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MINORISZ, Moacir Paulo. política Habitacional e Habitaç~o Popu-

lar - An~lise do Caso dó ~unicrpio de Santo Andr~ - S~o P~u-

10, EAESP/FGV 1981~206 p.(Oissertaç~o de Mestrado apresent~

do ao Curso de P6s-Graduaç~0 da EAESP}FGV, Área de Concentra

ç~o: Planejamento Urbano).

RESUMO: Trata-se de verificar particularmente no caso de Santo

André, a maneira pela qual grupos privados e o governo tent~

ramso1ucionar o problema habitacional; notar especialmente

expressoes dos fatores sociais, po1iticoS e.econ6miccrs que

afetaram a adoç~o d~ uma po1itica determinada de habitaç~o

popular; e como as diferentes associaç6es da .comunidade(So-

ciedades Amigos de Bairros - SABs e Comunidades Ec1esias de

Base - CEBs) se estruturam, qual a sua representatividade e

de que maneira levaram adiante suas reivindicaç6es com refe-

rências ao problema da moradia.

PALAVRAS-CHAVES: Habitaç~o - Urbanizaç~o - Santo André -Indus-

tria1izaç~o - Comunidade~ Ec1esiais de Base (CEBs) - Socieda

des Amigos de Bairro (SABs) - Planejamento Urbano, etc.
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1.1. ESPECIFICIDADE 00 PROBLEMA DA MORADIA NOS PAíSES CAPITALIS

TAS DEPENDENTES

A forma. sob a qual aparece e se desenvolve o problema da

moradia em um país dependente. obedece as mesmas forças motri -

zes que ocasionam o seu surgimento em qualquer tipo de socieda

de capitalista. Assim é qu~ com o início da migração campo- c!

dade ? problema se esboça. agudizando-se quando da penetração

das relações capitalistas no campo (1) Neste momento. "massas

de oper~rios rurais são atraidas subitamente para as grandes ci

dades. que se convertem em centros industriais" (2) Um dos re

flexos deste processo e uma pressaona demanda por moradias. ó

que acarreta uma grande elevação no preço dos aluguéis e no pr~

ço da terra. A parcela da população que recebe menores sal~ri-
. .

os. devido a istb. aloja-se em locais prec~rios; e torna eviden

t e p a ra a1guns. a ex i st ê nc.ia deu m "d éf ic it " haoi ta ci ona 1• a s

pecto.que necessita ser aclarado; j~ que n ••• não existe pro

p~iamente o problema de falta de babitação, pois dentro do sis

tema capitalista. a casa é uma mercadoria como ontra qualquer e

que é produzida tendo em vista. o fim geral da produção. isto

e o lucro Se h~ ~alta de c~sas em relação a uma procura

solv~vel. estas certamente serão construídas. A falta de oaoi

tação só ocorre para aquela parte da populaçào que nao consti -

tui procura no regime capitalista. que nao possui meios com que

Dl V~r a este respeito o ~studo de Paul Singer "Migraç6es
ternas - Consideraç6e~ sobre seu Estudo". in "Economia
tica da Urbanização" - Editora Brasiliense, são Paulo,

In
Poli
1976.

(2) E ng eI s », F ri ed ri c b - "C on tri bu i ç ão ao P ro Ó 1em a .da B a 6.it açã o " ,
in "Textos" - volume 11 - Ediçaes Sociais. são paulo, lR76-
p , 41.
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comprar casas ou alug~-las" (1)

Portanto. o problema da -moradia ~ um efeito do desenvolvi-

mento das relaç6es capitalistas. e n~o um fen6meno de "margina-

l'd d "(21 d ' 1 d d d' - , 11 a e • eSVlncu a o as con lçoes gerals daque e.

(xistem. porem. certas particularidades no processo de de

senvolvimento do capitalismo nos países dependentes que par~

cem pertinentes ~ quest~o aqui discutida. Assim é que a forma

como a industrialização nestes países se apresenta. isto ªisubs

titutiva de importaç6es. determina um largo vínculo com conjún-

turas específJcas do mercado mundial. implicando em um "ritmo

relativamente atrasado. com que se evidencia o proBlema Lda he

bitaç~o) em relaç~o ao desenvolvimento industrial" C31 Também

existe um agrav~mento co~ a expuls~o do campo de um forte con -

tingente populacional. que se depara nas cidades com taxas de

empregos aumentando de forma inferior ao ~ncrementD da força de

trabalho potencial. e que acarreta um'aumento no exercício de

reserva. diminuindo o preço da força de trafialfiD na'o ~'Dali'fi-ca"-

da. Neste inst~nte:de intenso afluxo ~ cidade. a indGstria co

(1) Singer. Paul - "Aspectos Econ6micos da Ha~itaç~o.Popular"in
"Arquitetura e Planejamento. no Terceiro Mundo" - GFAU - S~o
Paulo. 1963. s/p.

