suas sugestõ.:s; 
V- gerir os recursos do FUNDAP; 
VI- deliberar sobre proposições do Conselho Consultivo; 
VIl- convocar o Conselho Consultivo; 
VIII- elaborar seu-regimento iJ:ltl·r'no. 

Artigo S.o- Compete <~O Conselho Consultivo: 
1- deliberar sobre as proposições da Dirctoriil referentes iiOS 
objetivos do FUNDAP; 
11- · propor à Diretoria medi~óls que visem a integr<~ção· ~<~tis-
fatória da população de sub-h<~bit<~ção urbana na vidil econômica e social da . 
cidad~; • 
111- . elaborar seu regimento interno. . 

. Artigo 9.o - As deliberações d;, Diretoria c do Conselho 
Consultivo serão tomadas por maioria, cabendo óiO'> Presidentes· lllém do seu. 
o voto Je qu"lidade. 

Artigo 10 • O FUNDAP será constituído por recurso~ 
p;ovcnicntes de:· 
1- • créditos especiais e dotações próprias incluídas no orÇii· 
mcnto·programa do Município: . 
11- . doações de particulares c de entidades públicas e privadas; 
111- produto de opcr<~ções que por sua conta forem feitas com 
instituições financeiras; 
IV- rendimentos c iiCréscimos _resultante$ da aplicação dos seus 
recursos; 
V- resultados dl· prmnoÇÕl'S de n:aturcu soci;~l. 

Arti~-tu 11 - A Sodl.'d .. de de Aba~tccimento de Água e 
S;~nellmcnto SANASA c a SETEC - Serviços Técnico~ l:cr;~is. di:stin;~r;io 
;H) FUNOAP. tnen,. .. lmcnh:. qu.mti;as cur-respundl·ntes .o 0.5~ (meiu por cento) · 
d.& ~u .. receita l' .. 1.0% : um por Cl'lltuj tb su;a rccc:t_. brut3. rc~pcctivamcntc. 

J 
. . . .. - -. I 

Arti~11 12 - lh . .. rç.oru,·nto' · "" proxtmos cxerctctos. 
1 deverão llc,tin.•r dut.Jijl)l'" j>rúpri.&, p.or.o .. tcndl·r ,;, dc:,pé"-'~ do Fundo de Apoio 

à Pupul.&ç.õu de Sub·H.obit.o.;.iu Urb.~n.o · F~NI >AP ;. . .. . 

1

, 
. . Ar~ i~~, 13 - E,t:• .. ~·· • .·ntra l'lll vtKor. n.& d . .c.t de ~u..1 pubhc;~· 

ç:io. ro:vu~-tada~ ,,s tlt'P'"'Ii~"·• ··m ~:~ntr:u111. 
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ANEXO 6 

À 
-

Assembléia do Povo 

A/C - CÚria Metropolitana 

Campinas - SP 

Prezados Amigos, 

Levo ao seu conhecimento a seguinte de

cisao que acabo de tomar: 

ê lÕgi co

creden-

De ora avante, sem preju{zo 

do diálogo que seja necessário manter comigo, desejo 
----~--------------

ciar a Assembléia do Povo, a Federação dos Favelados e todas 

as associaçÕes de favelas que porventura existirem em qualquer 

n~cleo de favelas em Campinas, já organizadas e com direçoes 

escolhidas, para examinar, dentro das favelas 

todos os problemas a elas relativos. 

que comandem,~ 

Quero que todas as entidade~, num tra-

balho conjunto e harmônico, levantem as necessidades de cada 

favela para que possamos, posteriormente, juntos, buscar as so 

luçÕes ma1s apropriadas e mais humanas, caso por caso, n~cleo 

por n~cleo. 

Certo de ser atendido, antecipo-lhe os 

meus agradecimentos, subscrevendo-me com elevada consideração 

e apreço. 

FRANCISCO AMARAL 

Prefeito Municipal 
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OF-GP-2604/12/80 Campinas, 22 de dezembro de 1980 

Prezado amigo, 

Ao terminar este ano, devo dizer-lhe · que fiz o que 
me foi possÍvel fazer em favor de todos os favelados e dos moradores em barra 
cos, em Campinas. Constituíram eles, em 1980, a ~nha grande preocupação. Is~ 
so e coisa que nenhum deles deve .ignorar. 

Desejo, sinceramente, que os favelados da cicade 
se auto-determinem. Que estudem, que levantem os problemas porventura existen 
tes, ou que venham a existir, em seus nÚcleos de habitação. E, depois, tragalil 
ao meu conhecimento, por intermédio d~ssa Associação, para que, dentro das 
possibilidades que sempre descubro para tanto, possa eu ir tentando resolvê
-los. Boa vontade de minha parte não faltou hoje, nem faltará amanhã. 

Campinas NÃO DISPORÁ, em 1981, de orçamento sufi-
· ciente para atender a tantos reclamos da cidade inteira. Teremos apenas uo bi 
lhão de cruzeiros . para manutenção, conservação, material permanente, obras. 
É dentro dessa limitação que buscarei, conforme, repito, a auto-deten:ci.nação 
dos favelados, ir solucionando, ou dando início ã solução de seus ~roblenas, 
numa sequencia ao que já venho fazendo. Desejo apenas que a sugestao pgrta 
dos próprios favelados, que devem ter confiança· no Poder PÚblico Municipal. 

Espero contar com essa Associação e com todos os 
favelados no sentido de coibir. se esta for a forma nor eles oreferiàa, a ven 
da e a Iocaçao de barracos oue venham a agravar ainda mais os problemas inter 
nos VlVlÓOS pela populaçao das favelas. Convem eVltar a entrada de noves ·iave 
lados para que nao entrem, tambem, com eles, novas d1fÍculdades de v1da para 
êias. 

Uma coisa quero que fique certa: para qualquer coi 
sa, dirigir-se a mim preferivelmente por intermédio dessa Associação. 

Um Feliz Natal a todos. E um Ano Novo mais feliz 
ainda. 

Atenciosamente , 

. 
FRANCISCO .A.N.ARA.L 

Prefeito }1unicipal 
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·ANEXo 7 

PROJETO DE LEI N9 

DISPÕE SOBRE CASOS DE CONCESSÃO DE DIREI 

TO ~EAL DE USO DE TERRENOS PÜBLICOS, E DÃ 

T~S · P~OVIDENCIAS. 

ou-

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito do 

Municipio de Campinas,
1
sanciono e promulgo a presente Lei:-

Artigo 19- Os terrenos pÚblicos municip~is 7 a~ 
f 

s1m considerados os ~a categoria _de uso comum do povo, os de 

uso especia~ e os de natureza dominical, tais como definidos -

nos artigos 65/66 do CÕdigo . Civil . Brasileiro, e os que vierem 

a ser desapropri~dos para ' os fins e efeitos da Lei N9 4132, de 

10 de setembro de .1962, poderio ser obje~o de conces~io de di-

reito real de uso 7 nos termos do parãgrafo primeiro do artigo 

63 da Lei Orgânica dos MunicÍpios, cot::~binado com o artigo 69 

seguintes do Decreto-Lei N9 271, de 28 de fevereiro de 1967 . 

Parágrafo 19 Em quaisquer dos casos prev1s 

e 'ií ~/ 
.'f 

~d tos neste artigo prevalecerã a condiçio de uso ao bem-estar so 

cial na forma do disposto no artigo 153, § 22 da Constituição 

Brasileira, dispensad~ a concorrencia pÚblica . 

. Parãgrc:fo 29 A desafetaçio dos be~s pÚblicos 

de uma classe para outra e sua declaração de utilização de . in

teresse social para os fins c~limados, far-se-io por ato doPr~ 

feito Municip~l, precedido de procedimento seletivo elaborado 

pelo .Fundo ~e Apoio a População de Sub-Habitaçio Urbana-FUNDAP. 

--
Artigo 29 - A concessao de uso de -terrenos pu-

blicos municipais, sempre rest~ita i utilizaçio para ooradia r~ . 

sidencial, serã gratuita, por xempo deterci~ado e cot::~o direito 

real resoluvel, com as clãusulas de impenhora~iliàade e inalic 

nabi li dade. 
l ! ..ua .J 
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Par~sra!o ~nico - Resolve-se a conces&ao antes 

do seu termo, desde que o concessionário dê ao imÕvel destina

ção diversa da estabelecida neste artiso ou descumpra clãusula 

resolutiva do ajuste. 

Artigo JQ - A concessao de que cuida a presen

te 1 e i , o b s e r v a do o dispo s to no § 2 9 "in f in e 11 do a r ti g o 1 Q , s.!:.. 

rã devidamente formalizada através de simples Termo Administra -. 
tivo em livro prÕprio da Secretaria de Administração - Serviço 

de Administração Patrimonial -;·tirando-se cÕpia que ·seri en

tregue ao interessado para sua inscrição em Livro prÓprio do 

Registro de ImÕveis competente • 

Parigrafo 19 - A partir do T~rmo Administrati~ 

vo mencionado neste artigo, o concessionirio fruirã plenamente 

do terreno para os fins estabelecidos ·no ~juste e responderi 

por todos os encargos que venham a incidir sobre o imÕvel • 
.. 

Parigrafo 29 - A concessao de uso transfere-se 

por sucessao legÍtima, ~ediante siuples requerimento dos inte-

d d . . - . // ressa os acompanha o do respectl.vo documento co::npr obat:orJ. o.~~: 
/Y 

• Artigo 49 Somente poderão ser objeto àe con. 

cessao de direito real de uso, os imÕveis mencio~ados no arti

go 19, situados na Zona de Expansão Urbana e NÚcleos de Expan

são Urbana, como definidos em lei municipal. 

Artigo 59 A demarcação e demais especifica-

çoes das areas que venham a ter seu uso condicionado ao bem es 

tar-social, deverão obedecer a planos capazes de estimular o 

sentido comunit:irio da população, notadamente através da i~sti 

tuição do "Cent.ro Social". 

,_ 
Parágrafo Unic o - O "C~ntro Social", cuja pre~ 

cupaçao principal, ~ a família ·cono unidade de trabalho, deve 

constituir-se em uma construçao simples, hospitaleira, agrad~

vel e familiar. 
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Artigo 69 - Na hip;tese de ser levada infra-es

trutura correspondente a saneamento bisico ~as ireas objetada 

presente lei, a SANASA somente cobrarã tarifas àe consumo e de 

utilização aplicando o diferencial igual a 507. (cinquenta por 

cento) dos preços vigentes. 

Artigo 79 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação, regulamentados os dispositivos julgados neces 
- . . sar1os, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

rio. 

Artigo 89 - Revogam-se as disposiçÕes em contra 

: 

PAÇO MUNICIPAL, aos de 1980. 

PREFEITO l-IUNIC I PAL 

DR. CARLOS SOARES .J UNIOR 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

,.. . 

• J 
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A luta pela direito do ~or~dio 
vem kBDumindo novo~ rumoe,que á a 
luta pelo DIREITO H:;;Aio DE l'OSSE DA 
TERRA, 

E para esse rumo de luto os mo
rudoree dae fnveloe da Aeee~bl~ia 
do Povo vc.m ee or~o1.izondo e .for-/ 
, .H.' J c. !:o c· •ttÕer '10rA l'efo '·) ar 11: 
~~tu, , 

A noeea reivindica9io do direi
to de pooee deve eer muito be~ di
ferenciado de qualquer out'ro. pro
poeta vinda por pal'·te da Pret'oitu
ra;a noeeo proposta ~ a conquista 
definitiva do direito pelo ueo da 
terra onde moramos, 

Eeee avanço de noeea luto. ee dá 
a partir do momento que a gente c2 
~e9ou a aprofundar a lei 4132,lei 
federal,e o projet~ lei 27l,que dá 
o direito de deeapropria9Õo de ter 
ra por interesse sooio.l e o direi
to de posse desna terra, 



Q estudo dessas duas leie foi 
enca::inhada pela Alleembléia do Po 
vo,para ser apreciada pslatABRA,IA 
B,C0N1'AG ~tua aão entidades repree 
aentativaa e que ~~tão a favor da 
luta do povo,alem ue alguns advoga 
doo,os quais estão nos encBillinhan: 
do parecereo sobre a lei,~arecéres 

1 que irá favorecer muito a nóa. 
III~INIU1!1MK!~fo'lr.":1!1\~ql1l~~H!,. h1'11lll!Ml' !M., '' ir 1?: 

~.-

COW.O ORGANIZAR NOSSA LUTA PELA POS 
Si> I>A 1:'E:RRA R DliU>H'o Á ~ORAI>IA .. 7 

Essa Ase<embléia vai ser diferen 
te;antes a gente levava muitos prÕ 
blr.man d~ cadn bairro,para ser cÕ 
br·ado e rei vindicado; desta Yer: to: 
dos os moradCir'u' d~ barracos,vão á 
;. :Re"Dbléia er.igir e reivindicar a 
chnve do proHemn:queé O DltH!lTO I 
ll&Al. DB P03SE llA T &RHA1 • 

Tem muita gen~e contra a luta 
da gente 1que são desde os que es
pulsaram todos nós da roça até ou 
qu~ querem ganhar dinheiro ás noe
!lrur costas, 

Por isso temos que nos preparar 
e preparar o pesoonl do bairro pa
ra a grande Assembléia do Povo naa 
escadarias,onde a gente ir& entre
gar ao prefeito a LEI QUB D( O DI-
REITO D~ POSSE DA TERRA, . 

Reunir até o dia da Asserabléia 
para discutir o jeito de preparar 
a Assembléia,garantindo a presen?a 
de todoo os moradorell doe barracos 

Esea luta não vale eÓ para Cam
pinas,maa também para outras oida
dee e ~ara o homem da roça. 

ior isoo é importante qae rouita 
gente participe do dia,para mostrn 
para toda a populw;ão que todos t~ 
mos direito de morar num peda;o de 
terra, 

COM PANHt. lR.VS I 
lf.MOS Q~G . 

f>~ PARAR. JJIV i7o 
T:"/Rf'vlt. A IJOSSA 
AS"S"fMBLliiA 

" 
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Campi~, stzbado, 15 de ;ovembr~ de 1980 

O prefei_ta niW quer entregar o "ouro" aos favelados. Mas dará terrenos . . 

FaveladOs esperam ,30 dias 
para receber sim-de Chico 

Somente em 30 dias o prefeito Chico Amaral 
dará o tão esperado "siD:í" aos favelados da ci
dade. Pelo menos foi com esta conVicção que os 
aproximadamente 2 mil favelados sairam on
tem, do Paço Municipal. do ato público marca
do para a entrega de :um estudO da lei federal 
4.132 •. que permite desapropriação por interes-. 
se sociaL 

·"De qualquer forma o prefeito necessitará 
~dar um projeto de lei a Câmara Municipal 
para votação. De lá eu garanto: todos·os verea
dores darão seu parecer positivo", afirmou o 
presidente da Câmara, Eliseu Guidotti 

O prefeito Amaral não deixou nenhuma cer
teza, apenas afirmou: "Até onde a lei permi~ 
eu irei. Mas tenho um esquema montado para 
assegurar até mais que a permissão de uso das 
pr(l.ças públicas". 

Quando perguntaram sobre este esquema, 
ele afirmou: "Eu não vou abrir o jogo, entregar 
o "ouro". Quero antes ver o que eles têm a di-
zer, qual o estudo feito". • 

Mas os favelados, por sua vez, tinham certe
za da resposta do ~feito. Um deles durante o 
ato público, até pediu aos repórteres que não fi
zessem perguntas ao prefeito para que ele ou-

visse os depoimentos dos moradores,. que di
ziam: "Nem teto nós temos. Na fave1a falta 
·água, esgoto e se chove molha tudo, até a gen-
te. É um sofrimento dia, após dia". · 

Dt?pois o favelado explicou: "O prefeito preci
sa orvir tudo, pois quem sabe ele já não dá a 
respc-:sta definitiva pra gente". · . 

Chico não· deu resposta. Pediu 30 dias para 
estudar. O mesmo prazo concedido pelos 
membros. da Assembléia do Povo para que ele 
dê uma resposta. 

.. Só exiSte pensamento positivo. As leis es
tão ai, elas dão direito e é o povo I;{Uem está 
conguistando. É a doação definitiva ', afirma
va José Augusto de Morais, da favela da Vila 
Georginá. 

Um dos dirigentes da Assembléia do Povo, 
Donizette Marcolino da Silva disse, enquanto 
Chico e Guidotti falavam ao povo: "EleS estão 
se comprometendo, acredito na resposta do 
prefeito, vai ser positiva". , 

Segundo .Donizette, durante as reuriiões nor· 
mais da entidade, normahnente realizadas no 

. Centro Pio XII, os favelaàos decidirão a forma 
' que será recebida a resposta do prefeito. 

' ~- -..~.. J 
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ANEXO 9 

• 

A S S E M B L ~ I ' A o o P·O V O 

SUBSTITUTIVO 

PROJETO DE LEI NC 

OISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIREITO REAL 

DE USO DE TERRENOS P6BLICOS POR INTERES

- SE SOCIAL, E DA OUTRAS PRDVID~NCIAS. 

A Câmara Municipla aprovou, e eu, Prefei 

to do Municlpio de Campinas, · sancidno e promulgo a presente Lei : -

Artigo !C - Os terrenos pÚblicos munic1-

pais e os que vierem a ser desapropriados para os fins e efeitos da 

Lei n. 4132, de 10 de setembro de 1962, poderão ser objeto de con -

cessão de direito real de uso, nos termos do parágrafo primeiro do 

artigo 63 da Lei Orgânica dos MunicÍpios, combinado com o artigo 7C 

e parágrafos do Decreto-Lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1~67. 

Parágrafo 6nico - Em qualquer dos casos 

previstos neste artigo prevalecerá a condiçeo de uso subordinada ao 

bem estar social na forma do disposto no artigo 160, III da Consti

tuição Federal, dispensada a concorrência pÚblica. 

Artigo 20 - Fica assegurado o direito 

dos atuais invasores ou possuidores (favelados) à concessão do di -

reito real de uso, previsto na presente lei, sobre os terrenos inva 

didos ou possuido~ 

Parágrafo Único Excepcionalmente, com 

a anuência previa do possuidor ou invasor, o direito à concessão P2 

dera ser transferido para outra ~rea, desde que os moradores da ~rea 

~ 
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de destino estejam de acordo. 

Artigo 3D - As Associações de Moradoree 

terão assegurada a concessão do direito real deus~, previsto na 

presente lei, em cada uma das áreas, para a construção de sua res 

pectiva sede. 

Artigo 40 - Ficam desincorporadas da elas ..... 

se de béns pÚblicos de uso comum do povo e transferidas para a de -
-. #) 

bens patrimoniais, as areas de terrenos abaixo descritas de propri~ 

de da Prefeitura Municipal de Campinas, a saber : 

a) 

b) 

(descrição total das praças, atual-

mente,ocupadas pelas favelas) 

Artigo 50 - A concessão do direito real

de uso de terrenos pÚblicos municipais será outorgada por Termo Ad

ministrativo, obedecendo às seguintes condições gerais e uniformes: 

1 • a) - utilização do terreno exclusivamente 

para moradia residencial; 

b) em caráter gratu!to; 

c) por tempo indeterminado; 

d) como direito real resolÚvel; 

e) com clausula de impenhorabilidade e 

inalienabilidade; 

f) -_responsabilidade do concessionário 

pelos tributos que venham a incidir 

sobre o imÓvel; 

~g) - transferência por sucessão legitima, 

assegurando-se igual direito à con

cubina e filhos ileg{timos, desde -

que a situação seja comprovada por 

3 (três>" testemunhas; 
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h) - resilição em casos de desvio de fi-

• nalidsde, com reversão do imovel ao 
' . 

patrimonio municipal. 

Parágrafo On~co - A concessão do direito 

real de uso a ser outorgada às Associações de Moradores subordina -

-se às condições acima estabelecidas, no que couber, e terá corno r! 

nalidade a construção da sede. 

Artigo 6C - Não se aplicam às áreas da -

das em concessão de direito real de uso as normas constantes do CÕ-

digo de Obras e Urbani~Ô do Munic{pio de C~pinas, lei n. 1993, de 

20 de janeiro de 1959, e demais alterações posteriores. 

Artigo ?C - ·A divisão e · demais especifi-

cações das áreas a ter seu uso condicionado ao bem estar social, s~ 

rã efetuada pelos moradores da terra invadida ou possuida, através 

de sua~ · Associações, obedecidas as condições estabelecidas na pre-

sente lei~ 

Parágrafo nnico - A deliberação dos mo 

redores será traduzida em plano de urbanização espec!fica d~ ~ea~ 

Artigo ea - O plano de urbanização espe

cifica definirá a melhor apropriação da topografia e densidade po .

pulacional, caracterizando na sin~ularidade de cada área variações 

de forma e dimensões de terrenos. 

Artigo · 9Q- O pleno de urbanização espe

cifica deverá conter as seguintes ·diritrizes m!nimas: . . 

·• 

a) - caminhos com largura m!nirna de 6 C 

(seis) metros; 

b) - caminhos sem sa!da conterão ~~ seu 

~érmino praças de no m!nimo 12 {do

ze) metros de diâmetro; 

c) - passagens de pedestres e escadas cc 

largura m1nima de 3 (três) metros; 
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d)- reserva obrigat~ria · de ~aixa n5o · 

edificâvel nos terrenos com cota in -
ferior ao eixo dos caminhos ou pas-

sagena de pedestre. 

Artigo lO- Nas áreas poderão -ser cone

truldas moradias isoladas, agrupamentos de moradias ou moradias com 

no máximo 2 (dois) pisos. 

Parágrafo !Jnico O terreno não poderá 

ter, em qualquer dos casos previstos neste artigo, mais de uma mora 

dia. 

Artigo 11 - As moradias deverão ter no -

mlnimo duas fachadas, frente . e fundo, orientadas para. a área livre 

do terreno e caminho, passagem de pe~estre, escada ou via ~Ública~ 

Artigo 12 - O plano de urbanização espe

cifica da área será apresentado ~m uma Única via, contendo os se 

guintes elementos técnicos : 

a) planta geral, com curvas de n!vel ,, 

indicando todos os caminhos, pes -

sagens de pedestre, escadas e divi-

são da área em terrenos; 

b) perfis longitudinais e transversais 

· de todos os caminhos; 

c) - memorial descritivo. 

