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o DESAFIOdas ocupações e favelas: o estudo do Nesur, da Unicamp,

aponta 182 ocupações e favelas, em Campinas, configurando
'aglomeraçõessubnormais';desafio que o Poder Público.
Correio
Popular,Campinas,25 mar. 2003.
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O' Desafio

dasOcupações
eFavelas
Campinas tem 127.647pessoas morando em
"aglomerações subnormais", que éa denominação
que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dá a núcleos urbanos onde, com praticamente todas as deficiências em infra-estrutura, se
concentram fél.mÚias de baixa renda, vivendo as
agruras decorrentes da pobreza.
Esse éum dos dadosjá levantados sobre o fenômeno dasocupaçõesdeáreas urbanas eosurgimento de favelas,em cinco municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
Trata-se de estudos em realização por parte do
Núcleo de ~conomia Social, Urbana e Regional
(Nesur), ligado ao Instituto de Economia (IE) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e
pelo Núcleo de Estudos da População (Nepo).
Essas unidades acadêmicas estão fazendo
levantamentos para um banco de dados sobre a
RMC, com o objetivo de subsidiar projetos sobre
Como mostramos
questões metropolitanas.

domingo, o trabalho resultará no Atlas de Informações Metropolitanas.
AbrangendooscincomunicípiosdaRMCem
que as ocupações são problemas

mais preocupan~(

tes e urgentes, os estudos apontam 140,9mil pes.
soas morando em
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ESTUDO DO

NESUR, DA
UNICAMP, APONTA,
182

OCUPA~ÕES
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E FAVELAS, EM
CAMPINAS,
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levantamento, são

nada menos de 6%
dá população da
RMC vivendo em
precárias condições
de habitação.
Campinas concentra
90% desse
I

I

I

total de moradores
.
nessas areas, ou
"

seja, 13,17%dapopulação da cidade vive
em sem provimentos básicos por parte do Município.
Nesse mâIi~~ precariedades sociais,
pelo menos 5 mil

'. famílias vivemem

áreas de risco, questão que é o objeto de
verba do Estado para Campinas, mas a Prefeitura
vem protelando o oferecimento de terreno para a
construção das habitações.
Lembre-se que o IBGE defrne "aglomerado subnormal" como um conjunto de favelas e assemelhados constituído por um mínimo de 51 domicílios
ocupando terreno de propriedade alheia, dispostos
de forma desordenada e densa, e carente de servi-

ços públicos essenciais.
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É por isso que o Nesur e o Nepo estão elaborando proposta técnica para oferecer subsídios, às prefeituras, visando políticas e programas de intervenção capazes de melhorar essa configuração e garantir moral1ia condigna para a população de baixa

,AGlOMERA~ÕES
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re~cta.:.D~ Campinas,~_cta RMC.

DESAFIO QUE
O PODER PÚBLICO
NÃO.ENFRENTOU

.

E por esse critério que Campinas tem as citadas
127.647pessoas vivendo nessas condições, nos 182
núcleos (ou setores censitários).
Ainda dia 3último, publicamos reportagem mos~
trando como tal anomalia social se expande na
região Sudoeste de Campinas, ou seja, a região do
Campo Grande, em que, dos 81bairros praticamente esquecidos pelo Poder Público, fazem parte 27
núcleos, incluindo assentamentos irregulares, favelas e ocupações, como mostrou o Plano Local de Gestão do Campo Grande, realizado em 1996.
Dado que a questão é dramática (com os consabidos desdobramentos em termos de problemas,
inclusive a violência), constitui desafio que a Administração Pública não vem enfrentando em sua preo-

cupante dimensão.

CONFIGURANDO

SUBNORMAIS'

favelas ou ocupações, isso em Campinas, Cosmópolis,
Hortolândia, Santa
. Bárbara
d'Oeste
e Sumaré.
Como revela o
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