Artigo 13 - As áreas rema"nescen.tes não 

oc~padas pelas moradias, terr~n~s, sede da Associaçãb dos Morado 

res e outros equipamentos comunitários julgados ·necessários pela 

população da localidade, continuarão integrados na classe de bens -

dispon!veis do M~ic!pio~ 

Parágrafo 10 - A ocupação futura das ér~ 

as remanescentes dependerâ .da anuência prévia dos moradores, atra

vês da respectiva Associação doe Moradores. 
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§ 20 - O plano de urbanização eapec!flca 

pode ser alterado, a qualquer tempo, pela populaÇão da área, respe! 

tados os direitos adquiridos e ee condições previstas nesta lei, o!!_ 

~rvado, no que couber, o artigo 12. 

Artigo 14 - ficam isentos do pagamento 

de taxas o exame .e aprovação de planos de urbanização espec!~ice a 

serem e~ecutados nas áreas de concessão de direito real de uso. 

Parágrafo Gnico - A isenção abrangé as 

importâncias devidas à SANASA. 
. , 

- ~Artigo 15- A Municipalidade datara as 

áreas a serem dadas em concessão de direito real de uso dos seguin
l 

tes serviços e melhorias : 

.. 

-·-

a> 

b) 

c) 

ensaios mecânicas do solo para a 

justificação da taxa de trabalho do 

mesmo; 

terraplenagem e drenagem de terrenos 

pantanosos, para possibilitar o apr~ 
, 

vei tamen.to total da area; 

levantamentffitopogrâficos plani-al- . 

timétricas necessários à locação do 

plano de urbanização especifica el~ 

~orado pela -população; . 

d) - locação dos terrenas onde serão cons 

tru{das as moradias; 

e) canalização de cursos d 1 agua julga-

dos necessárias para a ~erfelta . con -
servação dos caminhos marginais; · 

f) - construção de galerias para permi 

tlr a captação de águ~s - pluviais; 

g) construção de pontes, escadas, gal~ 

-. --- -----~ 
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rias ou bueiros que os caminhos tr~ 

çados venham a exigir; 

h) - pavimentação de todos os caminhos 

traçados; 

1) - instalação de rede de luz pÚblica e 

domiciliar • 

Parágrafo Único - Os serviços e melhora

mentos executados pela Prefeitura não onerarão oà concessionários 

dos terrenos a qualquer titulo. 

# .Artigo 16- A SANASA levará infra-estru-

tura correspondente a saneamento básico a todas as áreas a serem da 

das em concessão de .direito real de uso • 

. § }Q -A instalação das redes de -água e 

esgotos necessárias, bem como as _ligações domiciliares não onerar~o 

os concessionários de direito real de uso. 

§ 2C - Os preços· pÚblicos de consumo se-

rão cobrados com um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os 

preços vigentes em todas essas áreas. · 

·Artigo 17- Na construç~o das .moradias 

serão obedecidas às seguintes condições gerais e espec!ficps : 

... 

a) a solução estrutural adat.eda no Pl'Q. 

* jeto de cada moradia devera compro-

vadamente garantir sua perfeita es

tabilidade, através de desenhos , 

· cálculos e memoriais descritivos; 

b) - quando as moradias forem construi 

das com materiais e técnicas conve~ 
# 

cionais sere exigido o cumprimento 

das normas e especificações · da 

A.B.N.T.; 
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c) quando forem empreg~dos materiais e 

procedimentos construtivos novos s~ 

ré exibido, se exigido, análise e ~ 

ensaios comprobatÓrios_ de suas qua

lidades; 

d) - as moradias deverão ser projetadas 

observando-se oa melhores critérios 

contemporâneos de insolação; venti-

lação e iluminação natural e artif! 

cial, devendo todos os compartimen-

tos terem aberturas diretas para e~ 

paços de uso comum ou para espaços 

livres do prÓprio terreno; 

e) será obrigatÓria a observância de 

um pé direito de no m!nimo 2 1 40 m. 

(dois metros e quarenta centimetros); 

f) - toda moradia deverá dispor de no mi 

nimo 1. (um) compartimento . sBnitário 

com acesso independente de dormitÓ-

rioa ·e cozinha. 

Artigo 18- Serão permitidas nas moradias 

obras de : acréscimo, reconstrução parcial· ou reforma, desde que · 

obedeçam as condições estabelecidas na presente lei, no que couber. 

Artigo 19 - Os concessionários são abri- · 
• A 

gados a conservar as moradias e respectivas dependencias em bom es-

tado de estabilidade e higiene para não comprometer a segurança e 

saÚde dos ocupantes, vizinhos e transeuntes. 

Artigo 20 - Aprovado o projeto de um de-
. . 

terminado tipo de ~oradia, e reprodução de seu similar dispensará o 

respectivo exame, sendo automaticamente, considerado aprovado • 

• J 
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§ lD - Os projetos serão aceitos em. qual 

quer tipo de cÓpia e em uma Única vt"a que ser~ devolvida·ao intere!. 

sede devidamente aprovada; 

§ 2D - Aplica-se à SANASA as disposições 

contidas na presente artigo. 

Artigo 21 - Ficam isentos de pagamento de 

taxas q exame e aprovação de plantas de ·construção de moradia. 

§ }C - A isenção abrange as importâncias 

devidas à SANASA. 

_ _ § 2C- A expedição do 8habite-~e•, tem-

bêm, se processara sem qualquer onus pera o concessionário. 

Artigo 22 - Elaborado pela população o 

plano de urbanização espec!fica da área, através da Associação dos 
. , 

Moradores, sere o mesmo aprovado e registrado pela Prefeitura Muni-

cipal de Campinas no Registro de Imóveis competente, antes da con -

cessão de que cuida a pres~nte lei. 

Art~go 23 - A concessão de direito real 

de uso, de que trata e presente lei, será devidamente formalizada 

através de simples Termo Administrativo, lavrado em livro prÓprio . 
da Secretaria· de Administração,- Serviço de Administração Petrimo 

nial - , tirando-se cÓpia que será entregue ao interessado pare 

sua inscrição em livro prÓprio do Registro de Imóveis. 

Parágrafo Onico - A partir do Termo Admi 

nistrativa ·mencionado neste artigo, o concessionário _fruirá plena-

mente .do terreno para os . fins estabelecidos· na ajuste. 

Artigo 24 - Fica o Prefeito autorizado 

e abrir os créditos necessários a satisfação das despesas decorren-
.. 

tes desta lei, va~ndo-se para tanto dos recursos decorrentes de- . 

•superavi t• financeiro, excesso de arrecadação, redução parcial ou · 

total de dotações orçamentárias vigentes ou operações de crédito. 

J "' J..J..a J 
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Artigo 25 - Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em· contrârio • 

------------------- --r-
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ANEXO 10 
"' aVelfi dOs' .1' so , 

~ - . 
.: 

lotes pa1~a q1.1erem 
. ' . . ... ' .. ~ 

_vzver etn, pa~ 

. Amaráz vê o pw:no-_que os tavez~os_ têm-pará úrbãni?f1:r ~~JãVe~ .-
-r_:~""' · . - . ... _::--:-. ..;.:;. :::·:b~:I~ ·; ·-.··- ·-:-·_ 
~(óiífé.in; ó prefeito Fran- bém para a uroánização. · N&:·---~ .. -i:lti9\tà:·côm1ssão da Assem-

.. cfscô:Aín-arai recebeu um·a documento os· favelados · di- bléia· ·apresentou a Amará! 
·cohl&iã9 da . .Assembléia do .zem que querem a ter~a- apfi:. ·.alguhs -d~senhos elaborados 
PÓvo-·cjüe: -fo-i lhe enfregar nas para morac~·a. negándô, :pelÓs . . próprios favelados, 
-um pr'ojeto de 1e·i definitivo assjm, o valor comercial dos mõstrando como é que eles 
para. .a_ distribuição· de -ter- lotes. O arquiteto Antç)nio · ·aésejam· a "urbanização das 
rãs aos ··favelados, - ~ tahl- Costa Santos, que ··àcompa~ suas lave tas:'. Página 7 · 

- . .... ·- =----~-- -~-. - . 



quinta-feira .-= 1-s - 0_1 - 1981 .. ---
. ·.... / 

P1~ej~ito ~e~~be pr_ojeto 
para - distri-bui~ a terra· 

' 
' UÍn projeto de lei definindo a urba-· 
rmação e a distnõuição dos terre
nos da Prefeitura para os favelados 
foi · entregue ao prefeito, ontem à 
noite, pela Assembléi:: do Povo. A en
trega foi feita por uma ·comissão de 
18 pessoas, entre elas um ru:quiteto, 
que e~tá assessorando a . assembléia . 
no trabalho. 

O prefeito recebeu pessoalmente o 
projeto e disse, mais uma vez, que os 
favelados é que "decidirão o seú 
proprio destino", desautorizando as 
ássociàçÕe5 de _ bâirros a interferi
rem nõ assunto. Para ele, (J projeto é 
importànte pafà ·os favelados e re
,Presénta õ inicio de um processo 
que vai propor "'· solução de um 
grande problema da cidade. · 

· Ao ao~esentar o prójeto •. o arqui-
teto' AntÔnio Costa · Santos apresen

. tou também ao prefeito alguns de
-srmhos el=iborados pelos próprios fa· 
VPhidos -alguns feitos a lápis e em 
p:•pél de pão ~ :.nõstrando como é 
~uê eles "estão vendo a _urbanização 
6a.S suas · favelas". Os desenhos não 
•iorám. deixados com . o prefeito, mas 
!otàm vistos por ele com· atenç§.o. 

iMPENHORÁVEL .E 
INALIENÁvEL 

Na âpresentação do projeto 
pm1co mais de três laudas datilogra
f2dãs :-· a Assemllléia do Povo en!a
tiza o caráter de impenhorabilidade 
e inalienabilidade da terra. Ou seja. 
os favelados querem a terra apenas 

~ para moradia, e negando o valpr co-
mercial da terra. · 

' . ~,Essa aoresentação também r~
' :,oSalta que â urbaniz~ção deve ser de-
1 finid.à. · pela própria comupidade. 
• "'Construir Um novo bairro_. desco

blindo uni novo método", coloca o 
àocuniénto elaborado peia assem
bléia, acrescentando que haverá uma 
urbanização espe~üica, em cada área, 

· aue será o futuro da luta ·dos faye
: 1àdos. 

o-QUE QUEREM 
. o· que os favelado-s querem e co

locàra.m nesse projeto sugestão é,. 
além de determinar áreas para suas 
â.ssóciações e discutir a sua urba~a-

, 

Amarál recebé. o projeto ·de urb-~ni~çâo àos}avei~dos 
. - -

ção, pernianéêérefu nos iõ~ onde já 
estão, .assegurar àiréitO a suas mulhe
res <mesmo não sendo casados ê têil- · 
ci.o filhos ilegítimos) â tnõrar. no lÜ' 
gar, liberdade para que as · ãréa.S cõn~ 
·cedidas fiquem fora do Código ·dê 
Obras da cidade,· obras de infràestiii
tura féitas pela Sanãsa gràtuitamé:zi.. . 
te, cobrança de tÇidas as tàxàs co~ 

........... 
50% de desconto em _relação .a todas 
ás · mitra.S área.S da éidade. 

Além disso, ó projeto prevê à utí
ilZãção de planta única, ou seja, de
péis ae àprovada a planta de uma 
càSa. básé, será permitida, ·sem ta'.. 

· xá é necêssãria aprovação da Secre
tãrla de Obràs da Préf.:itura, a com~
.truçãó de óutra.S dênticas. 

ilia . 26 p_ejiniçii~ . üt1 
o ;I-ereito Chico ·Amárâl illise' uunp.inaS, ~CÍietaiid.ó 8ado5 sobre 

qup até o próximo. dia 26 terá .... i5so. e tentando, como iatciu. ar-
pronto o projeto que defiil.irá ·co- mar o -projeto que será enviado à 
ino serão feitas a distJ1buiçãe · é Câmara para votação. 
urbanização das terras aós tave- A ASsembléia do Povo, auto-
lados. Depois disso, o prefeito dis-. ri. :lo projeto de lei apresentado 

. se que a Câmara tem 40 dias para come- sugestão ao ·prefeito, enfatl-
votar o projeto "com toda a in- zo~ que ainda não conseguiu um 
dependéncia que sempre· teve". parec".e.r dá. Sepam ·sobre o assun-

Enquanto isso, o prefeito está 
mantendo contato com o Onbe dos 
E~cnhéiros a·e Brasília e com a 
Associação d~s EngenheirôS de 

. to. Mas o arquiteto que asses!;oron 
no projeto disse. que Mos técnicos 
tnlCllõ.]mente n~ apresentaram ob
sén;~l;ão . áo projeto encaminhailo 
ao pl'êreito•. · 

• I 
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UTn proj'eiO para 
urbaniza·r 

as !~velas 
Ao invés de favela, um terrenos, afirmou. A densi; 

bairro. Os barracos demo- dade demográfica de cada 
lidos e no lugar casas. E a núcleo também será consi 
dignidade humana subSti- derada nesta divisão. Mas 
tuihdo a miséria Este, o por enquanto, os t~cnicos 
·sonho de "todos ôs favela- que assessoram a Assem
los e também do arquiteto bléia do P-ovo ainda não ~
Antonio Costa Santos. Um zeram esta divisão. 
sonhe que pode se · tomar · ·Este plano não per:nite a 
realidade. E tanto eles abertura de ruas e aveni
aereditam nisso, que estão das. Por isso, .será ériado 
elaborando - pela ·Assem- um ·novo sistema :ie circu
bléia do . Povo - um plano lação, determinando áreas 
de urbanização especifica mínimas para caminhos e 
para cada: favela d~ Cam- passagens para pPAestres. 
plnas. · . · Segundo Antonio .Costa, os 

A luz. das lamparinas;, inoraíiores antigos (las ·ra.
-dezen-as · de·· favelados se - ·vel'ás saberão det.~rÍnina.r 
reunem semanalmente· pa- exatamente onde sãu · os lo
ra discutir. como será. -o cais mais apropriade>s para 
"novo bairro" que substl- . estabelecer estes caminhos, 
tui}'á . sua . favela. E eles 'por enqúanto não Q.efini
propnos . fazem os . dese- . dos. 
nhos; que depois . passam Na área de J.proveita· 

mento coletivo, apei"..:.\S se pela mão -de técnicos que 
assessoram o movimento. 

E não será por falta de 
planos que as favelas de 

· Campinas deixarão de ser 
urban1zadas. Além deste 
plano específiCo que- a .As
sembléia do Povo está ela
bor-ando desde marco do 
ano passado. existé tam
bém um outro, o da Fede
rac~o dos Favelados. 'A di
ferença básica entre . o~ 
dois movimentos é .que a. 
Assembléia não quer que 
O! favelados continuem sob 
a tutela da Secretaria Qe 
Promoção Social. 

Um trabalho inicial de 
conscientização da respon
sabilidade do . f a velado pela 
àüisão da terra e pela 
construcão das moradias é 
o que á Assembléia do PO
vo. através das Associacões 
de Moradores das favelas 
vem tentando fazer, expll
cou Antonio Costa. Eles 
pretendem instrumentali
zar os próprios favelados 
para construirem esse "no
vo bairro". 

PLANO E~PECtFICO 

O plano que vem sendo 

. sabe que haverá .Jma sede 
da associação dos !!lt:'lrado
res. As demais const~-uções 
nestes espaços serã.J e:sco· 
lhidas de acordo com a ne
'cessidade de cada núcleo. A 
única coisa que · os elem~ 
tos da Assembléia garan
-tem é que "nenhuma. famí
lia sairá. de onde está''. 

CONS~UÇO~S I 
As associações preten· 

dem fazer uma divisão das 
responsabilidades entre os i 
moradores e a . Preteitura. 1 

'Enquantó as construções fi i 
cam por conta dos favela· I 
dos, -a Prefeitura se encar I 
regará de toda a infra-est;ru
tura. 

• I 
De acprdo com o _arqm- : 

teto Antonio Cos.ta, nao -ha 
verá uma planta padrão 
Talvez existam 3 modelos: 
de 2 "'pisos, isolada ou agnJ.: 
pada. Ele comentou q~e ·~a 
c a p a c i d a d e arqwteto
nica dos favelados é uma 
coisa incrível", por isso eles 
próprios definirão o tipo 1 
das construções. 
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.claborado, s~undo.ro. ~r- · • l -'!~iteto, · tem ·2 eixos i>rln- ,-A ~ ·aqúisição·"ldo .mate$1 
a~pals: aproveitar ao má- de construção e mesmo as 1 

· x1mo a topografia existen- const~ções serão feita.;; ! 
te nas 1avelas e responder atraves ~e. um p~oc:_r.sso de 1 

~ à · densidade -populacional . ._ ~<?.operatl~smo ... N~_o a~. i 
Ai ' entrá :o. 'traba1ho das ves de CO?pen.tlvaS' ' expli'l 
associações dos morado- cou ~~tomo; lemb~ar.do que 
res: · eles estão fazendo le.· este SlStema perm1te o des- j 
vantamentos, mostrando a vio de verbas e materiais. 
realidade de cada núcleo. As construções serão feitas 

A. decisão sobre os cri- por equipes de mutirão. E 
térios de urbanização serão os materiais poderão ser 
sempre decididos pela adquiridos das formas mais 
maio_ria dos moradore;;, variadas, inclusive pela fa· 
reun_1dos em assembléià, bricação dos favelados . 
t-xpllcou Antonio Costa 
Santos. E ele enfatizou que · 
não será adotada ·um·a pa
dronização. porque · . cada 
:(a.vela tem um · tipo · de 
terreno e também uma po
pulac;!o diferente . da . ou-· 
tra · - -
· ó plano é · inédito: não 
terá loteamentos nem ruas 
e avenidas, além das cons
truções não serem padro
nizadas. O arquiteto ex
pllcou Que por· loteamento . 
entende-se a divisão de 
uma terra para venda E 
a divisão que :les preten-: 
dem não :pressupõe "ne
gócio". 

A área das favelas será 
dividida de acordo com a 
vontade dos moradorE-s, obe
decendo à topogr~f:.a dos 

CRITÉRIOS 

Os critérios mínimos de 
construção e· urbanização 
estarão contidos em um do
cumento - um modelo de ! 
projeto de lei - · que será 
entregue ao prefeito, prova
velmente esta sem&na. Ele 
deverá ser enviado à Câma· 
ra, junto com o projeto que 
dá a posse da ·terra aos 
favelados. Se · este projeto 
for aprovado, então a AEr 
sembléia do Povo comeca· 
rá a colocar em prár.ica seu 
padrão . de urba~zação es
pecifica. Ela conta -com o I 
apoio e participação de 
mais . de 50% .da população 
favelada. 

Diário do Povo quarta-feira 14- 01 - 1981 
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I Ha~elados fq,~erl! muttrãl 
------ ........____ 

/ 

·por conta 
. -- - -:--::-----~----- ::- --

ANEXO 11 

Sete mil requerünez:tos reivindicando o dire~· 

~ sobre a terra estão sendo -distribuídos entre os 

fa"'Jelados de Campinas. "2 ~ e 500 já deram Em-
- -

trada na Prefeitura, devidamente protocolados. Mais 

que isso: os favelados~ ' liderados _ pela Assembl~ , 

do Povo, promovem mutirões - sem a participa-. - . 
ção do Poder Públi~o - arruando as fa~elas, alte- ~-

rando eis barra~Õs, ab~indo "caminho~''· Na verdade;-~ 
I . . . - ~ • . t...t: ! 

_os· favelados de Cainp~ ~ão esperim:l_a de:fiiüçãG ; :t · 
' · •. _ .. - .. -- ., - . ..... -.. _ ... _. ··-· ". -:: . 7 .---~ -:.. 

· da .Justisa e -:mwto menos -_da· Prefeitura.: Estão · á$-~ - · 
. -~"" ·, .. , . " •. \ ... ..· ... - .. - - ,_:-_ . • .·. - .. - .. . iJ ~ 

'sunilndó, na 'prátic~ o diiéitÃ)• sobré~ã -t~ - :~ -
... . _·:.; _-c:.~~- .. :. ·. .. . ~: .. .:--~ ~-/ .4:.~;.-..:r:· ·.: . ·· . .., ~: - ~ · - :.~ 

. . Um -· exemplo -disso-"' aêontecéir-p_onililgô: F.a~ ti 
~ l~d~s de t~~ a· ~parle _d~-. ·çJ~a~ - -~Õmpare~e~~:~ 
no Jardim Campos Ell~os, • ~cip~dÓ de um ~U'-!~ ]i 
tirãó que 'deve confiriuár até agosto, sempre aoS dó-~ ~-. 

- :iningOs. No. próxknó -finàl ·de semãria, ~tro mú~~ 
- • . • . ·- . • . .:,. . -- .. · ... -·:.; .. • • "- ~: ... -l· 

rão .será feitQ ·no .Jardim C-aÍnpo Belo, iia _região ~l-
• - - • • - -... . :' :, . ··:;,-"'? . - - ·.; .·- . 

V1racopos, para a drenagem de·pm :earrego-~ .. ~~:1, 

vi_ÇQ que a- Adixrlmstração R~~~ai d~~x;_ ~a f~dJ ·r 
' ' 4 ..... - ~ 

- - ,.. - ·- .f~, ~ .:ç .. -~ J 
~~ ..... 

Reporta.gém de Roõerto. Goto - li: 
~: 

Fotos de Nelson China1ia . 
.~ 

'~ --- --Ai..-

CORREI(?: POPULAR 
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' CORREIO POP\]LAR : 
, AhJL-i, .J i i, .~oi 

• (~·~, 0 ' ' l1' l-• r '"\ 

6~ ·pessoas;. em :torno do . 

panelãd :Hora ·i!o al~oço 
I • I ~ 

' I ~ , \ ' J t ' 

Passa do meto-dl.a, o mu; ' Sessenta pessoas. Três 
1 tlrão comecou · àa 8 ·~, garrafas de ªguardente "Ca· 
trabalhadores têm fome, breúva", sem limão ne!'n 
••seo" Leobi11o Francisco de acúcar, servem de aperiti
Oliveira, presidente da .As• vo. Os Rrecários e famin· 
sociação dos Mot·adores da tos comensais arranjam-se 
favela 29, chama todos pa.. como podl;!m pratos e ta
ra o almoco na casa de dona 1 lheres nas . mãos, e comem, 

• Efigênia, ao lado da sua, lll , Em alguns minutos conso .. . 
o barra<:o 206. Os assesso· mem as três bacias de ma· 
res da Assembléia do Povo, 'carrão ·com carne, Sobram 
como se definem, também algum fran~o, farofa e r a· · 
vão. No quintal de dona ,, r~z, que as mulhere.s leva
Efigênia· fez•se uma peque· rao para suas fam!has. Os 
na valeta Uma porç!io de • homens ' saem "lambendo 
carvão e ·gravetos e uma beiços", as mulheres ficam 
chapa de metal completam 1para lavar louças e alumi· 
o fogão, nios, 

1 • O 'almoço custou 4 mll, . 1 
Maria. lUta, dona Emeilta '137 cruzeiros e 22 centavos, 

de Oliveira e Nadl.l• Peres ' Seo Moisés ;Brunez Toledo, 
ajudam Efigênia, Fizeram a tesoureiro da Associação, · 
comida em panelóes e cal .. ' mostra as . notas fiscais ao · 
deirões e eervem em bacias, • .repórter, o que é "pra não 
'A dona da casa enumera: ·ter nenhuma desconfiança". · 
dois tachos com 20 quilos' Conta que a arrecadação 
de &rroz, três panelas de (3ntre ·as · fam!llas · ·- 100 
feijão,. 11) 'quilos de macar•' cruzeiros de cada uma · -
rão com 2 qullo.a.-.l meio de rendeu mil e 200 cruzeiroa,\ 
carne mofda, uma:· ••pane· Mas já havia uns 7 mil C;ú· 
lona" cqm 5 frangos e mais zeiros em caixa e dal 11110· 
4 quilos · de pescoços e uma brou uns 4 mil" depois da ,} . 
panela de 'farofa. '41comllança". o 

I 
I • o 
~ ... 

r • 

· TérÇa.'feir~, 16 de junho de 1981 
L.. Si i I S::i J ~. ~ .- __... --tZA! ~ I ~ - • • ( • • 

" 
O trabalho coletivo abre o Caminho de,> , Ça~po 
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Arquiteto acompanhou 
Para o arquiteto Antonio Costa Santos, 

·que estava acompanhando o trabalho dos 
moradores, a abertura de "caminhos" já é 
uma .solução concreta que os favelados pode
rão .apresentar no Seminário proposto pelo 
Pre~eito eni exercício, José Roberto Maga
lhães Teixeira. Sua presença, segundo disse, 
ontem na favela foi mais para estudos "pois 
quem realmente comanda as ·modificações 
são os próprios moradores". 

Conforme afirmou, a abertura das novas 
ruas são denominadas "caminhos" por uma 
questão de nomenclatura do projeto de 
doação das terras aos favelados, no item re
ferente a ~banizaÇão. "Consta que 'cami-. 
nho' equivale a uma rua de 6 metros de lar-

. gura e a passagem para pedestres deve ser -
de 3 metros". Segtindo ele, o trabalho inicia
do. ontem não é a tão comentada urbanização 
e sim uma melhoria das ,condições de Vida na 
favela. "Seria contradição com a própria lu
ta dos favelados pois quem deverá fazer isto 
é a Prefeitura. Mas não deixa de ser um dado 
concreto neste item".·· 

90 Alqueires 

Na sua opiniãÓ ninguém comenta estas 
·melhorias que os favelados há mats de 20 
anos fazem nos terrenos públicos. "Aqui em 
Campinas temos 90 alqueires de terra em 
posse dos lavelados- e que sofreram no pas
sar dos anos muitas transformações que nin-
guém fala". · 

Buraco no 
----_ chão para fazer o 

almoço do mutirão 

· E para fazer o almOÇo do pessoal do mutirão, 
cerca de 60 pessoas, foi feito um buraco nos 
fundos do barraco de Leobino para instalarem 
o fogão. Segundo a cozinheira, Dona Ernesta, 
foi servido arroz, feijão e frango. "É o máximo 
que a gente pode servir mas acredito que é o es
sencial pois pelo menos mata a fome". 

------------~------------------------------------------------------------------~---------.--~ 
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Po1~ 15 (l 4 os 
favelados jJerdenz 

os tei~I--eizos 

No fi114l ã.a oot~. os ja~eladDs protesto.ram ccnJ.ra. os T>eTeGtiort:J 

Por 15 votos contra 4 o moniais da Municipalidade . · 
projeto de doar terras aos Mas essas áreas são insu-
favelados da cidade foi der- ficientes para abrigar a to-
rotado. hoje. no inicio da dos e é uma forma de matar 
madrugada. na Câmara. Em o projeto. sem negar direta-
seu lugar foi aprovado um mente aos favelados o ·di-
substitutivo. elaborado pe- reito de terem seus terre-
los vereadores Paulo . Nac- -
carato e Sérgio Barreto. nos . A tavõr da doação dos 
que abre perspectivas de terrenos votaram apenas 
doar apenas -as terras patri- Ruy Amaral de Carvalho, 

Adalberto Von Zuben. Ge
raldo Bassoli e Adauto Ri· 
beiro de Mello. Após a vo
tação a platéia iniciou um tu

multo. berrando "traióores
e "palhaços" . Mas um gru
po maior cantou alto o Hino 
Nacional. e a revolta foi ma· 
nitestada com calma. 

PáginaS 
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.A Câm~Municipal . r~jeitou na _ 
madrugada de ·hóje o-projeto . de · 

·lei do: ·EXecutivo ·que concede o 
diréito real ·aé ·usá'' dós ·terrenos 
públicos ·àos · ~:favel.à<iÕs.:: .que· os 

. . . ~ t : - . -. . • ' , 

ocupam. ~ -~u 1_-q.gll!,,. p~r. l~ vo- : 
· tos a A, aprovou em regime de -ur- ! 
gência·· UÍil. -sübStiíutivO". tOtal que 
transieré ã :Cozic~S'são:: ·ai .~l!so pa-rà · 
os iÍil.óveis que.· integram ;o:·: pa~· 
mônio'''da .Pi-éfeitura; ae suás au
tarqüias e das empresas dé eco- · 

.• . - - ~-:..-.:.·-.....: . . ,...., -.o~ -

') ,.. ; 

· .. 11 

~- ·-- 1':.. ~.-t ~-c ~ <J~ ~r.. 
no~a_ m.ista.:A.-idéiajlevantada há. tem' terrenosj>atiimoiüaiS. Os fa- · 
tempos pelo pepista ·ficcolotto v~lados, ao éonhecerem o 'resulta-

. Naccarato; 'é confinar -os 70 mil do d:a·- votação, ·cantarain em pro
favelados· da cidade· numa' área de ; testo ·o ·Hino Nacional, no que fo
um IIIilhão de metros· quadrados . . raín acompanhadós por _álguns dos . 
no Distrito Industrial," que=pe.rten• . _15 edis que derrubaram o projeto 
ce ·à Emdec. A nova -lei ·foi ·con- . ari~ Após o I;Iino, os favelados 
testada de pronto · pela lider!lnça ~ntoaram ·o. coro: "O p~vo unido 
dos favêlaaos·:(cujos· r~resentan- . j~~s .~erá ;ovep,.cid_o." E. acusanun 
tés, 'cercà 'de '150;· ficaram~ afe ca• • qs .:,ver~adc:)l:e~ · 4e :s~rem "t~dores 
1,30·- hora na Câ"rilara: .pá-tar polfet· . •'<!O.JlOV.O~'. u~~ fav~Jada, :r;nostran
acompanlíar _:a. votaç~); 'li;. :ádv;Q:.b_ :do. sé !I-~tnlp A~ .;eJ~t9~ ·P~ofeti
gada ·Maria ·Cecilia MázárlõrVó1pe~.': -roü- ~que '"a ·luta· se· ilecidirá em 
ressaltou que a Pr-efeitura não. 82~,- ano ~e eleições. -(Pámna . 7) 

' 

Campinas, sexta-feira, 27 de fevereiro ·de 1981 - N.i> 16365 ·- ·Preço desta edição: Cr$ 20,00 
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âmara altera doação de terras, e povo reage com o Hino Nacional 
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"O povo unido, jamais será vencido" 

Oa fav~lados aguentaram das 7 horaa da noite atd 
1 h90 da mad~ugada de'lwje, calados, com fome e muito 
sono. Em silencio, acompanha rum a uotaçdo- a maio· 
ria sem entender. Só ucorr./armn quando lideres da As· 
sembléia do Povo fizer~m sinnis com a mdo, de nega ti· 
110, A resposta foi o lltno Nacio11al, acompanhado pur 
palmas. Depois, como uum grito do do~ o /'IJ{riJo· "0 
puvo unido jamais será uoncidu ". . ' ' 

A CAmuro du CamplnuM 
acabou ontem à noite a proa· 
sundo a votuç4o do projutu 
do doaçào do torrna oo~ fu· 
veludos. Numu manobra 
p~rfolta, comundadn por Jo· 
só Paulo Nücnrallo u Sórgio 
Hürrulo, foi uprusontudo um 
omro projuto - subatiluin· 
do integrnlmentu n id~iu do 
Chico Amurnl - u u propu•· 
Lu ucnbou vencendo por I ti 
votos contro 4, Com o novo 
projuto, o municlpio •u en· 
cancgurA du doar pnrn os f o· 
veludo~ torrus "putrlmo· 
nlniM" o nào do "u110 !lo hum 
cumum''. Ou •eju: nAo su po• 
durá doar terronos rc~urvu· 
dos poro praças públicus 
{omlu estAo inijtuludu~ 11 
mniorio du~ 82 fuvula• da cl· 
dudol, ~:urunlindu upuno~ 
turros no Diijtrito htdustriul 
- um dos \\nlco~ locni8 du 
propriedudo do municlpio, 
Os verondorus ucuhurum 
ncoitundo o trocu, poiu o~ 11· 
dores do l'nrtido J>opulnr 
umeoçn\'om rujoltur lnto· 
smlmomo u proposto do 
Chico. 08 favuludoo ucom· 
punhurum u votuçAo o so 
s~mlrum lo~,.,.udo6, !louvo 
ltmençu du tumulto, mos ~o· 
muntu cuntunun o Hino Nu· 
cionul, om furmu du proto~· 
to. O projcto·Kuhstitulivo 
v ui u~:uru p11ru Chico rojcitur 
ou pl'omnluul'. l'uu. a 
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Campinas, sexta-feira, 13 de marÇo de .1981 N.o 16376 . -:-'Preço desta edi~o: .Cr$·2?~00 

FaVe!âdos fiCam , sém 
' -· 

. :as terras ·.: do· ··:Dfstfitb 
A área remanescente do D_istrito 
Industrial - 1,3 milhão de ~etros 

• quadl:ados - não pode ·ser ven
. dida pela EMDEC, que, de resto, 

. não pode. ven~er n~um -dé spus 
bens por ·estar em _processo de 
liquidação. · O fató foi lell}brado 
on~em à noite, na · Câmara, ·pelo 
vereador Rui Amaral (PDT) . Os 
!errenos do DI são os que 15 ·edis 
pretendem que a Prefeitura doe 
aos favelados, comprando-os da 
EMDEC. Rui Amaral disse que, 

-se essas terras forem vendidas, 

"qualqüer juiz embargaria a ven
·da", Já que ·os bens devem ser 
~mantidos como patrimônio da 
empresa· em garantia aos credo

.,res. Apesar diSso, os edis Ãn
toni_o Panutto e Elyseo.: Guidotti 

_;_(PMDB) ·i.Ílsistiramem que deram 
·4'o n:;elhor' aos faveladÔS, mere-. 

~ -cendo por isso o título de ''heróis" 
e não de ''traidores". E voltaram 
a atacar a Igreja, apontando para 

· a existência de ·dois loteamentos 
próximos ao · DI pertencentes ao 

-clero. .(Página 6) ~ 
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FAVELAS: 

Vejam o que "Amaral 
pBfá:- Cqf[Jpfnf!_S · _ 

~ -~ · . . ··- - ~ .. ~~ ·,.;.··~t-1 ·: .... '"~-~ -- - '';_: t~--
0 prefeito Francisco Amaral~pa~~ to· vetoli . -~dà1inent,i! o dotnr.:: 

. rece . ter alcança.do~_<r ·seu .propc;;.: ménto" apróvádo:. ;pelos·. veread~ 
sito de transformar-a cidáde -de , rés, · determíÍiando à ·retirada da · 
Campinas mima imensa fa~ela: pci.Iàvra .. 'bem patrimoiliáis", do 
Ontem, elé baixOll três atos desfi- • seu artigo primeiro~ Isso permi
nados a doar terrenos ípúbiit:os · tiria -a cessão ·de qualquer área 
aos favelados, embora al.~s ju- . aos favelados. Porém, num de
ristas entendam que ~arai con.: ereto à parte, Amaral transfor:. 
seguirá meo;mo a cassação do seu ; .- mou as áreas onge existem ·!ave
mandato. O prefeito simpfesmen- las em terrenos da classe de bens 
te sancionou a lei de .cessã:o d,e_ ,.. ....PÇ.P:~9ni~, •• o que gera s~tua-
uso real do solo aos favelado$, ções embaraçosas, diante de qual-
montando um ver9adeiro que- quer decis~o do L~gislativo, 
bra-cabeças, para ·O· qual não há .quanto .ao seu .veto. Veja na Pà-
solúção de recürso,. e . qúe . será gina 9 .o qúe ocorrerá caso os ve-
entre~e à Câmara Municipal. readores derrubem ou mante-
Além de sancionar a lei, o· prefei- nham o veto. 

' - . . - _-.....,. 
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E.ssu decisões do pT~eito ji le
~ ver~ado~ a estudu detalha
Cam.entt: a matéria, com o propósito 
de pedir a eassaçio do .eu ::nandato. 
O ))e'dido de impeaclunent teria bue 
no fato de que. a tl'all.S!ormaçio du 
:Í.:-ea3 d!"Ve:ia 5er promo'\"lda através 
de- lei et2viada i Cámara. e não de 
um cieoaeto pesoal do prefeito. · 

ll!u enquanto não ae c:heJa a 
uma conclusão nesae aspecto. oa atos 
praticados por Amaral em relaç.ão âl 
favelas acabaram 1erando uma ldtua
çio diflc:ultosa para a Qm&ra. Muni
cipll quo. à p:imelra vista. estaria, 
aparentemente. de mios atadas dian
te de um jogo dt C(..tebra-cabeça. para 
o qual "'%11o há soluçio 1avarivcl aD 
Le,Wol!vo. 

.A. dedsões .muncladai pelo :pre. 
1elto. &t ana.lisadu à 111% du e:xpU
carõa do nu •eeretário de lusnça. 
Carloa Soara Jr .• c:onnituem-ae 
num vt:Tô.adilio golpe de mestre. qu~t 
poduia '\iz::tgar. Assim. com essas 
trê& tomadas de po6içMs. o pre:!eito 
tttia iCantido eos f•ve}ados 01 ter
renos J)Ctenee:nta à Preft!'itun.. onde 
estio assentadOs 01 seus buratXJa. 

Pan que ~e ftltenl1a com da-. 
reu o sltni,.#i.c.ado dos &toa de FraD.
dsco A..,aral. é preoso expllcu "" 
antecedentes: O projeto orlPn&I 
por ele tnnado l Cá.mara. preria a 
cessão Oo tiBO real do aolo públlco 
ao& favelados, ·pura e s1mpU!:sme:ntr 
nos terrenos onde eles j.i er..io, e 
que penenc:em i classe dos bem de 
uso co:nu.m do po-vo - 1sto '· aque
les ~~ jo:-am der.:tnade&. aos lotea
me-ntos cSa. periferia. a árus de la
zer. }JT.IÇU :p{z:bllc:as e lopc1CJ1l:W: 
de-ssa :catm'eZ:I.. 

A ~"'L por .-ua 'r"PZ.. tnaJle>
broa e ronse;zu1u dar um golpe DO 
Exeatlvo. ah.c.ra::~eio -o :artigo -pri
meiro do projeto • ..!'uendo C01D que 
1~ petm1tjQa a c:er:sio c1e tez-no
nO& aos !avela.de&. de....~e que u ta
velas jc-s.ser.c t.."""r".s!elõ.as para teT
r~os ;:.e:-tenceont~ à classe de bem 
p:;.~ .... "'nO!'l!als de PTeftit'C.rL Dessa 
1o:-::r.s. a6 bma um. a~ten:atlva; 
C'V"Ca de 1.4 mllhõe! d.e ~nros qua
~:1àos ~=.anescentes da.<~ ""enciu 
~ á~ do Distrito lnd>:StrUI que. 
po:- sua 'W'C.. não poàeTl&.'"ll aer uti
lizados ;><>rque penc>cem à !:MDEC, 

que se encontra em processo de 11-
quid&çl.o. os tern:nos. nu:n c.aso. 
ter1am que ae 'Ve:ndldDI para pro
du:irem recursos d.e :P•i&mento doa 
credorM. 

O CO!\"TRAGOLPZ 

Tr& boru depois do ter Get:u
do o Hospital Vere Cruz e iDstal&do 
em wa cadein. no quarto andar do 
Paliclo doe J equJtlbás. Frandaeo 
Amaral reuniu tod.o 5en aec:retana
do t a 1m:prcc.sa.. para 1lltmdar um 
contragolpe: havia a.ndonac!o • 
lel e dcc:retado a transformaçio du 
áreu c1e favdu.. Além d.e ta' ~ 
tado pardalme:cte o 5Ubstl.tttt1YO 
.aprovado pela Clmara. · Depois de 
as.s1n:ar ~ au., Amaral de-terminou 
que fossem enr:a.minh&do. l .lm:
prensa Ot1cbl. para serem :publlc:a
doa hoje. DO Diirto cnldal do ld.u
llic:lpto. 

BoquiabertDS, os npd~ -
CUl""&1'1JXt acl.aTeclmentot • COllSta
taram que, polD monos aparent.o
mente. .A.maral atau u ml.os da CI.
IDILTL Isso po.rque s~ atos ~
:ram a OOi'Uinte sltuaçio: Os v..
dores. terio que ee prmr.mdU. den
tro c1.e t::'lnta dias. em rehçio ao ,. 
to que permltm a ce<Sio cl.e teinO 
nAo &6 nos kn'etloa de uso c:o:nmn 
Oo J)OTO. como -ta:nWm cos patrlm~ 
.z:uaia e IlO'a ~ - que do OI' 
pr6c1ie» o~ f-.mctonam os aetoreS 
do Pre!<ltun. Cumpre HClareoer que 
o decreto baiDdo cnt.e:z:r.l - dr- -nlJ. 
dad.e durtdo&a - llmtta a CMÚO U 
áreas de 1DO c.omum do "PO""''· E 
'!'Ja)quor dodsAo do amara pod&
n. cc:lnlidar a doa.çl.o d.e te.."7U .c. 
fa.W.doc. 

5<::\lo "'"""'" .ea.o o• ....,.,._ no JTWl1.e:lbom o ,..10 apOsto polD 
pmdto. IICrá rillda a lei o:-'.j:lnal -
isto ~ a que pe:::l:lJte a cessã.o de ter
:renos éa cl~ de uso cocmn do 
pooo. A CA:Don t.en r=ado o:n 

sua. decislo 1Didal. mas pocie:ria criar 

sl.tuaçlo embançosa "" prefeito. 
Afmal. os ~o. em que est1.o u 
:! .. el&s Já llAo po=tencem m&l5 àque
la cluoe, a partir de bojo, com a 
publlcaçAo do tal clocreto. 

No enl:mto, dunllte esses ttm
ta dias. oc 1aTe1ador. e%2.trL.-mn DO 
db'eito do uso d.o solo. po1s a 1eS foi 
sandotWia e publicada 110 Dibio 
O!ldal. Assim. a doc:lslo do ct.mara 
~Wquelr se:z3tjdo. suia "rilld.• a pu
tir de data em. qoe Tier a aer pub1). 
cado DO Diárto Olldal. 1llo podondo · 
:retroçlr ~ data de bojo. O UD!c:o fa. 

to nave. nessr caso. aerta a pem:ds
slo pan a instalaçio de noTaS ta~ 
lu em ~ semel!w>tes. Estaria 
a! o :rl5co do proll!.-raçio d~ 
c1a d.o favels:nmto em Cam~. 

A 00)tFATIBILIZAÇAO 

• :Analisemos &J!OTII do ponto de 
- do dcrTUbadll de ...,., de -... 
nL Os ""t'ereadore~ e:fet.inm a lei 
aprancla pelo Ct.:nan. que p<:nnlte 
d.oaç:Lo de terrenos aos 1aftlados 
ape:::ullt :ca ta.t.u doa bens pat.....-uno
daiL Como " doo:reiO & pre%elto 
t::"anSformon u insa de !aTeW em 
be:lS patnnJODia1s. a le! etaria com
potioal com o decreto. 1llo havendo 
par onde ean~ o. "ft're::a.d.cres. 

N!""5e ::::aso. a Qnjea ;so:lderaçi.o pc> 
a:St1n do Cecrft:o d.R ~anl. f que 
lliD J)e:"l:lJt.e: mm - IC1 mn ~ Fetll 
arti&"oo - .• to:monm.elo ~ t:rea. 
ou a cha:nada desa!r.açio. pan a 
- • I&TeladGL 

I:::n todo caso. a s:!tuaçio i bas
taxue :pol~ca e ~ ~ ma. 
n!!est.a.çOes de am;:olos .e\.01'n da d.
de.de. u:na <vez c;ue. nu:na JT:"l!D.ei.n. 
&:ltli.&e. er..z...-ia e:n e:!'.:) a çémica 
Ide&! pan que " prefolto P:-alxàco 
A:.a...-al ~ .e::!. 1..~ft} so 
nbo d~ ~O:::la: Ca=,...~ ~ 
eDOnne ta"f'da.. 
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O prefeito Chico Amaral re
tomou ontem à Prefeitura e 
anunciou: "Os terrenos .onde 
existem favelas são, a partir de 
hoje, dos favelados": Ele apro
vou a Lei proposta peJa c~ 
ra que só permitia doação de ... , 
-terras consideradas ·~ns _pã::::-'-~ 
tr~oniaif! do municipio" (có-·:. -. 
mo o Distrito ~ndustrlal), :fllas~ · 

· .. ao mesino tempo, assino~ de
. ereto determinari.do. que as· 

praç·as públicas habitadas por 

r. favelados passam a: partir ·de 
1 _ -~gora, a ser propriedade exclu-. 

siva do município (tornando-se 
também bens patrimoniais") ~. 
portanto, podendo ser doadas. 

. O decreto sai publicado hoje e 
os vereadores não podem vetar, 

-porque a Câmara não tem pode
res para legislar em decretos do 
Executivo. A não ser que ten
tem o ·~peachment" de Chi-
·CO. Página 3. . --

Terça-feira 
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·Amaral dá m~smo
terra às favelas . 

. . 
Francisco Amaral retor

•lOU ao Palácio dos Jequiti
bás e já assinoú um decreto' 
que soluciona o problema 
dos favelados, mas pode -
causar o- seu impeachment. 
O prefeito vetou parte da 
lei aprovada pela Câmara, e 

trar:Jsferiu, terrenos ~patrimo- · 
niais para o setor · público · 
dos bens da municipalidade. 
Dessa forma ·evita um novo 
veto dos vereadores, mas já 
há quem pense em solicitar 
sétJ impeachment. 

Página 7 
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A Câ1nara· derro·ta o 
.projeto das favelas 

Surpreendendo, a CA· ' 
mara Municipal derrubou 
o veto do Prefeito Francls· 
co Amaral ao substitutivo 
do projeto que concederia 
aos favelados o direito de 
usar os terrenos ocuptldos 
atualmente. Os defonso· 
res da doação do direito 
de uso dos terras espera· 
vam. que a sessão fosse 
suspensa, norma sempre 
que falece um ex·ocupon· 
te do Legislativo, como Jo· 
eá Conceição Alves, mor· 
to há dlos. Mns a norma 
não foi cumprido, a aessiio 
foi realizada, e 14 verea· 
dores derrubaram o veto. 
Agora, fica valendo o pro· 
)elo que determinA A doA· 
çAo d11 terra~ a[lenas no 
Distrito lndustrlnl. 

Péglna 7 
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ANEXO 16 

f 

.terr.a deVe 
·A partir. de ·hoje, as entidadeS· que 
participaram do Seminário Nacional 
sobre Favelas - ·encerrado no do
mingo - começam a discutir as for
mas de se colocar em prática, as . 
conclusões indicadas. O Seminário 
concluiu que ' o favelado. tem· .. direito 
à teria, através de formas 1egaís; qu~ 
deve ser lixado ~no J~ em . que se 

: encontra, sem qué: ocqrraril remoções,. 
· ·de barracos; e direito à participaÇão~ ·. 

nas decísões~ Os· debates ·levaram a1n· . 
da à conciusão ·de que a cessão do~ 
uso real do· solo publico às favelas 
aue se encontram em áreas da Pre

.feitura, é a ·ÚIÚca maneira de se pro-
. mover o · faveládo com· o· .apoio de .fi- :

. nanciamentos do BNH. Por 'isso, ·ori: .. 

do .. -
. . 

.ser do favelado .. . 

tem mesmo~ o .vereador José Paulo 
.Picolotto Naccáratto. apresÉmtou uma-:. 
indicação ao prefeito para que. faça; .: 
em caráter de urgência., um ·plebisci-. · . 
to junto à população, a fim d~ saber 
se concorda com a cessão de · terra.S · 
aos favelados~ NaccaiattO .entende que 
se a comunidade posicionar-se .contra, 
a Prefeitura 'deve .lotear -os terrenos : .: ~o Semindtio; encerrado do~ingo no Castro 'Mendes, definiu que os favelados 
pertencentes ao_ patriinônio mllnici- ·· · ~ · não· devem ser· removidos. 
pal_, para soluciônar o problema do.1 : 
favelam. ento. Por: outro. lac;to~ ~ rep:e-.·1 sentante do BNH ·no · Semmano, Gus-· 
tavô Heck; assegurou qu~ aquele ór: . 
gãos dispõe de . verbas suficient~s pa- . 
ra atender os favela:(ios de Campinas, 
através do. programa Promorar. Se-
gundo ·disse, o BNH ·somente . ·não_ 
atendeu a cidade, nesse plano, -por~·:, 

· ainda não havia.uma definição quan
to à forma jurídica -de tr8.nsformar 

· o favelado em ,proprietário de uma' 
faixa de"terra . . (Página'. 'f)~ •· ; · · · . - . . . 

~--- . --
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F.ederàçãõ ·conclui a 
proposta_ para q 
Seminário da Favela 

A Federação de Favelados de Campinas quer 
· urbanização dos núcleos de favelas existentes, 
com toda infra-estrutura, ampliação das usinas de 
blocos através de empréstimos do BNH e a J>OSs.e 
definitiva da terra onde õs favelados moram. Está 
é a proposta. a ser apresentada no "Seminário Na
cional de Favela- Realídade de Campinas'', nos 
dias 14~ 15 e 16 no teatro Castro Mendes. 

Segundo o presidente do movimento, Geraldo 
Tavares, a Prefeitura deve levar à favela toda a 
infra-estrutura básica (água, luz e esgoto_, e tam
bém ser uma intermediária entre o favelado e o 
BNH (Banco Nacióilal de Habitação) "porque 
com os empréstimos ela ajudaria a ampliar as usis 
nas que venderiam suá p,rodução a baixo custo, di• 

· gâ!nos, jl.iros negativós .'· · :. . . 
De acordo com o proJeto, a Prefeitura somente 

fornece o material, sendo a construção das casas 
de alvenaria de responsabilidade do morador, que 
construiria em ritmo de mutirão. Argumenta Ge
raldo, que a necessidade da Prefeituta assumir o 
empréstimo para ampliar suas usinas, ê porqpe 
optar pelas casas construídas pelo BNH srurá 
muito caro. E explica: "nesse caso são três ele
mentos que vão ganhar em cima do morador: a 
empreiterr~~ Coab e BNH, o que móstra claramen
te a inviabilldade desse tipo de construção". 

Reconhecer f".S construidas · 
Quanto às casas de a}venaria já construídas em 

alguns núcleos de favelas, prevê o projeto da Fe
deração que estas devem ser reconhecidas pela 
Prefeitura com o devido .. habite-se". Para os que 
moram em núcleos sem condições de urbanização 
devem ser mantidas as condições que obtiveram 
nas moradias atuais. 

Imobiliária Municipal 
. " Para o novo sub-habitador, a Prefeitura deverá 

criar uma imobiliária que irá desapropriar áreas 
por interesse social, lotea-las e vende-Ias com toda 
infra-estrutura ao cidadão com renda de O à 3 sa
lários mfnim~s. Segundo o presidente -da FFC, 
dessa forma combateria a especulação.:i+nobiliá
ria. evitava o surgimento de novas favelàS como 
também geraria novos recursos para o municlpio. 

Com isso, de acordo com o projeto, o poder mu
nicipal e os favelados, empartes"iguais, coordena• 
riam a ~lítica municipal de urbanização dos nú
cleos de favelados. Na opinião de Geraldo, isto se
ria um _processo de democratização das estruturas 
de poder, "bem como da possibilidade de supe
ração do atual impasse e dos múltiplos interesses 
que giram em torno do problema". 

--
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~Diário do Povo terç·a-feira - · 1?- 08- 1981 

Igreja -na o 
~concorda., mas discute 

A Igreja, Ct?erente, discorda do prefeito, mas não deixa de 
~:~. :. ' dialogar. V ai ao seminário para defender suas p'osições 

h1"Tii 

~ :-.-Entre a grande movimentação 
erri torno do seminário Nacional 
sobre. Favelas, a Igreja levou, on
tem à tarde, a resposta quanto a 
sua participação. Vai participar 
porque já assumiu um compro
nlisso com a Prefeitura e tam-

' b~l!l porque· quer debater a suba· 
biqação amplamente. 
'~"Apesar da Assembléia do Po
vo ter decidido não fazer parte 
dos debates, o projeto proposto 
por ela será defendido pelos mem
bros da Igreja. Essa revelação fo! 
f~a ·por Pe. José Arlindo de Na
dai, o representante do clero no 
se'minário, que começará na sex
ta·feira para terminar no domin-

go. 

El\"'TRA..."\1 SOB PROTESTO 

A Igreja continua na sua pro
posta ii" ' ~ial de discutir a que!>· 

tão das favelas, mas fará isso sob 

protesto e acreditando que ~ o:;o
lução ideal para o problema foi 
encontrada pela Assembléia. 

o. protesto é feito em virtude . 
da· medida do prefeito José Ro
berto Magalhães Teixeira em de· 
volver para a Câmara o projeto 
de desafetação das áreas públl
~as da cidade; "Ele· não cumpriu 
com o compromisso assumido de 
mida fazer com relação às fave
las antes deste debate", afirmou 
Nadai. 

DEFENDER PROJETO D.\ .\P 
Durante os debates do seminá

rio que propõe discutir profunda
mente a questão da subabitação, 
principalmente de Campinas, a 
Igreja continuará· a âefender a 
proposta da AP. "Não· com a· 
mesmo espaço que eles", acentuou 
de Nadai. 

Segundo ele, o clero defende 
os prfncípios de justiça, de direi· 

to de habitação, e condição digna 
de vida. Porém, ~orme assinà
lou se surgir uma nova proposta 
que a Igreja considere, objetiva
meil.te, mais viável que a de con
cessáq das terras onde estão os 
favelados, ela será aca:ada. 

"Duvido que isso aconteça, 
mesmo porque a melhor propos
ta sempre serii aquela que leve 
em conta as aspirações dos mo
radores de barracos", afinnou ele. 

Para de Nadai um caminho já 
tinha sido percorrido. "Novamen
te lhes roubaram a oportu:f'jàa
de. O prefeito interi .... '"lo, Magalhães 
TeL"Ceira é responsabilizado histo
ricamente por isso, como o pre
feito ·de licença, Francisco .Joma· 
ral, . será considerado na história 

como o prefeito que encontrou 

um caminho para a subabitaÇão", 
assinalou · o padre. 

~· J 
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!"CORREIO POPULAR 
~· - . . - -.,- -· ' 

Domingo, 16 de agosto de t98t · · 

~ Assembléia do Povo (que se 
r. recusou a participar) leva 
I. 

!;: um ·trabalho ao Seminário 
O ···inacreditável aconteceu ontem, durante a . sess!o 

· vespertina do Seminário Nacional sobre Favelas: A A..~em
. bléia do Povo - entidade que congrega 54 núcleos de bar-

. racos - fez chegar à mesa' dos trabalhos, seu estudo so
.bre a urbanização e a concessão de terras aos favelados. 
Para quenÍ tem boa , memória, a Assembléia do Povo re
tirou-se do Seminário quatro dias antes da sua instala-

•· ção, alegando que o prefeito José Roberto Magalhães Tei
xeira rompera o pacto que fizera, ao permitir que a Câ

. mara sancionasse a lei que devolveu as terras dos barra
cos à classe do uso comum do povo. 

. . Quem da AP conduziu o trabalho para dentro do Tea
tro Municipal José de Castro Mendes, não se sabe. Ape
sar do testemunho de pessoas de que Leobmo de Olivei
ra, presidente da Associação das Favelas da AP, esteve 
por lá. O certo é que. logo ao chegar à mesa, o trabalho 
foi encampado pelo ex-deputado Darcy Passos, que na tar-

. de anterior havia defendido todas as formas de cessão 
·de terras aos favelados, para a urbanização das áreas em 
~~e habitam. 

~· : · .•Eu já conhecia esse trabalho - disse ele: E afirmo 
que não existem praças para áreas verdes, mas sim fave
las, que são uma realidade. Acho que o trabalho da As
sembléia tem embasamento jurídico, uma vez que o di
reito real de uso do .solo público está previsto em legls
l.ação federal". 

Darcy Passos disse também que pela dificuldade de 
' ·se transformar as áreas das favelas em bairros conven

cionais, "é preciso permitir que sejam urbanizadas, !em 
que se atenha muito às condições impostas pelo Código 
de Obra". Ele defendeu a não remoção dos favelados, por 
entender que "a sua Implantação deve ser onde a vida os 
colocou. As experiências de remoções voluntárias ou coer-

-· ci?vas, na. Guanabara, geraram ônus sociais irreparáveis". 

PROPOSTA DA AEAC 

No trabalho ·apresentado ontem, a Associação dos En
genheiros e Arquitetos de Campinas (AEAC) sugere a crta

. ção de uma Secretaria Municipal de Habitação, que atua
ria acoplada à Secretaria de Promoção Social, e propõe 
que o conjunto Institucional de uso do solo seja utm

. zado como arma para aumentar a receita do Município, 
como forma de viabilizar problemas de atendimento ! 
sub-habitação urbana. 

Além disso. a AEAC defende o estabelecimento do 
•solo . Criado", em Campinas, um projeto por ela lança
do, que visa a elaboração de um plano de desenvoh-1-
mento urbano em Campinas, que, além de dinâmico, seja 
flexível e permita um maior acesso às terras, gerando fun· 
aos para o apoio à sub-habitação. 

O Seminário prossegue, hoje, com debates em torno 
dos aspectos juridiccs e sociais da sub-habitação, com cs 
trabalhos sendo coordenaãos pelo jornalista Odon Pe
reira, da Folha de S. Paulo. 

-. 



ANEXO 17 

Campinas, quarta-feira, 20 de janeiro de 1982 

destina f(J() 

rnilhões pura 3 fovelii~ 
A Prefeitura de Campinas 

destinou 1 00 milhões de cru

zeiros para urbanizar três fa

velas dentro de 40 dias. se
gundo Informou ontem o se

cretário municipal de Pro

moção Sociàl. Roberto Tei

Jes Sampaio. A verba será 

destinada para abertura de 

ruas. tapamentos de bura

cos (provocados por ero

são) e implantação de rede 
dágua. Serão beneficiadas 
as favelas do Parque O. Pe
dro 11, Novo Campos Elisios 
e Jardim Flamboyant. As 
obras serão iniciadas dentro 
de 40 dias - tão Jogo termi
nem os processos de licita
ção - e estarão conclui
das em seis meses. ·A me
lhoria será feita indepen
dente da aprovação .do pro
jeto de urbanização das fa
velas campineiras - que. 
segundo o secretário Te!les 
Sampaio ·- está muito de
morada. Sua idéia é esten
der os beneficios às demais 
favelas de Campinas. A ci
dade possui 81 favelas. com 
48 mil moradores. 

D'mo t!as pro"c!lr..c-~ ~nd combctCT a CTOJ"éo 
qu.r ameaço. c.s Jc.:d.J. cam;nrr.rc.s 
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Campinas, quarta-feira, 20 da janeiro da 1982 

FaVelas vão nielho1~ar~ 
co111 trabalho conjunto 

A prefeitura fará 
melhoro, mas favelas, 
nas os favelados terão 
que ajudar, execut..ndo 
os serviços que tiverem 
ccndições de realiz.ar. A 
iniciativa 6 do ,.,. 
cretário Roberto Telles 
Sampaio, da Promoção 

~~~ez~= 
milhões de cruzeiros 
excedente da dotação 
orçamentária de 81 de 
sua secreta.ria. como 
uma maneira de agffi
zar tais trabalhos. 

Os moradores do 
ParQue D. Pedro n e 
do Jardim Novo Cam
pos Eliseos apresenta
ram um projeto de ur
banização de suas fav..
las feito por eles me
mos auxiliados por ar
quitetos. Para a apro
vação do projeto - f..
chamento de buracos 
provocados pela ern
s!o. abertura de ruas. 
implantação de rede de 
água - era necessário 
o parecer da Secretaria 
de Negócios J uridicos 
cuja trBI:litação, como 
todo processo ~e en
volve a área jundica -
é demorada. Assim o 
secretário da Promoção 
Social há dez dias deci
ãiu ag-lizar este proces
so lançando mão de 
uma verba destinada i 
Secretl!ria, excedente 
no orç8mento de 81. 
Para a realização ~ 
tas obras será contrata
das empresa.o de pre
tação de serviços de ~ 
pogtaf"Ia.. terraplena
gem e de construção de 
galeria.! e rede de ~g\la 
•tra•·és de co=encia 

' pública. 

I O trabalho das em
presas deverá começar 

~~~~~i: 
trodU%iu uma mudança 

A Prefeitura vai melhorar as favelas, mas com a ajuda 
dos moradores. O secretário de Promoção Social, Roberto 

Telles Sampaio, explica que na realidade é um auxílio 
duplo: o material e o de dar a eles maior participação 

neste esqu= estabe
leceu uma ajuda de ser-

~ãa~os dsró=J~~ 
das favelas a serem ur· 
banizsdas colaborarão 
com serviços. Noa pro
jetos onde será ne- · 
c:essária • m!o de obra 
braçal. em vez de se pa
gar pan uma expresa 
fazer. o serviço será di
vidido ~ntre o:s ::::~.oraC~> 
res da favela. bto tem 
dois objetivos princi· 
pais: fazer com que o 

favelado valorize aqui
lo que estã recebendo 
- pois se trabalhou pa
ra construir terá mais 
cuidado na consel"'"' 
vação e atA flsuiizMá e 
impedirá que outros da
nifiquem a melhor'.a.. O 
outro objetivo é am
pliar o b=eru:io. pois o 
dinheiro econooizado 
na e.xecuç!o d~stes ser
viços, feitos pelos f:IVe
lados, será ~plic:.sdo na 
urbanização de outraa 
favelas.. 

• O projeto inicial:pr..
ve a urbanização das 
favelas do Pa.-que D. 
Pedro II. Novo Cam
pos Eliseos e Judim 
Flamboyant. Mz.s as 
=lhorias n.!o ~ 
restritas a estes bair
roe. aenl.o implantadas 
gradualmente em t.oda.s 
u outras ate--..dendo 
nm aitArio. estabeleci-
do por RobertD Teiles i' Sampaio. de i:l~ 
~:=da populaçlo 

• J 
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, Campinas, sábado, 6 de março de 1982: 

Era Javé~ já . 
é um novo bairro 

... _ 

~--~ _... .... -~_.,.....,..,., ... 

A far;ela do ·Jardim Campos res e toda a 6rea éstá sendo ~ 
Eliseos vai mudar de nome: banizadtz. As favelas existentes 
chamar-se-á bairro ~Nova no Jardim Flcmibojant e no 
Aliança. E essa não é a ún,ica Parque D. Pedia 11 também es
transformaç{W. Lá já há a rua, tão em fase final de urbani
do Povo, ·aberta pelos morado- _-: zação. Página 9 

• J 
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· Dlârlo do Povo Campinas, .sâbad~, 6 de março de 1982. 

No bráço, no suor, a favela 
.torna-se um lugar para v~ver -

A Rua do Povo; · assim 
chamada porque foi aber
ta "no braço" por homens 
e mulheres, vai ser tornar 
a rua principal, com seis 
metros de largúra. Junta
mente com a rua Caminho 

, ·do Campo, com a qual faz 
c:ruzamento, definirá as 
mais importantes vias da 
favela do Jardim Campos 
Ellseos. Aliás, do bairro 
Nova Aliança, nome já (lS· 

colhido pelos moradores 
para designar a favela de-
pois de urbanizada. · 

A abertura destas ruas 
são algüns dos muitos 
itens que no último dia 16 
começaram a deixar opa
pel. onde foram projeta
dos graças ao empenho 
constante do prefeito 
Francisco Amaral, para 
se tornar realidade.· Uma 
realidade onde Campinas 

' é pioneira e que se tornou 
a mais importante espe
rança que milhares de ho
mens e mulheres já tive
ram na vida: morar em 
um bairro comum, com 

suas casas construídas coletivo. Todos estes ser
em quadras demarcadas, viços estarão concluídos· 
ao lado de áreas de lazer e em aproximadamente 
com toda a infra- doismeses . 
estruture., existente em Para abrir a rila princi- . 
outros pontos da cidade. · pai da favela do Jardim 
Enfim, a urbanização das . Campos Eliseos, foi ne
favelas para transformá- cessário remover 78 bar
las em bairros, integtan- · racos. E remocão é sem
do sua população, ao mes- pre um assunto delicado 
mo tempo em que dá aos entre os favelados. Mas 
seus habitantes condições desta vez eles concorda
de uma vida digna. ram porque têm a certeza 

Além do Jardim Novo de que as coisas vão mo
Campos Ellséos, mais 'de dar para melhor. 
duas favelas estão pas- "Hoje nós acreditamos 
sando pelo mesmo proces- que vai sair mesmo. E a 
so, a do Jardim Flambo- .máquina só sai daqui 
yant e a do Parque Dom · quando terminar", diz Jo
Pedro I I. Em tode.s elas o · sé Custódio Jorge, um 
projeto, que está sendo dos que tivera.'ll que mo
executado pela Prefeito- dar o seu barraco. A mes
ra, foi elaborado pelos ma opinião expressa por 
próprios moradores. Ele dona N adir Peres, sua vi- · 
prevê a construção de zinha, que acredita que 
gúias e sarjetas, galeria "agôra as coisas vão se 
de ágllas pluviais, drena- organizar". 
gem dos córregôs com o A Rua do Povo, depois 
plantio de grama nas de aberta, vai se comuni
rnargéns para contenção car com · a avenida 2 do 
de taludes, além da desti- Jardim Santa Lúcia, cru
nação de áreas para uso zando a avenida Juscelino 

~ ~ Kubitschek e assegúran-
s...:.____ -- / .__ - • - ....,_ d li - ... t d ::-~ .......... ~ . .. . - ·*----~:~o--,• .•. J ~ o a gaçGO com o os os t. 'i: ~ . ...,..,,, >.-.f- ·;;~-..,."!J! .. -..r~u · !'~ , •· :-·~·~ .. .,. ·, -.: ~_.,•v-·7' ···-- d b 
f, - -- . .... '.- -, ·~ ~•:: :.:· :~~ ·;;":.~: -~-:f}.l'{;.;!; :~: >~·~~ po~tt~s a:ôr:~~0trator es-
f" '-- - ., __ : -· '!'ê'. · .,;., teira, cuja contratação o 

prefeito autorizou espe
cialmente para a urbani-

..,. - . , · zação da favela, já abliu a 
· - ..,_.~~ rua Cooperativa, rua 

· "" União, Rua da Paz e ter-
... , .. : minou a terraplanagem 

~ - , . da área da futura sede da 
· · · Associação .. dos morado-

~- ~ ·.:.~ ~. .~-,...:_.,~::--;:, .... -:C. . ..;-~" - ::-"'...--..,:~~ ..:-~~-~~~; :;::~ res. Faltam ainda a rua 
'-.:-.~~ ... ~·- -- . ~"' ...... ~·-.t:,.' ~~ ... _..,.:l.::- Santa Catarina e a rua 

Aos poucos .. a {'aveia vai ganhando nut:as ruas Solidariedade. 
;1:! ..... --· -.: ... -

------------------
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-r·aveia faz ó seu 
Dia do Trabalho 

-· 

O Dia dÓ Trabalho foi come
morado de muitas formas em 
Campinas: com música, deba
tes politicos e com muito tra
balho também. Na favela 29, 
do Jardim Campos Eliseos, os 
moradores começaram ontem a 
abrir valetas para a implan
tação da rede de esgotos, super
visionados pela Sanasa. Os mo
radores da favela, formaram 
uma cooperativa de trabalho e 
querem, até o final do ano, mu
dar completamente o quadro 
atua],, erradicando a favela e fa
zendo brotar um novo bairro. 
No Centro de. Convivência Cul
tural uma reunião promovida 
para dar continuidade à pro
posta oela construção da C.UT. 

Páginas 16,17 e 18 
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O que foi lixão, hoje é a favela 29 e logõ será o Bairro Nov~f .-~ 

Aliança, um testemunho do trabalho e orgãnização dos favela~· 
dos do Jardim Campos Eliseos. Homens, mulheres e criançae. -~ 
começaram há mais de um ano a luta contra a miséria, a subha-~:: 
bitação, os ratos e a sujeira. Fundaram a cooperativa da Favela~: 
29, do Jardim Campos Eliseos, dividiram fraternalmente as: .... 
terras cedidas pela Prefeitura e iniciaram o processo de ocu~ ' : 
pação e aproveitamento do solo. Estão construindo rede de es;.·~~ 
·gõto, já consegüiram a rede de ágúa e energia elétrica. O próxi-.:-: 
mo passo, será_ a construção de casas de alvenaria, com mate,. ~ 
rial fabricado pela própria cooperativa. Sem ajuda externa, ca-· : 
da favelado dará sua contribuição para até novembro, a favela~; 
não existirá mais. Os barracos da feia e suja 29 darão lugãr pa-·.· . 
ra as casas (com planta assinada por um engénheiro) do bairro ~.; 
Nova Aliança. Texto: Milton Frungilo. Fotos: Neldo Càntante.-- ·~ ,. .. . , 

Operários, 7 dias por semana· >'\~~ 
São trabalhadores. 

Homens, mulheres e 
crianças, que de segunda 
a sexta tornam-sé operá
rios, trabalhadores 
braçais autônomos, em
pregadas domésticas, ca
tadores de papel ou ven
dedores de p1poca. Tra
balhadores que no Dia do 

. Trabalho, ao invés de des· 
cansar, como a maioria de 
seus companheiros, pegá· 
ram no cabo do enxadão e 
da pá para cavar buracos 
e levar, a suas próprias 
casas, a rede de esgoto. 

f: gente simples, vinda 
de todos os cantos do 
pais, desde o Sul do Para· 
ná, fugidos da seca até 
dos Estados do Nordeste, 
escapando da fome, das 
perseguições ou da explo
ração dos latifundiários. 
São pessoas humildes que 
sonhavam encontrar em 
Campinas uma vida me-

lhor do que levavam em 
seus lugares de origem. 
Aqui o fantasma do preço 
do aluguel - caro demais 
para quem ganha só três 
salários minimos - os 
empurrou para as favelas, 
os barracos de madeira 
que longe de serem um 
lar, apenas servem para 

-mal abrigar das chuvas e 
do vento gelado do inver
no. 

As duzentas famllias 
da Favela 29, ergUida no 
antigó depósito sanitário 
do Jardim Campos Eli
seos, resolveram transfor
mar esta situação miserá
vel em transitória. 

No ano passado, os fa
velados viram a possibili
dade de morarem melhor 
quando Francisco Amaral 
acenou com seu projeto 
de doação de terras. Mas 
foi apenas uma ilusão. 
l\1ais tarde a Càmara Mu
nicipal cuidaria para que 

.o projeto se torna.sse ine-~: 
xequivel e fosse rejeitado.· .. ; 
As famílias da favela vin.~ ··; 
te e nove, não desanima:.: 
ram. Até para desafiar , .: 
quem acredita que a fave·· · 
la é lugar só de bandidos e '·' 
vagá.bundos, começaram· • 
a trabaihar na terra em·.· 
que se instalaram. ~' 

O primeiro passo fo!"~. 
formar uma cooperativa. _ 
As parcas economias de .: 
cada um, aliadas a muito_· 
trabalho, foram o sufi- -.. 
ciente para se iniciar ·o : 
processo de transfor~ 
mação da favela. Conse
gUiram redes de ágúa e 
energia elétrica, e um pro
jeto de urbanização, com~ 
traçado de ruas e praças . 
(com jardins e tudo mais I. · 
Agóra implantam as re:- · 
des de esgoto. O próximo · 
passo será a substituição : 
dos barracos de rr.adeira 
por casas de alvenaria. . _; 

Enxadas e pás: começa o trabalh~l :: 
A cidade ainda boceja· 

va preguiçosamente neste 
feriado de sábado e os mo
radores da 29 já se en· 
contravam em frente ao 
barraco ào presidente da 
cooperativa, Leobino 
Francisco de Oliveira, no 
começo do Caminho Coo· 
peratl\·a (lá as ruas são 
chamadas de "caminho'·). 

Cada um pt>gou no en:xa· 
dão ou na pá tomada em· 
prestada da Sanasa e se
guiram os técnicos da 
empresa de saneamento 
de Campinas, para 

traçarem o projeto das 
-..·aletas a serem abertas. 
Demarcada as proporções 
e direção, começou a esca· 
v ação. 

Cada um dos morado· 
res, principalmente os ho
mens, foi informado da 
tarefa que tinha a curo· 
prir. Ficou designado 
quem escavaria a terra, 

·quem colocaria os tubos. 
quem prepararia a m:1ssa 
ae cimento e quem ficava 
como apoio aos demais. A 
medida que o ferro da fer· 
ramenta afundava na ter-

r a batida, o lugar ia to- -: 
mando nova aparência. · 

O trabalho continuou- ' 
até à noite e deverá se es .. · 
tender também por quase 
todo o dia de hoJe. Segun-~ 
da-feira, a rede dos cami--: 
nhos Coooerativa, União, • 
da Paz, áo Povo e Santa··. 
CatarL>1a deverõ estar 
concluídos e prontos parà'.' 
serem ligados à rede âa~ 
Sanasa no bairro. Falta·. 
rão apenas os dos cariri.:.: 
nhos Solidariedade e do.i 
Campo, que provavelmen· 
te ficarão para o próxi!no 
fim de semana. 

---~ 
• I 
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Enqlaflto a Prefeitun de Cac~ 
aill4a d.bt:ute como resoh·eri. o problan& 
de d.ist::ibu1~áo de t.e...70.S cio PDCS,cr PúblJ
co pa~ cn <15 mil fa'l:'dad.os U Cda.d.e. ~ 
moradOf'b de subbabitaçio ~rba. .. _. ji es
~o or:uu::ados: v.ão comt'çSI' • fatl.n.c::a-. 
çio de blOCO$ d.e amento para ed.i.C.ar 5U&:S 

c:a.s.:u nos aiu:Jeos bvelados. E: até ddi
!!!1"3m a 1:tban:.za.çio. 

Denrro de 15 d.Las. os moradores c1a. 
!a\·ela 29 ao Jardim !-:ovos Camoat ~ 
co~o a Cabnc:ar bJoco.s de Cl!llento. 
Com eles. construiri.o peque:"...u c-uas que 

subst:twr;";o os bL'"11leos le\·:ant.ados com 
chapas d.e madeira C'Qmpens&d.a. tabuas e 
!o!hu de ZlllCO . 

A5 ::r. !am.ilia.s estão formando \1m& 
... cai.~a- de cooperados. oo6r reocolbem 
menu.l:neute cn 50. Esse d.inhetro $e['
ve pua a compra de cunentO e a:e-.a. E. 
par enqu1nto. p:a.ra fabncar os_ bl~os de 
ameoto. estão usando uzna :caq~ ma
nual de :rr.odearem. Mu.. em alcuas me
ses. terão nc-.1rSos para compnr uma. m~ 
deladort ::utot::Lãtic::á que produzirá blocos 
num prazo mais curto e fa'\"oreceri ccnn 
maa rapidez u 1.1:::1 pessoas que moram 
nos 219 b&n':ac:os dessa !&vela . 

Essa é a esperanc;a de- todos as fave
lados: ter uma. casa. ele tijolos. PorVn. pA
ra isso eles tiveram que se ~ e 
entrenar multas c!il!culdades. .>, mais cll
tjc:J.l fo1 a passe da tt.na OQd.e est.jo levan
tados ~ barracos . Como a ân:a puti!ID
eo ã Prefeitura. eles tnst&laram seus bar

n.cos nela.. um& •ez que não t1Jlham coa.c11-
çõcs de pepr alueud par o:asa.s =lll<>
= · Posseiros urbanos. clepois de quaU<> 
anQ5, estão trablll.!:l.a.:J.do em mutirões a 11m 
rec:onhec-esse o d.i.r~to deles em se to::&-
rem usu~rios cà.q_ueJ.es terrenas. 

Orlentada. pela Assembléla do Povo, 
o. m.ora.clores da í&vela 29 b.ã mais ca dois 
anos estão t:"abalb.acdo em. muti.'"'es a fim 
Qe criar intra-estru..-un Que lhes propor· 
óone boa habitaçio. 

Aos c1om.in&OS e te...--i&dos. &I"U])OS de !O 
a 100 pessoas. entre home:r:lS. mul!1eres • 
crlançu.. acordam bem cecLo e i:aic:i&m a 
remoção de barracos que estio . cort.St:U.i
dos em ).ocaJ.s que teri.o ou: já estio c11vid.i
dcn por pequenas r.as publica.s. 

RUA DO POVO 

Ccm!orm.e conta Leobl:lo Fra.ru:::lSCO c1e 
Ollveu-a.. ;Jres!~ec.te d3. Fede~ daa As-
60Ciaçõe3 de AssemblC:ia do Poço. oS p~ 
pnos ta.~elad.os escolbe:-a.m e deter::una· 
r:un o:s trac;:uios das ruas. J.Dd!W~. Df._ 
sa t&vrb.. Já. exlS"'~ uma na abe:1~ ~ os 
moradores chatc.am de Rua d.o Po~o . Da 
foi c:ons:ruJda. b.i UDi ano peloa . prop:-:.os 
tavdad.os. E deb. eles tom.:L.""1m a me:in-
ca pa.n. abrir as outras ruas. 

Leoblno diz que .esse é um t:aba.Ibo 
elo powo. TOcio C1Wldo ajuda. Noa esco-

Assembléia utiliza 
os favelados para 
as construções 

:S~.;ma favela re::l!dc:1 r:.r;uttos t.'"":lbalha
dores bn.ç!LJ.S . E es.sn trabalhadores que 
ca.u uccusinos são para a Assembléia tio 
Povo poder ru.lnar SC:rvlçw de melhoria 

nas ú'7ebs. Carpin.teirns.. serralhriros 
pintores. predreiros. enanadore:s. el~..ei5-

tas tn!lalh.am e contribuem meDAlmesne 
coe pequenas Quantiu em dinheiro a fim 
de cooJ)r~ materiais e Cernment.as pua 
abrir rvaa. levantar barraeos. re!nortr 
bar.accs. estender a rede de ãrua e de lu.z. 
::ll!e.smo assu::. as Cavelas em Cz:npinu 
apre:sc.l,tam aspectos d.e pobreza absoluw.. 

-'t: um trabalho lento e d.ificil - d!z 
Leobino F'TUICJ.JCO ele Oli•ein - e um 
tnbalho do povo ... 

Qu!n) objni•o pretendtào pela Fede
~o d.as enddades li:;;ac1a.s i A.ssembteia 
do PoTo é evitar a ampJi açâo C.as favelas . 
LeobiDo prao.te que nu tavel...u onde u 
.AJ.semblêia.s estão o:1a:U.z.:idas e cnba
lhando os J,7f'Õprios tavd.:~d.03 nio permi
tem a C'Qnst..~cão de novos buTacos. Se 
alcuém e:he.:a pan. li eonstru.ir. é obri,p
do a procurar uma favela o::~de baia es
paço pua mais uo ba..n'uo. Mas. nessas 
dos Ca.ro~ Ellsios e NOTeS Campos Eli
sioa. Jardi:n Londres e tpi j i nio sio 
pum.Jt1óos no•01 b.urac:os • 

Outro Jm)blema que terminou foi o 
alutuel de borraeao. D!z Leobino: -Quan
do temal conhecimento que al~ém est:.l 
morando em barraco alundo. a ~
bléia do PO'Vo procura a pes30a e oDri&a 
quem eobn o alupel a •ender o barn.c:o.. 
Geralmente.. como o :t'uelado lá pacou 
algumu prestações ele Dão pae-a m&JS 

nada porque o que ele pa1ou d.e alucueJ. 
ji dá pan: com~J:ar o barraco·. 

l"ol a I~eja bmbém. comont.a Leobi
DO. que colocou à cllsposi.çlo elos :aoo~a
elos. adropdoo. =e:lheiros e arquitetos. 
Inclusin. atua.lmt:nt.e d.ots arquitetos oric:o
tam os cu:u-ões na abe:-:c...._ da.s ruas e D& 

hbrica.çio elos bloc:os de ci:::<.o.to. E bre
n. 1rio orJe:tar na consuuç-~ d.u casa.s. 

co~o 

.Acon.. a .....,bUla do Ptn-o .. ,. t.oo
tanâo o~ ur:::a comis.s.ão c;t:e ae res
j)OCS.blli:e pela admi::U::sçio dos ttabt.· 
lhos de L"":"U&.:ento. ~ que o 'l"i~prefe.J-
110. J osé Sobe-.<~ M3plhlrs Telui..-a. _... 
nu ~ a P:re!'eitu..~ c:ne uca administ:. 
çio para nsea aerriçoll. o que elo foi acei
to~ Fedc:-:.Çio cla.5 e:~o:iéadn. • 

lhemos o lugar da rua e nos fau:nos a A. Feée:-a.çlo es~ rc.al..i.ta:-.t!o os een-:cos 
nta. A. Pre!eJtura maoC.a as ~ • .t:.:us ya.r.a d.e arr~~to co:n :::c.~tirVes t:.:LS !a":"elu 
ter:-aple:&:' aa ru.a.s. mas DÓS qu~ re:r..ane- dos .e-;--ii:.:n ~: J:&~ !.c:':~ Ja":"-
mos oa barncos por onde ew rio - _ dim D<= ...C..:J> __ Il. Ja.""t!!m l;of. Jart:i.:::t 
e clepoa pn;:araz::.os U ca::.:aletas e loca1s Ca::npc:e l:!sXJS .. l"OTOI C~ !:lis:cs e 
pan r.de eLe e-sroto e ãrua-. Jard::D. Ba...-:ciei..--a . Ao ~ do 3e~ t&'\"4!'-

Leobirlo a«:lNA qur a Cür.a :Uet=OpolJ- !:,.co~ i~~~-~ ~ 
laDa de Coll:;nnu !oi ~ >JUCiou ..,. 
!anlados q\Wldo eles inlcla..-;m:.. ht ma;s 
de qu:1tro &DOS. a luta ~-a • po:ue deU.. 
mon da terra. onde moram. E qua ~ 
mecte ~Oendo (\U.e f"CC&lmrntr t1a..'""iam cc:::L 
ce terTe:)OS ~Jes pooen2e Jracl.ar 'aC. t......,. 
U&J.bo de urb.anu:.34;·io Cn.s f&~l&s. jã qu. a 
Pn:.!c.t~-a. ::.io pro;:orci.onan x:.."n::r.a lDt'
lhoria J::~.C:SSeS lup.ttS. B.oJe. oo:a.tudo. a 
S&usa ja :e:: aa l!pc'&. dr áCUa e tar
J:).e1.r'U.S coJ~tJns ser"'l::Jl & t.odoa. ~ !alta 
amda rtóe de e;:oto .:- col~ d,,., EUlU 
• s.arzetaa &pôs .. abertUra ~Lt.::.!!..~ Cas 
ruu. 

Em. COC!u ~s.su rawoe!a:J Já cr.;.sta:'l co. 
m!soll<s da ~ do Ptn-o tr2ba~ 
do aet:lL-:al!ndte para :ccUlorar u c:oruu
çóeo elo! l:.&b!W.illdac!o!. ~ le::lbra Loo
'bUJO. ca!:".d& exisf.co muJ.ta coisa a se taz.n'. 
t7ma de!.&.s • ao.b:: cc::z::l u !J:L.~ que 
a:.n= a::::r..-a :>~. E a ;n-'.::c:;>ol <!<lu 6 

a C1:::lara :..Xr.=!cit:ta.l que te:=:;~re c:'itk-a 
a As>=>blila c!o Pooo ~ l:liJilC& !&; Dada 
;:a.._ ajUdar o !oi.~~ . E:.t'S só procu......::n 
os fantadne ~-Z::do c.sn rt:-e&dores quc-
<=c=l:.V~-
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ANEXO 19 

QU§TIOBÍRIO st>~RE BISTÓRU D:& VIDI. E DCJUC:!LIO 

USO EXCWSIVO DES'l'Ã ASSOCIJ.ÇlO 

A.. IDEN'nliCAç_lO DO QUESTIONÁRIO • . 
t 

l• HUDe . do chefe d& fa:Ília ·a ------· _ , ------ ll• J..uoo I_;. . . \ ~ 

2• lbclereço ~ a lPa.Tela _ Rua1 Ce~~1:aho ou P~~·--- Terreno ----

l• Sexo 1 Xuoulino ( ) !Wiinino( ) 

2• Idade& -------------------------------3• Estado Cirll I Soltairo ( ) C~ ... o { .-. ) Viuvo· ( ) Aaigado ( ) Sepa-

rado .( ) De aqui tado ( ) Di vorcie.do ( ) • 

4• Estudo .1 jnalfabeto ( . ) S&be l _er e escrever ( ' ) Primário oaa - · 

ple~o ( ) Giná.ai o oCIDpleto { ) Xaduraa . ( ) Outro( ) 

..5• hofiaaio 1 -----------------------------
6. Sett.r • -hdÚatr.L& (_ ·) ·~oultura ( 

_. ccaércio ( · .) Oatro ( - ) ·• · ... ': 
7 • Vooe trabelb& ? . . 
8. · Pór oO!lta ,p%Óp:r1a 1 
-9• . v~ê ~ regi.nraclo. ? 

.. . ' 1.0. Vooe .e &poaen'tado 
• ·, 

) Cozurtru.ção CiTil ~ ( ) 
' 

~-·-t ·) r~ . < . l ~ 
Sia ( . ) Jão · .:( / 
siá ( ) Jão . ·(, ) 

Sia ( ~ ). lão { , ) 

llé Qnant~ ~ooê g~ por· aêa . ' ·--------------------

O • O.RGAnZAClO E ORÇAXEIJTO FAJO:LUR • 

--
x•- Sexo Idade Pa.rentesoo Estudo Profissão Perlodo 
I . , X T Jf · 

I I . 

' 



D. :oonc!LIO ANTERIOR E ·MIGRA.ÇlO • 

l• Lugar de ~aciDento 1 __ ;_. __________ ~----------

Zona lhr&l · ( ) Vila ( ) Cidade ( ) • 

2• QuÀnto t•pó 'Você ml)rou lá?-------------------
, .. - .. . . . # 

3• P~r · que voce saiu _de ~ '? ---------~------------.. ' 

4 • Quua as cidades e estadôs do Eraeil onde vooê já moroü ? ------
~ . -.... 

. ' 

5• ~de você morou_, maia tempo an~ea de chegar ar. CaapiDaJI ? ------

6. 1 Quanto t•po vooê morou .nêase lugar -?-------------
. 7 • Por quê vooê mudou dêsse lugar ·? -----------------.. . . . 

8. l!bdere90 de sa& Última moradia. em Campina.a I-----------
9• Como era a. easa onde você e a sua .tam!lia momram mais teapo ? 

~ Alvenaria ( · ) ~rra.co { ) Outra ·{ ) • 

10.- Qual o . tamanho dela? 
. . 

Pequena { ) Média. ( ) Grande { ) • 
. . . 

_ll• Qual o tamanho _do terreno ? 

Péqueno ( ') xéd1~ ( · ) Grude ( · ) r"ao tiDha ( } • 

J 

............. . 
12• Ccao foi coDstrU.ida .? ~ r- -. 

Tijoio. commi . ( ·) Tijolo baiano ( ) Blooo_~de cem , 

._ oret~ .'(. ) .Adobe ·(-· ) ·Earreada ( ·) lladeira ( ) • 

. 13• Qu.• construiu ? 

,. Conta , p~p_ria ·_( ) :Mutirão da: :tam~lia e &lli~s( ) 

limpreitada ( ) Bão sa'be porque ja estava p'Z'<IID.\al. 

14 • Quantos cêaodoa tinha ? ./ J.ten9ão a coloque nÚII!eroa / 

co'mnha ' ~ ) Éanh6iro · ( ) Quarto · ( ) Sala ' ( J .. . . 
15é Qual oômodo -:ticavá fora da casa? 

Co~ha ( -) Banheiro ( ) NenhUII ( ) • 

16. Qaaia as melhoria. que o terreno tiah.a ? 

. F~saa _( ) Eseôto ( - ) · Pó~ o ( ) ,leu& ~canad.a( · )
6 

Lua el:trio• ( . ) .; 

17• Qnaia à.a P&9&a que a. coZinha tinha ? 

Pia ( ) Fogão . a lenha ( f Fomo de· barz:Ô ( ) 
Fogão .elétrico { ) Fogão à. ga,; ( _) • 

18. Qna.ia as P89as que o· banheiro tinha ? 

Pri va.da ( ) Bidê ( ) Pia ( . ) -~eiro ( ) . • 

19• ~- morava nessa casa. ? 

SÕ:;ente a. :tam!1ia { ) _.rarentea ( ) Amigos .( 
20• Voe; e sua fam!1ia eram I . Proprietárl~:a . d& o:asa ( ) ~quililios ( 

Pensionistas ( ') Posseiros ( ) • 

._I 
l .... 

) . 
- :a 

) 
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E. DCW:CÍLIO ATUAL • 

1. Qaanto _tepo voeê mora aqui ? ------~---------
.2• Que veio junto CCII você ?--

' --1fin~ ( ) FamÍlia ( -:) Parentaa ( ) 0\l -

- traa pesao&.&-~ ) • . :. 

3· ~or ~,;ê ~ocê mora . aqui ? 

· Foi colocado. pel1.- Pretait.ura ( ) CODVidado ---- . -- -
por parentes e · amigoa ( ) Fica perto do 

trabalho· ( ) Xotivado por esta organiS&9n ) . . 

. ~ugnel estava oa.ro (' : ) Ou.tra :ras&o ( ) • 

4 • Ccao você entrou· aqui ? - . - . . _ . 

Ccaprou o b&naoo { ) Ganhou o ba.rracõ · { ) 

.IJ.ugõu o 'b~o ( ) Constzuiu o barrao{ ) 

5• De8de quanclo vooê ccae9ou a participar de .noasa orgazli.SB.9Ão 

6. Cciao vooi partio1pa da nossa luta ? 

FMquent~o reuiu.ões ·aqui _ ( · )- ,Partic1paDClo 

-. da atos pÚblicos ( . · ) Assistindo a Câaara. do• 

- .~ Ver~o:Ns . (~· · ) c~!~ioa ·a.a. ·u1tiU. · elei9t~l . .. 
·' 

\ .. 
1• V~ê procura a Diretoria para a _ solução ·~~~ probl•a•? ·sia ( ) r'ao { ) 

8. Você paga ·a mensaltclacie no:rmàl.Jaente ? Sia \ ) . r-ao_ { ) 

9 • . :v~ê gosta do t~balho 4-a~.: .lsaocia9ão ? . · SiJl . ( . ) Jrao ( ) 

10• Você tem prática de participar em 1 Movimento Popular ( ) EDtidad.e . . . .-. 

.lssistecial ( ) :IgreJa ( ) SiDdioato :( ') 

· P~tido · Polltio~ ( ") Outro ( ) Jlenhua ( ) 

11• Vooê aa
1 

ocmride~ Ull posseiro· ? SiJÍ ( _ ·) rao ( ) 
12• A. qu• pertaoa a terra desta praça. pÚblica ? 

Propriedade do governo · federal ( ) ~stadual 
. . -

ou Prefai tura. ( )_ Propriedade particular( } 

:BEII ele uso comum do povo ( ·) • -

· 13• Cc::ao você deseja o seu· direito da terra. ? 

/ . -. J.t~a da e~ri t~· de propri'edade ( .) 

- · .A.tr&"91âa de documento do direito d·e _posae ( f 
14• o - ~osso PL1iO DE ~ZAÇlo.~Jic. é_ ~ se~9á de~tiva. de.- -

. -
se direito ? Sill '( _) · r-ao ( .) 

15• O trabalho desta J.SS~ garante el!sa oonqui_sta ? Sim( ) Jão ( · ) -

~ 16e .b melhoriaa deSta urba.nisação são d.e Hsponsabilidade p'IÍbllO& ~ 

Pre:teitltta Municipal. -de ·Caml)ina.a 'f Sià( · ) r-ao (- ) 

17 • Você · acha. que a ~ére~tura de-n co~ imposto ? . Sia{ ) J""ao ( ) . 
"" 

18 • .Ltualmente como você mora ? 

& barraco ( ) Casa alvenaria ( ) Conatru -
çã.o . "( ) • 
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F. 3SP.Ã.Ç0 CONSTRUI.I>O E ESroRçO DISP:amiDO • 

. 1 • O controle da . 4saoc1ação sÔb~e a distribui.ão d&s ~lantas das oasas / 

ga.rante o sucesso do nosso PROJEI'O ? Sim -( ) Jtã.o ( ) 
"•4 

2· r---
. . . 

Qllem deu confiança para você construir ? 

Você ·mesmo ( ) ll'amÍlia ( ) éligos ( · ) Colega• ~ 
de trabalho( ) Associação de Koradoreà ( ' ) . 

.... . . 
'\.' 3 •. Esta, :iavela e tutu:ro bairro . deve ter um tipo . de planta da éa.aa p&drã.o? · ·-

J 

'I 
, . · sim· ( -) lia~ ( ) _- · 

4• 
I A #' .•. . . 

Vooe acha necessa:ri.o junta.r as oasas nos tunàoa dos Tisinhos dé qua -. . 
tro em quatro ·? . ...- Si• ( ~ ) Não ( ) 

5• 
A • a # 

Que me~horlas voee fez ate agora EID seu terreno ? 
. -

I 
Ãterro ( ) Corte ( ) Fossa · ( ) _Outra~ ( ) • 

f). .. . ' Como voce recebe a.gua e luz ? 

·1• 

Individual C ) :i ridida oom outras tam{lia.s ( 
f 

) .. - . , 
.Voce acha para. a . sua fazulia o taaanho da cs.sa 1 

Pequeno ( ) Médio ( . ) ~· ( ) . . 
8 .. . Quais os cômodos que você construiu até hoje ,? /.Ã.ten9ã.oacoloque n• / 

. ·cozinha :( __ _) B~heiro. ( ) ~o · ·{ ·) Sala ( ~ .) : . • 

9. Como você... construiu o aÜ.ce%'0e da. cs.sa ·-? . 

Bald~e ·da oonc~to .' { 

. los { ) ~;ocas · ( ) • 

Ql.ie material ·você utilizou nêle ? 

:/ 

Tijolo ocaUD ( ) Tijolo baiano ·{ 

oono~:t9 ( .. ) Ferro .{ ' ) C~nc~to { 

:Neutro~ ( ) • 
.... 

' . . 

., 
) Bloco de 

) Ved.acitl ) 

11· .A.s paredes de sua. ca.sa · t• pilares de sma.rr&ção ? · Sia ( ) rao (._) 
) r-ao ( ) 12• .la pared1ts de sua casa tED vigas e p~intaa ? _ · Sim . ( 

13· Que material você utUizou _nelas ? 
'l'i.jOlO OOIIUZI ( 

cret.o · ( ) .ldobe 

) Tijolo b&imo -
( · ) Kadeira. ( 

( ) 

)~ 

:Bloco · de OO!l -
14. eua· ca.aa é la.jotad& ? 

..,_· 15• Su& casa tem telhado? · 

Sia 

si& 
( 
( 

) Jão . ( ) 
) Hio ( · )_ 

. . -- .. 16. Que material voce utilizou nele ? '· 
Madeira o~mprada. ( ·· ) Madeira. 'do -~ra.oo ( ) Te-

lha comum ( 
~ 

) ,Telha. francesa ( ) Telha de 

!!lianto ( ) . 
~ 17 • Como e o piso de St1& · casa ? 

~erra batida ( · j Tijolado ( ) Ciment&d.o ( j / .-. 
Cerâmica( ) .hdei::r;a. -. ( ) Out%'0 ( ) • 

I -

18• Você ocnprou a• ;)anela.a e as porta.a de sua oa.aa ? Sia ( ) lã~ ( ). 

.... . 



.. 

I ." .. 

.. 

.. 

/ 

• 

19; ~proyei:tou aadeim.· do _b&rra.co pa.ra. a.e portaa • as ja.nel&a ? 
' 

si. ( ' ) rao ( ) 

20. Coaao ~são a.a janelas e portas de sua. ea.sa ? 

' Xadeira_ (. ) Vidro~~( -J Férro "( · ) Al.1.aWo { J 
21· ~. material ~~~ utiÍiZOli .para. a. . inriala9ão de água • esgÔto ? 

. . 
Ka.nilha oerâaióa: ( ) Tubo _galnziizad:1) ·( ) PVC() . 

.. ...,. • • 4' • • : .. • .. • 

· 22• .Qne péÇa.a Toce coloôoa. Da co~nba •. no bazlheiro de sua cua ? 

- - · Caixã. de_~ ( ) Privãd.a J ) Éidê ( _) -~ . 
~ .. .... . . . . . 
. '' ~:M.Ô ( ) Chuveiro ( · ) Tanqua ( ) Pia c os ( ) 

'23. Qaa .aaterial TOOê utili;ou· para. a. inatal~·o elétrica ? 

'· Condui te ( -) nação { ) Tomadaa ·( ) 

Lâmpad.a.a' . ) ünda. nio colocou ( ) • 
'' 

24• Você .tês acabamento ' dentro de sua oaea.? Sia ( ) Bã.o ( ) 

25• Você ,t'es acabamento :tora. da sua casa ? . ·sa · ( ) Jrao ( ) 

26. Qa.e aaterial _Tocê utilimoa ?_ 

X~ssa ·_grossa .( ) Kaaa :f'i.Dã. ( :')..A.wl.ejo ( ) · 

·Tinta. a Ó.leo ( ') Eaaal.te (._ } Late ( ) 

Cai&9ão · . ·;( · ) • 
•.: - . ; 

27 • Oncle você ocaproá. _ o aateri&l· .? 

· - _, ·Ola.riá- ( J De~si to_ ( - ) Deaol~d~ra 1 · ) 
{ . 
\ .- . ~ - ': . - ~ Ganh~ - 0 aateria.l_ ( _-) - Ou.trÕ lusar. -- c )e 

28. 00110 o ·aaterial chegou a.tij o local ? 

!htregue no terreno ( ) :BUacÓu no :to:rneoedor{ ) 
A • ... . 

29• _Coao vooe construiu ate ago~ ? _ . 

·Contá pripria -( ) X1;-tir~ ·.de aai~s . 
• • I 

Pagou pa.ra. faMr ·(.. )" TrabaJ.lio ai.Sto 

30~ Qa.• t:rabàl.hou .D& obra ? 

(" ) 
_( } 

Chefe da· :tamlli& ( · ) . Parentes { 

.Amigos ( ) Colega.a de trabalho ( 

) IP..llia { ) 

) Oatros. ( ) 

31• Cbde--aoraa •••• ·peaaoaa ? 

liesta :t&Tela { · ) Ou.:tra _:tavela :( ) ki~ pró 
- ~ · xila~ ( ) LUgar distante ·( ). 

32• c .. ~- v:~ê tenha oonst.ruid~ por conta própria· explique o ~otiTO 1 

_ - · Poder construir d~&r ( · ) llão podia._ pagu. &1 -
_. gué. ·( ) Falta ·d• ~utra propoeta ( .· ) • 

33• O Che:te da :tamil!a ·U.bia oonirbÚir ? 8ia ( ) w-ao ( ) 

·34 • V~êa da :taáil!a ·ajudaram em outroa autirÕea ? - Sia ( ) r-ao ( ) 

. 35• '-Qna;ndO _TOOe C~8ÇOU e. OOnat~io ----------------- . ' . . 
36• Qaa;n.do vooe teminou esta etapa d& obra 

! 

"S'_i.• Qaántaa ·mUd&D9&S VOCe :tês até se aCOII~ de:tiDitivamu.te_ De.te aw 
terreno ' · / 

' . !l enh~a ( ) Uma. ( ) Duas ( ) !rês ( ) Xaia ( ) · 

--r-r-
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• 

-.... 

• 
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)8. Rel.aoione &a passou que orientarem 
/ 

( ) Tem-mo 

( . ) .Uiceroe 

-{ . )"Paredes 
_: { 

( 

( 
. { 

( ·) El.!!Ítrloa 

tecnicaaente cada etapa I 

(1 ) sô.iDho 

( 2) ~igo 
( 3) Pa.rent~ 

( . ) Acabazuinto 

39• Qaa.l o foi ~horário de trabalho ~o na construção ~ 
Diret• . ( ) Fi~ de s~&D& ( ) Ioite 

\ 

-"'( ) -.. . ' .. ·- - -
40• Qaanto TOC8 ·gastou at• hoje ~ OODStr119a0 ? -----------

41• Como Tocê obteya dinheiro Pa:ra construir ? · 

. Economi Z&ndo 

./ Fa.zendo hora extra 
./ 

Fazendo bicos 

· 13• S~o . -~ 

.loord.o com a f'im& 
' . ' - . 

. { ) 
'( . ) " 
( ) 
( ) 
f ) -

.. 

( . ) .. . ' . .. - ... 
- ~. . . . 

lillpmstiao pessoal .:_-

--i- .· 
. ' ; Crediário .. 

•' . 

. - .-: / . } 

Ajuda baDe:tioEte ·-
,..... 

Trabal.ho em troca de aaterlal 

. : { ) ~"
( l ' . 

. __ ( . ) 
42• Co.o Tooê pesa pagar a .d!Tida? ------------~---

. . . . 

43• Voce juntou. d.inhe~ro com os Ti!dnhoa ? 

. 44 • Vooê ~ou a · ocmatrt19ão por tal ta. d~ c~iÇão ? ~ 
. . 

4 5• Roun al.gml probl•a que . prejudicou a . oaB& ? 

46 • Onde aocmteóeu ? . 

.. ~. 

I • 

Terreno 

Alicerce . 

Paredes 

Telhado 

·· Piso -

Hi~ulica 

El~trioa 

Pórtu e jmalaa 

. .ÃOabamento 

S1a i _ ·) Bão ( ) _ ' 
_Sba · ( · ) Não { ) ' 
. - . 
Sill ( .) Bão '( .·) 

. \ 

'( . ) 

' ( ) 

< r 
( . ) -

(" - ) 
{ ) · 

"( ~ 
{ ) 
( -J 

47 • llotrre algua deã&bamento ? · ·,_ 

lião ( ) Parcial. ( · ) '!'~tal . ( ) • . 

----------------~ 

___ __, __ ...,. 
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a. 

l• Por que vooê _ o~n~inua morando no barraco ? 

P2"etmde mudar daqui .( 

Deaacredi ta na luta . ( 

) Fal t~ de ··condição ( 

>· 
) 

2 • Caao erieja ocma~râ.indo ciip. se você oon_sidera. ~ oa.aa prontà -, 
. . \ ' . . S1a ( ) ~a.o ; ( ) 

o que você· ai.M~ pretende "f'asser .? ~ 
. . . XocÚ.f'io~ ( ) ÃUilent·ar.~~( ;J Ccapletar planta( ) ... 

-, ( ~). 
i . • 

'"·Fazer o acabamento 

4. Você tea ocm41Ção de conatruir ·ou. te:rmina.r a sua. casa ? 

Sia ( ) :rt"'a0 ( 

5• Qua.l .proposta para a . oonatl:'Ufio ·de ·sua. . ca.sa, você acha aelho1" ? . 

Conta propri& ( ) l!utirão . ( ) Co pera ti va ( ) 

Prefeitura· (- . ) Cohab ( ) • 
• • • • A 

6 • O que UJI& .COPE:RA.TIVJ. poderia financi~ para v:ooe ? 

J!a.~eriái ( - )· Mão de obra ( 

7 • J. ASsOC:UÇ10 p~eria administrar. uaa.· C~~IVJ. ? 

) ·casa ~nta ( · ) 

sa· .( ) r~ c ·J 
A . . -

8. Voce acred~ta que ·aa C~J. pode~& resolnr o ~~ problsia 'I 

·\ · .. --· s1a ·< > ra0 ~ < .) '· 
• \ • . • • • ., • I ~ ~ • • • • •• • 

Qwmto poclerià aer .ua. . ocmtri bgiçao menaal. · 1Dioial para uaa proposta. 
( . . . . 

de COPEJUfiT.Í ? . . . .· 
. .. . .... 

. 10• Voce pret~d• o_ontinuar aor&Dlo aqui definitiTBaentti ·' caso· o 

· problema seja. resolTido ? .: Sim ( ) liã.o 

ll• Caào TOOe pense ~ mudar daqui pan, . onde você-. iria ? 

· Campl.J)a.e meEIRo ( ) Região d.e Cupillu 

· Grande são Paül.o ·c .) LU8U' de ~ori~ 
Out~ lugar qualquer · ( ··) • 

seu 

(. ) 

( ) 
( ) 

... . . . 
12 • Voe e gostaria. de znora.r outra -vez numa favela ·? 

I 
Sim ( ) rao ( ·) - _,... .. . . 

13· Quando este bairro estiver canpletaaente orgazú.E&do , vooe acharia. I 
. I 

impo:tan~• esta .t.SSOCllçlo ·organimr .\lll :COllDOMilli_O para zelar pelo no! 

~·o próprio patriltônic ? . " sa· ( ) Bio ( ) 

l4 • Deixe uma. sugestão para melhorar & orga:Aimção desta :tavela a ·' . . . . . 

15• Como Campinae poderia resolver da:tini tivamente sua.s favelas 1 

....... 
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Local CAMPINAS, UOMINGO, 21 DE AGOSTO UE 1813 

Para 1·eforma e construção de barracos e casas de alv.enaria 

Favelados criam uma cooperativa 
Ocpuls de ac lornnl' umu clns prl· 

mcl rnt fnvclus a te nrgnnhnr t•m lor· 
nu de se1n oh)cllvos comuns, u rn \'clu 

· Núvn Allnnça, nntlgn 20, no Jnrdhn 
Cnmpos F.llscos, cs t6. pnrtlntln pnr11 
utn ttro)l!ln mola nU!f)tH.Io : d fumhu;nu 
de umn cuopr.rn t l\'ll, dc!tlinudn u li 
nunclur rdorrnus c construçtws do 
b11rr11Cos c cusns em nl\'cnnrln uu 
co'E!~~çi\j~'j~PI'!t~r;c,~lu ~~:;;o con· 
BNtU~nclo de umn '~u pt•q;untus do 

U~~1!~~:~,d~;J~·~~~ .. ~~~~~~uZds~~c~?~~::~ 
r.f~5tót;l1t~5 d~8 ~1~~.s~nJ~!~:Ic01 111c~~::;•~ :~~lu~ 
os seus nwrntlorcl. Leuhlno Frnnch.• 
co de Ollvclrn, seu prcshltmtc, lnfur· 
mou que llvcrnm nJudn dn cctultH' du 
cn~cnhclrot c nrquttctnll quo cslll cu· 
loborundu nua ornlnlu" ti•~ rrurhnnlzu-

çUo dn fu vclu, jll tJUC eles nAo dcll· 
nhum cunhccinH·IHns suficlenlcs pnru 
ur~nnizur o qm~stiunnriu, de'icnvolvur 

n "Xi~;~!>o~1~1 ln:~~~~~~~~scN~~~~su~~~~s .0 • 
tumhcm uco1S c 28, nmbus nu JurdÍm 
l'11111f1US Ellst·u", cslr\o 5cndn ulvus do 
p l ~'i CJU I:liL Nn primeiro, os 223 chch~• 
de Cnmlllus furam ouv idos , sendo quo 
ntwnn'i S upturnm pur nu11·ns formus 
de rdurmn ou construção de suus bur· 
rucn-. uu cusu~. A purguntn dovn cu· 
tnn upçOcs n lnldutlvu por conln 

i~~~~r.~~n ~umc~:~~~~~;~· c~,';.l,~~:~ll!~,~~. ~ó% 
dtlcs ~c colucurnm favurtlvcls à co· 
hrnnç;.1 de impn'ilO!i por rmrtc dB Prc· 
fcilurn, mns fiO% npinurum que ns ler· 
rn:; (J\IC nenpnm s1\o " bt!JH de uso CU· 
n\Um tln JWYu". Todus t!lus se cons\dc· 
rum uns!oiclro!i, !oll!ndo nuu 60% dcsc· 

jorn o dlrcllo do tcrro olrovils de "ctu. 
cumenlo do dlrello de posse" c ~O% 
ot,·avé& da 110scrllur·n de pruprlcdn· 
do". 

Oulros co1oençl\cs lntcrcss~tnlcs 
podem ser enconlrndns nna respo.sln! 

~~~~~~Í~e~r~u11:AB,uti1i::;, r:,~esr~~~-~~~~ t:~: lnvela Porque Allonçu pontue : O· o 
~~1ouclci:''Pvr~r~i[~r~ 4~b ~g%r:olc~o:~j 
cunvt(fndo por pnrcntcs c umlcus -
20%; d· ficu perto do lrobnlho- 15%. 

-À &uperposlçAo de resultados slgni· 
ficn mnis de umn rcspostn. Quuuln u 
dom icilio futuro, upcnos 2 lnmlllus 
l~m lntençtw dt! voltnr poro seus lugn· 
rcs de origem , mu!!l 60% nao />rcten• 
dcm se mudur por fnlln de com lçôcs . 

lxecuçao 

Com os prlmolros rcsullodus tln 

r,g:••~!~•F:v:l~~~:çJ~r9~~ ~~~~',~.~; 
Ellseos jtl estA se organizando pnl'n 
concretizar n prctemu\o de seus o~Mo· 

~~~~tl~{!;/'s~1:~~~ 1 ~ t~!~•n1:~~~~~~~~~ :!!'~ ~: it~~: 
tura do cornpromis!!ln de rilluçAo à 
cuupcrn tl vu c nllflruçno de suos pos· 
slhilidut.lcs de cnntrihuf4;llo, que vn ~ 
rinm clr. CrS 2 mil o CrS 20 nul men· 
suis. 

du CJr!:~"c'l~ u~~;r~~~o ~~~~~~~~'"r~~b~~~ 
Jirunrisco de Ollvclru nfirmou que os 
nllvldndu sob rcssmnsnbflldnde do 
~ulmlnçdo jQ fornm oncerrudu5 : 
'Agoru só fnllo n Prcfclturo cun1prlr 

sun purte". 
Entre us IJrincl(,nls pl'ovld~nclus 

que ngunnfnm, cs,Ao ílumlnuçéo c pa· 

viltAc",',':f,!~~~ f!'~~Kgs~,~·c lf:~~cln Novn 
Allançu Incluiu o ullnhtHIU~nto de lo· 
dns os llatrrncm. c lnstnlnçt\o de rcdl.'i 
ch· 1\~un, l!snuto c L'IL•I rir ltlndc. " Mns o 
uhJctlvo mnlur -lembru lcohlno- d 
trandcr<lncin do cnmpo de rotchullln· 
rn o llxl'lu nnllgo dn nv. ~ 1 rc, ldl!ntc 
.lusccllnu, pnrn que, no h1cnl om que 
~c encontro, .scjnm construidos cro· 
che, po~todc snUtfo o po1to pallclul ''. 
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ANEXO 21 

CORREIO POPULAR 
Campinas, .terça-feira, 23 de agosto de 1983 

DeCreto proíbe novos 
barracos nas favelas 

Em decreto assinado ontem. 
o prefeito José Roberto Ma
galhães Teixeira proibiu a 
construção de novos barra
cos nas favelas em Campi
nas, além da comercializa
ção- seja venda, compra ou 
aluguel - das subabitaçOes 
já existentes em 84 núc1eos 
na periferia da cidade. Ao 
anunciar a medida, ontem, o 
prefeito disse considerar que 
o número de f a velas vem 
crescendo a nlveis alarman .. 
te5, ·•exiçindo uma soluçAo a 
essa reahdade dentro do Mu
nicipio". O controle da deli
mitaçA9 dos núc leos de fave
las sera exercido atrav~s de 
fiscalizaçao conjunta das Se
cretarias de Obras, Promo
çao Social. COAR e pelos 
próprios moradores da peri
lena. Ao mesmo tempo, o 
prefeito enviou projeto de lei 
à Câmara propondo a con
cessao do direito de uso real 
do solo aos moradores da fa
vela do Parque D. Pedro li
medida que poder à ser esten
dida a outros locais . 

• (Página 3) 



, 

• 

.. 

.. 

.. 

.. 

C"OHHEIO I'OI'tii.AII 

Num• pr/meird mtJdi· 
dM qu~ \'iSa I CtJntroJar O 
crescimento das la •·eW 
em Csmpm.u, e d~r wlu
çt>t:s p.iJTIIC&JidrtZ-lldMS j-

~~~~~~S~u;~~;;:;, :,:~ 
lJJArs Tc:ixdra baixou on
lt:m um decrelo proibindo 
M expansJJo do:; 84 nucleoJ 
de fave/~s e • cumcrci.sdl· 

~':J~x-;;dc~mJ:/:~r;:~::. 
Ao me:.mo rrmpo. rnviuu 
proJdO dr: le1 _. CAm.ara . 
propondo 11 cuncessAo do 
direll4J de U)O real du $0/0 
aus moradores da favelll 
do PDrque D. Pr:dro II
locali.u.do junto 110 Aen> 
porco de \'cr.a.copos. 

EssJIS medidas foram 
Mnunci.Júas nM manhA de 
onlr:m. durante uma reu· 
n/.1o em seu gJJbmelt'1 

com »rcreU.dO!r>, \'CTt'll· 
dnre,.· r diretores d• 
Cohab·Campinas.. Maga· 
JhJjr:> con!~>ldc:-ruu que o fa
\'elam~ntu na cid~Jde esr.ll 
.d))UOIJndo pruporçc..,r:s lll· 
suslaúur•~. apontando 
que os mdicr:s tJJJ .,ubabi
ta('AO. ha dez Mnus. r:rum 
de 0.5~. Jluje, Mltngcm a 
8"~ "'e11.1Kmúo uma •olu· 
ç.lio • eua r~aliJ.a~d~ d~n
Uu do M unic1pio ", 

O amrrole ,..ra que 1U 

delimit•P'~~ doi 14 
nUcleos d~ fs,•elas ~r
mun~çllm n;u atuais di· 
mcnsóc~. sera eurcsdo, 
sL·gundo o prcfeilo, •u.av. 
\-'t'3o dr:- umM inlens.a !JSCB· 
liu,.Jo conJunta entre su 
Srcn•tan·o~s d~ Promoçào 
SocJ,.[. Obras. a Coord~ 
n~doria das Admini:;.tr.a
'6-e$ Region11is (CO."r.RJ e 
~~s '~~;~~~- moradores 

• .?:;I~~:'Jfv:f;:~~': J:,~ 
5as med1da) cunlribuirS 
para dt::~>t'SlimulMr .as ~ 
pulaçth::~> 9u~ migram PD· 
rM o MumcJpso. em buJOca 
do rrt~blJ/ho. O p~dJdo p.u· 
ra qur: u'!l proprius mor.a~· 
dorr• d.,u fij •·das p~jrricl· 
pcm d .. !JSctJlJU~.çllu e do 
prCKtnu dl" impt..•dJmenlo 
par:J D in~tulaçao de no
''u~ barrMcu:~. •t:ra feira 
dJrd.-mC'nlr no-" nuclNs, 
ljcomp.11h•do d• distri
bul;.loJ .õiil C.Jdd um du~ cht· 
1.:. ú~ fo~mtliM de copid~ 
do cJ •. :crc•to que e:rf.d. ~endo 
rLlbllC.Jdo.> hoJe, no Duuio 
"- ~ :;.J/ d·~ .\lumc1p1o. o 
t1Ut: ••i::lJ!Jt:• :t:.U t:IJU'IIdS 
lmt:cJl.;U4 t:m ~IJ:ur. 

O dccr~lo t.:m • Jie· 
gumlt: mlt:;:r• ''Úm!~id~ 
r~!ldv q~t: • ez;, ... •aJo do~ 
~-:Jot-..n· ;e!~~C'U~J• rJtu,. 
:..e:::C', .::! • .:~.;.. "' uro~m· 
J..$~· J. .:..J .ITUJo t • tA.•UA 
.:r- ~ . .; .. ~.J • Çt'v/Ufic• 
~ •. - -~;.;.,., .c.~tr.J:.-,. 

~ :-,., ...,.:e":. t.f-~,.~~TJ•· 
·~.::.--_::,:_.,..!co c..;.:nrr
: - .:-:.:.~ t ,.:.,.·,;.Jo d~ 
,_.!'T ... " '~ Jr~rwrur•m o 
;Jn.-pr.,, uM) d.J lt:rra. b • .u
,x,, u dc.·~r~ro: flcum de/i· 
mit~d;.,s Mi iUUIIi~ JITt:M.J 
pubJi~.,, ocupo~d.u por 
barr.aco •• :..l'nda proibida 
..t t"Jtp.,n....Ju du~o nuclc."VJo 
or~ eJU:Hcnrts''. 

"*A Pr~frilur• Mumci
pul, o~trJ\·c.•, do.. St•crcto~· 
ria d.:- Prtlmo.;IJo Soci.ul, 
c.ud.aSU.dr.J u~ mor.:Jdorc.•s. 
c.-~lllbelc.•cendo pr1orida· 
d~!) dt..·JJ~ordrJ ~um SJ~ con· 
di,tk·~ wcio-t:conómicas 
de'" ClldD um. F1c.u proibi· 
dil D ~omc-rci.Jbzaçjo I."/....,.. 
c.u,.ao dl' burr.J cos a qU.JI
quc-r lltulo. 'Jõujt•llnndu·~~ 
o rt·~potb.J ~ ~~ .h pcn.Jil· 
d.Jli''IÕ pn·~.·;,r ... , t•m lt•l. A 
Srrt c'l.JrM d.:- ProniCJcJo 
S.te"wl t.. .... ,rJc·nuroJ .u ll>oi>~..oJ• 

/IZ.JçJu ~onbrt• us nudt'tJJo 
dt.•I~J\L'I.J-.. cum a t..·o/o~bo
r.JçJo d~n- Adminlstra
,,lt•, Ht•):mn.,,, ~ J~n As· 
.uci~~oOt•• dt Murudun•~o, 
ç.Jr~ncmao o [1.:-l ~IJmprl· 
.m.~ntu do di:..JifbiO nt~St' 

dt.•ucto". 

~_!'_!NAS, TERÇA·FEIRA,l3 DE ~GOSTO DE 1983 

Prefeito assinou decreto ontem 
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O prefeito Jooé Roberto Mo,o:alhães Tei
u:ira assinoa,. ontem. um decreto que dis-
põe oobre o~ e:roansional das !ave
lu e prolbe a c:omerc:iafa;açjo e loc::o;jo de 
b:lmico& compra. venda cu :aluguel Se
JW>do dee!araçOes do Prefeito. um doo ob
.J"tMls é eviur que ''a expan5io eles nú
cJ..,. de favelas já exis'..ern.es dificulte a 
urluni:.:>ção das árns e a exata delimita
ção geogrática das moradias. caminhos e 
pa..ss:agens de pedestres'". AD mesmo tem
~· o chefe do Ex.ecuthro enviou l Oman. 

aosur:!et!d': ~~uc;e ~ P~~ 
direito real de U&O da árm oc:upa.da.. 

Conforme o exposto no decreto. a par
tir de hoje. fica proibida a expansão das 
favelas e, segundo o Prefeito. 0353 medida 
risa.. Fincipa.lrnente. tornar posslvel para 
os favelados a urbanização da área que ha-

- bitam. Falando da comercialização e loca
ção de barracos. Magalhães Teixeira disse 
que ~ves denúncias foram feitas nesse 
sentido. 

A Prefeitura. :>.través da Secrebria dá 
Promoção Soc:i:LI; como ronsu. no pará
grafo linico do deereto, c:ado.strarã os mo
radares, uestabelecendo prioridades de 
acordo com a condição &óci<>«onõ!T'.ica de 
cada um. Faundo come~ sobre esse 
Item.· o secretário da Promoção Soc:ial. 
Dan:y Paz de ~ua. declarou ser nec:es
sãrio determinar se o morador tem ou nio 
necessid.ade de residir na favela. "Se a sua 

~~~~~~~= 
n.ootrem••. comentou P:u:.de Padua. 

Alnda oegundo o secrotário e em conso
nincia com o disposto ao artigo 3• do de
creto • .a Secret:lria de Promoção Soc:ial" 

coorder.arã a fisciliza.cio sobr'e 05 rJÚCÀoous 
de !avew. com a colalxr.ição das aámi
nistncões ~ e das as>OCiaçl'""' de 
moradores. Paz de Pádua fez questio de 
fris:u- que nã está havendo imposição. mas 
sim,. o atendimento a reivinc5caç0es feitas 
pelos prOprios moradores. uque """"""" 
ramaopoderpúhlico par:1fazer justiça:. 

Concesoão da tem. 

Par:l possiliilitar a concess1o do direto 
real de uso de área aos !avel:>.dos do Par
quc Dom Pedro IL o Prefeito teve quede
smcorporo.r oquele loteamento da classe 
de bens públicos de uso comam do po .. ·o. 
transfenndo-o para a de bens patrimo
ni:t.is. Com isso. sendo aauela área parte 
do 3eU _patnmõrUo, a ~eitura ~e 
c:onc:odê-la. Sogundo o Prefeito, a esc:otha 
do bairro foi baseada em suas condil;ões 
favorâveis à uri:nnização. Por sua vez. 
Darcy de Plidua informou que. apé& a 
apruvacão do projeto pela Cám:ua. futu
ramente. o beneficio á~verá ser lev3.do a 
outros núc:Jeas de favelas. 

Ele tamt,.;m informoo que há vários 

~~ =~== dr'~~~= 
dos. estão sendo analisados pelas secreta
rias competentes. As favelas da Vila 
Georgina, do Campos Ellseos. do Flarnbo
yant e do Jardim Londres são algumas 
das que já enviaram os seus planos à Pre
feiWr.a e, agon. esperam pela aprovação. 

P:ira Paz de P.ldua. a agWzação do pro
cesso de concesslo do direito real de uso 
da """" ocupada. dependerá do tempo 
'111" o Legisiatiw le\-ar2 para de~Oer:ar so
bre o proJeto-lei enviado pelo Prefeito. 

PT teme interpretações ambíguas 
Apús um:>. an:ilise preliminar dos te~

tos do df'CI"etD e- do projeto de lei enviado 
pelo prefeito José Roberto Magalll3es Tei
xeira à Ca.mara }lunicipal. O ve~or Al
cides J.la.mizuka e membros da Assem
bléia do Povo consid~= que os docu
mento& ··deix:un ~ns. em aJguns 
itens. a interpret.:I.I;'ÜeS ambfJrUaS. :Ui>m de 
pos&lbilitar a exclusão de direitus rutur.t.is 
a~ fa.~elados"'. Ao eom_entar o ~o 
úruco ao d~to, que dispõe so&re Câàa.s-
tro ~ ~tabelec:imento de prioridades, lb.· 
mi%.uka disse que f'le e o 04 mo\;mento do 
povo"" serão radjc:almenu: conO':I. C? ali fiis. 
posto. ""Não podemos aceu . .:Lr JX1SS1vameon
te o ~essa seleúvo ~rido nesse pari
~o··, dE'C1arou o vere:Ldor. 

TI!'CE'ndo comentários sobre o primeiro 
.anil!". Ma.mizuka disse que não houve cla
nza no texto. pois.. ao dispor sobre a ex
p:a.rutão nas_ !3vebs. o nocbt_nr permite :1. 

Ul~t.:JÇ:W de que. ~ pô1l"tJr oo momen
to em que (Xl.SS:Il' a \igor:Jr o d~to. não 
mais ..,,.,; permitida a implantaçio de.,... 
tras bvelaa ... No texto está t"Serito; - .._ 
S<ndo proibida a exp;lllSão dos núckos de 
fav•w". Deveria ser: u ••• • sendo proibida 
~ expans.io nos n~··. Só u.ssim. fic:l.ri:L 
cl.aro ~ as fuvehs nâo .stão k'ndo proi-
bidas'. co~ntou ovt"rt.>Gdor. . 

Falo.ndo sobre o artij;v :".'li"' proibe a 
comto~ e loc::::I('"'.W de b:i.n-.Lcos, um 
mt'mbro da As.~rr~ia do Povo declarou 
CU4:' n:1.o ~txistt' ~nhu!Tl:l lei ~ impt."!;:l o 
{;~vf'b.do d~ OJmt"~..aliz:lr a ~ J'n'.J~ 
.... "'- terr.l nio ~ dtole. nus o barT:l..ro ~-Por
bntn, e::..s.a prcthiç:l.o !e~ os direitt'l9 dú:i 
!:lvebdoe, ~ s.lu cicbd;i..cn C'nmo qu.:ll.o;,. 
qçer ou~ • comt'ntDQ o mtc>lkbru d.:J. A. ... 
worr.blt:i.:L.. ~nL:Lndo Que n:W se-~ 

-pruibir a misiria por me1o ele um aeae
tuu. 

Por sua vez. .Mamizuk.a acreciita que • . 
por mais que seja. rigoroso o esque-ma d~ 
fiscal~ a ser montado pela S.Cretaria 
de Promoeão Soci:ll. ~ Sl!'r.i po:S.si"·d e,;. 
t:>.r a comerc:ialização dos barr.lros. u A 
transação ocorre à noite .. e. quando m("nfJS 
SP espera. o ban.co já foi vtond.ido ou alu
gaào. Nesse CLSO. o que poderi.:l a Pnft"i· 
tura tazt.r! Exoclsar o morador? Xào \-ai 
funcionar ... afiimou o vereadllr. 

Eles. tam.bem. fiu.ram aiticas ao prr
jeto de lei. P:lra Ma.mizuka • o pessoal da 
Assembléia do Pm·o, a desa!et:>.ção tr=>
formo.ção da área ocup;u!a. em bem patri
moni.JJ da. Preft!'itura - n:1.o dt\"eria !'E'r 
proc.s....da em termos individu.:Us. ma;. 
sim gioOO.is. --~devemos f.:lzer sel~l', • 

~~-a:~:~~~~~ . 
dor. t:unb.'m falta no projet<>envlado P<"lo 
PnfeitD um ~ que, ''como ocorre na 
~ promul.:ada n.a <'puca de F~ •. 
Amãral''. detennint' que ~ n"Sid.;.ncia nas 
favelas St-j:l inalier..:ivei e imptor.hor:i"·d e 
não P""-""'" ..,. utiliz:>da po.ra uutro fim 

~;:lbl:,.a:bn.~ escolh;L de uma 
.. fav~la-pilow'" p:Lr.l a COfK"t"Ss..il• do• dihof. 
to real de uso de :ireu. ll:>.rni<uka ãis...., 
~ todos os txz.in,~ d~t."n.lm 51.'1"' befk."(J
riados ao l'r"'t-!Slnn [Cmpo. -~.i.n vtoj., mllti
'VOrl ~ que d<E""'....:I!co~ :i.."'t..o:: p•r áT··a. 
Acha.~ nr~ ~ h;aJ:ln•nc••mJtãn
cia I'K"S....,. p~,-. ~'1714:'nt•JU ~bmtZU
ka.. F"u-.:úiz:L.~. de dt"C~ t11.U" :1.."1 ra .. ·~ 
las s.io :'it:'C~. p1&s u Ór!'CT't"tD d~ .M . .3.· 

2:11~ Tt-i.x~ não '•ai :l.Cl.h::Lr o.rn a r-~ 
bf't"%?o • 
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ANEXO 22 
\ 

·-·o p·re~ do; terrenos e dos bdrracos nas favelas,. st~f;eu nos ú.lti;;,.?s dias. um.a alia triolent~ 

Decreto de oosse . da terra 
. . A 

1 
valoriza, imóveis na favela·· 

I O decreto do prefeito .·Magalhães Teixei- · proibida, ela é muito dificil de ser evitad: 
, ra, que deverá conceder p direito de uso pela :Prefeitur-a, mas o secretário da Prc 
'real da terra ru:>s favelados4.~abou pro~o- ·moção . Social, Darcy .Paz de P.ádJia., ·diss; 
cando um "búom" imobiliário 'llas favelas. que nos seus planos, esse tipo de negóci<. 
Atualmente. um barraco que há poucos será detectado. "podenao inclusive havei 
a~.atrás, custava cerca de- 200 mil cruzei- punição contra t's~as pessoas que estão ex
ros está sendo vendido pqr não menos·que. piorando gen•e sem nenhum recurso" .. 
Cr$ 800 mil. Embora. a tra~sação seja · n.:o-· --

---------..,-



·Ui_ário do Povo ; 
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~-Campinas, domingo, 18 de março de 1984 
ta -- -- - · - --- -- . 

ANEXO 23 

"(jrraaa ,gerencia- Para 
:-:urbanizar as favelas . 
: Na tarde de ontem 

ÍQÍ realizada reunião no 
Gabinete do Prefeito 
Magalhães Teixeira pa
ra tratar de assuntos re-

ferentes à criação de 
uma Gerência oara as
suntos de urbânização 
da favela:;, integrando 
um grupo de trabalhos 

formado por represen
tantes das Secretarias 
Mui'licipais de Planeja
mento, Obras e Serviços 
Públicos e Ne\Sócíos Ju
ridicos, além aa Cohab
Campinas e Sanasa, 
dentro da Secretaria 
Municipal de Promoção 
Social. ' 

Foi designado pelo 
prefeito Magalhães Tei
xeira para exercer as 
funções de gerente, o 
arquiteto Antonio Paulo 
Christovan Ribeiro. 

Na reunião,. presen
ça . do Prefeito Maga
lhães Teixeira, do Se
cretário de Promoção 
SoCial, Darcy Paz de 
Pádua, do Secretário de 
Planejamento, Silvio 
Romero, Secretário de 
Obras, Barros Pimen
tel, dos Negócios Juridi
cos,_ Neide Caricchio, 
Coordenador das Admi
nistrações Regionais, 
João Gued~s. Presiden
te da Sanasa, Vanderlei 
Simionato e presidente 
da Cohab, Antonio Cal
vão Coelho de Miranda. 



) 

QORREIO POPULAR 

CAMPINAS, SÁBADO. 17 DE MARÇO DE 1984 

-~·-·· · -· 
Prefeitura 
cria gerência 
para favelas· 

Na taràe de ontem foi 
realizada reunião no Gabi
nete do prefeito Magalhães 
Teixeira, para tratar de as
suntos referentes à criação 
de uma gerência para as
suntos de · urbanização de 
favelas, integrando um 
grupo de trabalhos forma
do por representantes das 
Secretarias Municipais de 
Planejamento, Obras e 
Serviços Públicos e 
Negócios Jurídicos. além 
da Cohab-Campinas e Sa
nasa1 dentro da Secretaria 
Mumcipal de Promoção 
Social. · 

Fo1 designado pelo pre
feito Magalhães Teixeira 
para exercer as funções de 
. gerente, o arquiteto Anto
nio Paulo Christovan 
Ribeiro. 

Na reunião, presenças 
do prefeito Magalhães Tei- . 
xeira, do secretário de Pro
moção Social, Darcy Paz 
de Pádua, do secretário de 
Planejamento, Sílvio Ro
mero, secretário de Obras, 
Barros Pimentel, dos 
Negócios Jurídicos. Neide 
Caricchio. coordenador das 
Administrações Regionais. 
João Guedes. presidente da 
Sanasa. Vanderlei Símio
nato e presidente da Cohab, 
Antonio Galvão Coelho de 
Miranda. 
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Campinas, quarta-feir~. 2 de março de 1 983' ANEXO 24 Diário do Povo 

Prefeito ·e Cohab se reúnem 
para tratar de subabitáção 

Pda primt•tra wz na hi~t6ria da Cohah
Campina~. o ~cu Cont-:E.•iho Atlmini:.;trativo e 
~ua Dirl'toria t-:t' n•l'uwm no Gahinett• do Pre
ft·ito ::\lunidpal pani di!'t·utir prohlt•mas .da 
~uhabita~·úo. b~o ocnrn•u ontt•m. quando :\Ia
galh:kl' 1\·ixt•ira convocou, tambC:•rn, a!' Sl•
l't't•taria~ da Prumoc:üo Social l' do Phuwja
nwutn para propo~ta:: qll<' vi:-:am nwlhorar a 
qualidadl• dt• \'ida da t•idadt•. St•:.,'UIHio o l're
ft•ito. "para at in.L!"ir uma qu:tlidadt• dt• vida ra
zoan·lllll'lltt• hoa na l'id:tdt•. l' lll'Cl'>'.-::irio qut• 
~· t•tH·omn• :<~>lw;:io para u Jll'ohlt•rna da ~uha
bita\·<io. E. para '!lit' po~::amo!' dwg-ar a um 
rt•::illltado Útvot':Í\'t•l •. l'lltt•ndt•mu~ que haja a 
intt·o-rado total dt• tiHia,: as ~t'(·r~tar·ia". atl' 
qlll' ~-on.:<Í.!.!:<IIllot-: l'liminar um do~ prohlt•ma::. 
mai~ I'(• rio" da t·idadt• qut• l-o da,;. fan•las t'. na 
pin1· da,; hip<itt':-'l':', dar·mo,; nwlhorl's cnndi
<;iJt•:< d1• \·ida :1ns fan•lado::". 

Lt·mhrandn qut• a (.'ohah-t'a:llpinas t'l'l:i 
nun1a fa:o-4..'. ag,·indo. H!!or~a, eo1nu ~'-'(·rt•tai·ia 

-----

de II:ibita~ào, :\1agalhães_di~st! que todas as 
a\.ençüe;; nu que cuneeme à subabitaçào de
\'l'I'Üo t-:t'r conct•ntradas num todo, para con
Sl'i-,'"llir solw;üt•s satisfatiÍt·ia~. 

Lo!!'' :IJ)IÍ:> a t't>União, o pn>feito :\Ia~a
IIHks Tcixt•ira. u,; din•tor~·s tia CL>hab e st•ct·e
t:írios m\mieipais t·!'~iwmm em visita a alh'U- · 
mas favl'la~. procurando. ao mt•no~ uma t!UC 
sin·a t'''mo um "l•spaço'' satisf:tt,·n·io a um 
projt•to nw:-:mo qu'-· t•xperimcntal. para a im
plantaç:io do nm·o !'Ístt•ma de atl'ndinwntn dt• 
m• w:ulia. ·A nova !'i~tt>mütka hahitat•ional a 
!<l'l' aplit~:ul:i dt• at·ordo com proj<.•to t•m daho· -
l'<ll;:io, ~l'l'iÍ discutida, :mtt•s. cuill a Cl,lt•liYi.Ia
dt• favdada qut• rC'cl'llt·r:i OI' e!'dart.'(:inwntos 
lll't'l•ss:írios, romo por l'Xl'lllplo. a situ:u:üo 
g·,., •;tt':ilka l' I np• ,g:t·:.!Jil'a. tmnanho dri tl'l'rl'
ll<•. t-:1,.,. t: qu1' vún indil'ar t• pt•rmitit· qut• st•ja 
feita a org:aniz:w:lo das l':tl'as individuais ul:. 
t•nl:ln. a lll'l'l':<:--idadt• dt• 1-'t' f:tZ<'I' t'l•lljurllos dt• 
dors nu lrt•s andan·::. . 



t 

.. 
Cl) 

ca c . ·a 
· e 

ca 
(.) 

Proinorar aqui? Só se 
os ·favelados quiserein 

O ~residente da. Cohab-Campinas, 
Antôruo Galvão Coelho de Miranda . e a 
coordenadora do Setor de Subabitac;ão 
da Secretaria de Promoção Social. Ma
ria Madalena Meloni de Oliveira, disse
ram ontem que a Promorar- Progra
ma de Erradicação de Subabitação -
não ,poderá ser implantado sem a 
aquiescência dos favelados. Quanto à 
verba necessária ao financiamento, 
Galvão lembrou que o Governo mostra
se interessado em canalizar recursos 
do Finsocial para· a área de P..abitacão· 
popular. Por sua vez. ~Iaria Madaléna 
âisse acreditar que, "no momento de 
dificuldades econômicas que atraves
samos", o Promorar não deve ser en
carado como a única OpÇãO para benefi
ciar com a casa própna o pessoal de 
baixo poder aquis1tivo. 

Antônio Galvão disse que os habi
tantes da periferia terão o Promorar 
se o quise rem e, por isso, ele está 
aguardando os resultados do levanta
mento que os funcionários da Promo
ção Soc1al estão fazendo nesse sentido. 
Segundo ele, some::te com esses dois 
nas rr.ãos a compar:..!Ua poderá projetar 
um plano de urbanizacão e solicitar ti
nanêiamento ao B~:H . Embvra no Pla
no de Governo do orefeito José Rober
to Magalhães Tefxeira constem pro
gramas de habitacfl•) por \.:lar pre..,;stos 
para os últimos ll11:'5es do ano, Galvão 
afinnou que a opção cio favelado pelo 
programa tem que ser o primeiro pas
so. 

Prós e contras 
Durante a elq:)anação que fez so

bre a natureza e <s objetivos do Pro
morar, o diretor té:rlcc, da C{lhab. An
tônio Paulo Ribeirü. d:sse que o pro
grama visa atenda- a faixa da popula
ção cujos rendimeltos mensais são in-

feriores· a dois e meio salários mini
mos. A verba a ser empregada em ca
da lote, exolicou o diretor, não ultra-. 
I?assa.l'Ía o llmite de 300 CPCs- cerca 
o:e 1,36 milhão de cruzeiros no ci.")'lbio 
atual - financiadas no prazo de 25 
anos. Expondo os critérios, ele infor: 
mou que a Coh3b ~ntregaria terren_os 

· urbanizados, ou seja, com obras de m
fraestrutura (água. esgoto. energia 
elétrica) e uma casa embrião (residên
cia de dependências minimias). 

Fazendo urr.a comparação entre o _ 
Promorar e a auto-construção promo
vida pela Prefeitura e fina."lciada pelo 
Funcfup - Fundo de Apoio à Popula
ção de Subabitação - Antônio Paulo 
afinnou que "a filosofia dos dois pro
gra.-nas é a mesma. mas a forma de fi
nanciamento é diferente". Segundo 
ele, se o' projeto de auto-construção 
tem a vantagem de um financia.'!lento 
sem juros, o Promorar - dependendo 
dos recursos do B:t-..'11 - cobrará juros 
e correção monetária, mas. em com
pensação, fornece seguro. "Se o adqui
rente falecer ou ficar inválido, o imóvel 
será automaticamente . quitado", 
exemplifica ele. 

Ratificando as declarações presta
das por Antônio Galvão, Antôruo Pau
lo Ribeiro falou sobre a necessidade de 
opção do favelado peio programa, 
acrescentando que mesmo se apenas 
alg-umas fa\·elas se interes..<.arem. ·elas 
serão atendidas com o plar.o de urbani
zação do Promol"3r. No en!allto, ele. fez 
questão de enfatizar que as favelas só 
poderão .ser beneficiadas se houver 
consenso entre os moradores. "Não 
pos..o:o, explica ele, por exemplo, colo
car ~~ numa comunidade ·para servir 
apenas alg-.1mas fanu1ias. Todos teriam 
que ser beneficiaàos", ele iinalizvu. 

Autoconstrução, uma saída 
Por outro lado, ;egundo ~l:J. • ..ja ~la

dalena 1\leloni de :~ii·;eira, do Setor de 
Subabitação, o tnGllho conjunto entre 
os moradL' res e aadm;nistr.JÇào muni
cipal tem sidu a :·r<:io mais \;ável. A 
auto-t'Onstrução. ltra\·ês da qual os fa
velados são benef:.ll>rlos peiaPrefeitu
ra. que re~J>Onsa=: . l7.a·se peia implan
ta.çilo de infral'Slri:'Jra. deixando para 
eles a missão de.:-o!1str..úr as casas. 
tem hoa recep!idude. \taria ~iarlale
na informou qu.- ~>11atHial empn-~ado 
nas obr.lS ~ olltid•t"<)m n,•rba:; do t'un
dap. que é intt>j.,'Ttl<l por rt>prt-SCntau
tes das favelas, ili l~rej.l, do Instituto 
dos Er.~enheiro" • ArqUltcWs e pn·~í
dido pt•.o secn•l<ULl Ja Pronicl<;:.{o :'n
cial, t' t'ujl• caJ;Jilal: pro ,· .ni .. ntr •Ü• t•m
prE'SJ.S muni<·1p:ll:1;ue r<'lall<lr?.m l'Lltn 
0,5'!'o e 1% dt• SU.'!Pr.da t.ruta mt.>nsai € 
de doações, além e outros rt'Curso,;, 

Pouca onerosidade 

A coordenadora citou as fa\·elas do 
Jardim Flambo\-ant. do Parque Dom 
Pedro n e da Clukara Guara.rapes CO
mo exemplos de adesão ao pia..'io de 
auto-construção. Organizados em for-. 
ma de cnonerativa atrav.?s oe suas as
SOCI!ll,'ÕeS, 'os mor-ddorE's tt>m o mate
rial de ronstrução financiado pela Fun
dap. que em1te carnt>s de prestações 
ml'l!."<!!:S que são cobradas ~m juros. 
"O B~H está em crise. por"..anto a me
lh,lr l•p,·<i•l é pr•~<'u!-ar o povo. a fim de 
que ele t' a l'r~fl·itura po~"3lll traba-

. il)ar j:mtns em h<L<.<.'a de sult;ç<X>s", co
mt>nTa ~!,.ria \I:u-blena. Após i11inrmar 
que al~mas f:we!a.:o são im·;awi;; à ur
baniz.u;;;.o, a a.~~istcnte social tinalizou 
di;k:nJu que "a hora 1.1 de muito traba· 
lho e criatividade". 
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c~~pinas. quarta-feira. 30 de maio de 1984 Diário do Povo • 

Das 84 fave]as só 15 têm cooperativas 

Fâvelas sem urbanização 
por falta ·de cadastros 

Ul.a ti4 favetas exaslcntd ~m C&mpin.aa. apenas 15 

~~d:;'fi~rt.":c~~a~i:,'~~ 
Fund&p o Fwldo de Apo1o Li!opulaçllo de Sub-Habitação 
t::-t.nr.a.. A irJonr.açao f<~i dlvul.t_llda ontem pt!la n:pre
~nuuu.e- d11. Prornuçio ~. no .Fundap, ConeeicàD B•r· 
to:ono. 

Cri:ldu hâ 4 &rv.. rom objetivo d..: ~:1on.t a popu}a.
Çil cto..s fk \'c:l.i.:i. o Fun~ duncior.& com recunoa vmdoa 
da Sct..-c e da SM.nta.::.a t: só lit._..ra financiamento para u ía.- • 
vrl~ que j;a t.rrJwn •ido c-..J.M.strlldaa, que tenham coope
:a:h'a rm fWlt'Junamento e um planO dt= Ul"WUz.&Çáo 
a~I"''\'ll.Qo pc-la J.''tt·iritura Munici~. Até agora., AS únicu 
faoT!a.s que cvm}mram to..~ e:.t.a.s exigl:nci.u do a do 
J>o.n!Jm fikmhoyant, Guar&n~pu, D. P~dro 11, Jardim 
hn.n:lvafk!n.- • Jardim Santana, na favela do Cafe.z~ 
nl:o.-
E~ e._aL&mcn~ a demora na formaç:io daa usoci&çOea 

d~ favcl.a:a. r du r~•pectiv.u c()(.tper&[Jvaa, a rewpon.aáveJ 
eebt. puuc• ~tt-r.a('Ao t"m~nt.e aLi: ~ora n&l favelas de 
ü.Lmpir.a.s . AJ~:;.nr dJaso, muito:. favdadoa que j' estio 
pagv.ndo llt"\15 carnh de: contribui~AD ._cooperativo re- · 
cWn..m du ai.,... do Fundap em fornecer o matuial, co
mu atXJntec"t no lllrdam Pkn.napantma, onde apear da 
~rallv• l' lo:r capllal pon o primoiro financiamento 
<k..U: f<Vtr•JrO. IÓ agora O fundap <iÚ libenJildO m&le
roJ para a con.truç~o ~ 20 casu. Na favela do Jardim 
Fhmboyant a rodamas:ão doo moradores ~ no oentido ~ 
q1.r o Fimdap prtciaana financiar também as instalLÇOea 
dt .ág\a t c=ner~;ia détrica, que a~ agwa alo providerici&
du }Jrloa prtlpri~a usuãrioa r que do cmu..idcradu muito 
c;;l11l> para o orço.m.nw &p<Ttado dos faveladoa. 

· Dt-cmprero ali'Uo u. a ~oUlnafio 
St;.~do o pn::~adc:nte da Auol:i&Çào de Moradora da 

f•veb. do JarJJm Flamboyant, Paulo Joaquim de Souza, 
ondr jã for-m UJn:struJdu 60 cuu- 2 cOmod01 e banhe;. 
r<> o <um nu.k~ f1ru.na..do ~lo F'wldap, nao llltim .. 
rroq,d •• n .. uu;J.o p~oruu muito por cauaa do de.empr ego • 
.. Se t..ver 6 ou 1 mora.don:a em di• com 01 ptp.mentoa 4 
ml.llto. O dt::ttetTifA't=ifú fez a..ir muito u const.n.IÇOel, uma 
W% que fi,....ncilimos ~lo Fundap JIÓ oo tijoloa. O reaiD do 
mak:-rial. c:• da m:n.dor compra andividualmente.. Por iuo 
&inda temos 1.20 barro~c:os oa favtlM". afirmou. 

O rnt&n"" da urbanW.çat;., oegundo rle, tambbD ut.6 
.:m ~ento. ''Já foi fti\.0 o Jevant&mt:nlO ~co 
e ll.b~r& ca~ a.!&~tt.wldo o. barrac::tJa pan' a6rir u 

~~1;'::":e~~!'!md~'!: ':"~.":=di~ 
porque a CPFL quer o -ento de wna po.n:da adian· 
~ r toda a rt<l• ficará em aproximadamenLt: Cr$ 50 
n.•IIJO<:o. A rr~u eléllia • a ~lr\ll. do noi\IOo maiora 

I:~:J~~=-~:!'ft~~':J:.a;oll absurdos pa.n. o 
1'\UIIi prú"'in.~ d..d, :.q.."'Ulldo rlt1 a favela nnhará aeia ~ 

• no\"a3 ru.u r em uma deUi3}á fo1 Celta ali recfe de ~to .. 
a. popu.1.11.çiw uCt.tJ~ u rt=uruu ~m mutirlo para n:iliz.&r 
e t... OOra t • S.U..U r.O fa.., hpç<.e. '"Com a abertura 
d~ r ...a r a '"'""'r~tru~&.u dt- nu...i• cuu., vamos !uu tam
t....:m Ul'H& hor\& OJI.:UV&.,, pranUI.l O presidenl.e d& ~ 
C I~. 

Alkn do• prd>l•mu ~01 pdo doo<mprqo, Paulo 
J""'l..Um de s.,....,. apontou também aliJta de popmento 
<L rontril..u1ç.W oo Fund..p, quo a Sana.a deixou de faur 
dLJ.rW.\c dui:. :..n.Ai.. ''l!.to pr11.tlcamentc paralisou a w-b&ni
to<(~ c1a.o fa"l"->. Agon, d<poio de muita dU.cusaào, pao 
r~~ qur • Sa.nbaa irá p11gar 01 Cr$ .C.S milhOea que deve 
..,, f"UnJap'". Ed~opr6prlo 

Na r. • da do Jardim Paranapanema, du ll casu 
e.ua.truldai ar..t ..rura, apenu 2 contaram com l'fiCW'501 d 
Fundap. A1 oulnt& foram feiLU na t:.u.. do esforço do1 
prO~nos fovd:.doo que, &ruliuaoa por melboreo condiçôeo 
ôc morad1a. dcr-...m um jeito de c:ompra.r o ml!.l.erial• (a. 
1 d "~ JlróJ.oria:s cuaa. 

~lu k"Kl"'ÓU a pretidenLt: àa A»ociação, Apanciàa 
Duuk Ertr.Jc J.6Tib d.,.... alrUO ~ ~vido 1 falta de 
L:.!r• ~pcra.uva, que .O foi form-.da DO in(co ~ano. 
• Aq.J5 c;..>& n~r>dvr doa !56 ..Xioa dk c:oo~rativa; àepo
,,ta, um tot&J mcl\a.kl a.c:im& de Cri 3 mil p11.ra ter direuo 
ao fu\alnci.mento. 56 que ~e rc ... 6Wo o fundap pode
ria~ liberado o finan~nto mu eó ugora C~.tÁ libe
rando mat.en..l ....,., 20 c:a.~ta. Ape..ar di•••. eoJit'BIII .. 
'' '~"atA! o final do ano, metade àa f•vda. 9,u• ~mco:rca de 
$00 h&rracos jA trnha C&:SI:.! dr a)v('na.ria. • 

M ~rs ~...,.....e eooto, "'~-undo ela, jt estio apro
,,...:.a.s na Sar..:..ia e d'"v~r.lu aer ampt.nt&du no próXJmo 
c~. ··N.a.o dc ... t:r...a ficar muJID caro- ~rc..a de Cr$ 30 mil 
J~ Cl..-:1& mcn.dor • porque Dl.w. ~m01 ~OI .& 
........... .;,,ri&. ~~:-.t.o & t'f"di~ c:~nc.&.. At-rtC.d.a dl% 
'" .. ;"'\&..\ ..i& L.~; ...... r- :t:..r &aJo.O. 
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·Sem .Verbas, Fundap nãô · 
_pode ·urbanizar 'favelas ·. 
Se a Sana~a pagàsse os quase Cr$ 30 

miihües Ul'\·iclns ao Fundo de Apoio à Po
pulação de Subabitação, o Fundap teria 
condições dtt financiar a construção de 
aproximadaml'nte mil casa:? nas. f~welas 
da cidade. O não pagamento da dl\1da da 
Sânasa e a não nomeação do novo. Conse
lho da entirlade pelo prefeito Mag;dihães 
Téi.xeira, paralisou às atividades do Fun
dap, órgão criado há cerca de três· anos 
pâra financiar . material de çonstrução e . 
mfra-estrutur;:1 para a urbanização de fa· 
velas. , 
·. A divida· da .Sanasa vem desde abril do 

ano passado e corr"esponde a 0,5o/o da ar· 
reca<iação tarifária mensal da autarquia. 

Além da Sanasa, a · Setec tain bém aloca 
· 1% de. sua renda ao Fundap - que está 
em dia com os·pagàmentos- e são estes 
dóis órgãos as únicas fontes de rendas que 
o Fundo d~ Apoio à População de S~b~i
tação tem J>ara· desenvolver suas atmda
des. Hoje o Fl.mdap tem emeaixa cerca. de . 
CrS 6 milhões vindos da S:etec, mas que 
não são suficientes para a continuação dos 
financiamentos já iniciados nas fawlas do 
Jardim Flamboyant, Guararapes e Parque 
D. Pedro li. · . · · 

. O presidente da Sanasa, Vanderlei Si
mionato, disse que está·a espera de wna 
reunião com o secretário da Promoção So· 
cial (e presidente do Fundap) Darci Paes 

de Pádua, p~ra ver como· pooerá ser f€:ito 
:o pagamento dos atra&ados, porque a au
tarqwa não terá recursos suficientes para 
saldar a divida de uma só vez. ".Quando 
assumimos a Sanasa - explicou Simiona- · 
to- a divida já era relativamente alta e o 
Fundap estava com · dificulàades para 
acertar seu pessoal. Tivemos alguns con-

. tatos com Paes de Pádua que inclusive me 
.enviou um oficio requerendo o m·ontante. 
da divida. A resposta já está com ele e de
veremos ter uma reunião para estabelecer 
as condições de pagamentos". 

O secretário da Promoção Social, por 
sua vez, disse que na próxima semana se 
reunirá com o presidente da Sana.sa, com 
expectativa· de que a divida seja saldada. 
Mas, segurido ele, as receitas do Fundap 
ainda são muito bai::.cas para manter o ór
gão de-ntro do grau de necessidade para fi-

. nanciar o desenvolvimento do plano de ur· 
banização de favelas. "Estamos elaboran· 
do um plano de trabalho para estudar ou
tras fontes de renda que possibilitem a 
viabilização do Fundap '. Paes de Padua 
disse que foi pedida uma verba orçamen
tária de Cr$ 100_mi1hões, ma.S "não tenho · 
certeza se virá. E pouco, mas poderia aju-

. dar dentro da precariedade; o ideal seria 
encontrar outras fontes subsidiárias. En
quanto· isso vamos administrando com a 

. crise e atuando dentro dos recursos que 
.temos". 

Uni re~eio: .que trabalho pare na metade 
Franciscó Raimundo, presidente do 

Conselho do Fundap ·- ·e cujo mandato 
venceu há um mês - dentro desse quadro 
de falta de recursos, tem apenas wn re
ceio: que o Fundap "seja mais uma ativi
dade que comece e não finde, como acon
teceu na época de Francisco Amaral que 
construiu 500 casas no progràma Profi· 
lurb e parou por ai". · 

Três favelas já receberam financia
mento do Fundap: Flamboyant, Guarara
pes e Parque D. Pedro 11. Mas o financia
mento foi feito apenas para a compra de 
tijolos. porque não "existe recursos para o 
financiamento de todo o material de cons
trução. :\essas três favelas e:dstem as 
cooperativas que se t:>nc::u-regam de distri
bwr.o material comprado ~lo Fundapen· 
tre os favelados, que num esquema de mu
tirão já foram construidas 13 casas no 
Flamboyant. 10 no D. Pedro li e '10 no 
Guararapes. . . 

Mas a urbanização não terminou ain· 
da: no Flambovant 150 barracos estão à 
espera de tinanciament(\; ·no Guararãpes 
22 e no Parqw D. Pedro li. mais 56. !\o ti
naneiamt•nto dt' material de constrwáo. a 
Fundap st• l'ncarrt>ga de- adfJuiri~lo e as 
coo~rativas da.." fa\•elas se t>ncarregam 
de distribui-lo entre os favelados, que de-

pois fazem o pagamento do ·~empréstimo" 
sem juros. Mas já existem muitos favela
dos em atraso com o Banespa, nu total de 
Cr$ '400 mil e que. segundo Raimundo, 'es
tão tentando rolar essa di 'vida. 

Hortas comunitárias 
· O Fundap quer urbanizar os 84 núcleos 
de fa\·elas em Campinas, fazendo inclusi
ve hortas comunitárias. "Existem mulhe
res já discutindo o assunto, mas que sem
pE> esbar·ram no proqlema de dinheiro: é 
prec-iso material. alambrado para cercar a 
horta''. No Jardim Londres, segundo Rai
mundo. tem até uma área reservada r,ara 
a horta e que esr..á à espera de um ruam· 
brado·~. 

Os financiamentos comecaram inidál
mente no · Flarnboyant, Guararapes e D. 
Pedro li porque ';eram as fa\·elas qu~> es
taYan1 m<!is org-anizadas e· com cooperati· 
vas. Alguns problemas de infra-estrutura, 
como água, luz e esgoto já estãp parcial
ment~ resolvidos··. E .mwtas ou tráS ~!'tiio 
com planos orontos e a espera de tínancia
mento .. "AJ1tes é preciso urbanizar essas 
tr~s por compl<>to, para depois ·conll'Çar 
com a.. o;; outras, a tím de !'l<lo ueixar-o seni· 
ço pela metade. . )las dt:>pende de 
recursos", disse Francisco Raimundo . 
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