(2) Ver sumarizaç~o das críticas as análises da chamada teoria
da marginalidade e suas consequ~ncias na interpretação do
processo de urbanização na dissertaç~o de m~strado de E~mí-
nia T. M. Maricato: "A Proletarização do Espaço sob a Gran
de IndGstria - o caso de são Bernardo do Campo na Grande
são ,Paulo" - FAU-USP. 1977. p p , 9 à 12.

(3) Mo1ina. Humberto - Editor - "Vivienda y Subdesarrolo Urbano"
- FINISPRO - Bogotá. 1979. p. 42.
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meça a operar com tecnologia capital intensivo (1)
e e também

relativamente pequena a acumulação de capital. Ao passo que
, .

em uma economia capitalista, cujo desenvolvimento tenha se efe

tuado por impulsos end6genos, as t~cnicas capital intensivas

acabaram sendo introduzidas ao final de um período, no qual se

alcançara um determinado nível de acumulação de capital, que

possibilita uma grande demanda por força de trafialbo, nos diver

sos setores econ6micos beneficiados.

Procurou-se, assim, apresentar certos processos especffi -

cos do capitalismo dependente, sem todavia esqoecer qoe: "a1

as an~lises do processo bist6rico de constituição da perifiria

da,ordem capitalista internacional devem explicar a din~mica da

relação entre as classes sociais no nível interno da~ naç6es

b) os condicionamentos e~ternos, isto é, o modo de produção ca

pitalista internacional, "o imperialismo". o mercado externo

etc, reaparecem'inscritos estruturalmente. tanto na articulação

das economias das classes e do Estado com as economias centrais

e com as potincias dominantes, como na~articulação dessas mes

mas classes e no tipo de organização econômica e política que

prevalece no interior de cada situação de dependincia; assim

sendo '," as estruturas condicionantes são o resultado da rela

ção de forças entre classes sociais que se enfrentam de forma

específica em funç6es de modos determinados de produção" C21

(11 Ver discu~são a respeito da questão de que o capital~smo de
pendente estaria circunscrito a exploração extensiva da mãõ
de obra.em Fernando Benrique Cardoso: "Autoritarismo e De
mocrafização" - Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro. 1975 -;
pp. 30 a 33.

(2) Cardoso, Fernando BenriquB - "Teoria de Oependinc~a ou
lises Concretas de Situaç6es de Oepend~ncia" in Estridos
BRAP n9 1, são Paulo, 1971, p p , 27e 28.

AnáCE
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Isto significa que o presente estudo tem como intuito um

aprofundamento da análise do fenômeno urbano, determinado pelas

condiçôes expostas, já qoe este aspecto define a quest~o da fia
/"

bitação. Sendo a estrutura habitacional um dós indj~adores do

proces§o de·urbanizaç~o. as alteraç6es ocorridas em seu bojo

ajudarão a compreendê-la. Dentro desta análise. e neces-sário

verificar as condiçôes de dependência. bem como apontar as si

tuações econômicas e políticas internas ao país; ambos aspectos

de um mesmo sistema, originado' de um modo de produção determina

do.

1.2. REP~DDUçAD DA FDRÇ~ DE TRABALHO E REPRODUçAO DO tAPITAL

Para entender o pr~cesso de assentamento da populaç~o de

baixa renda em locais precários é fundamental compreender o si~

nificado da cidade capitalista. Por isto cabe observar a rela

~ão entre a reprodução da força de trabalho e a reprodução do

capital. e verificar o papel representado pelo Estado. Eviden-

temente que, de acordo com o processo de acumulação pertinente

a cada período historicamente dado, o Estado compriu um papel

natural às sociedades capitalistas, 00 seja, manteve-se mais

comprometido em criar e expandir as condiçôes gerais para a re

produção do capital III do que em atender §s necessidades da

força de trabalbo.

Corou se sabe. a reproduç~o da força de traBalbo é' essenci-

(11 Ver a este respeito: Jean Lojkine - "El Marxismo, El
do y La Qoestion Urbana" - Síg16 XXI Editores, México,
principalmente o capítulo 2.

Esta
1979,
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aI à produção capitalista: "essa reprodução constante, essa

perpetuação do trabalbo, e a condição necess~ria da produção ca

pitalista" (1)

Por outro lado, na cidade existe uma grande concentração

de atividades, "que fazem com que o solo urbano seja disputado

por inúmeros usos, condicionados pelas regras do jogo capitali~

ta" l21 Estas diferentes condições de uso determinam que o so

lo urbano seja apropriado, principalmente, por individuos ou em

presas, que possam pagar o preço da. terra.

Tal fato ocorre, visto que sao os direitos de propriedade

privada do so16 qQepossibilitam o processo de apropriação da

renda fundiária: "Apenas os direitos de propriedade sobre o

globo terrestre, detidos por certo número de pessoas, capacitam

-nas a se apropriarem, triButando de parte do tra6alfio social

excedente, a qual se torna cada vez maior com o desenvolvimento

da produção. Essa realidade ª dissimulada pel~ ci.rcunstância

da renda capit~lizada, isto ~, este triButo capitalizado. apar~

ce na forma de preço da terra e esta pode ser vBndida como qua!

quer outro artigo do com~rcio ... mas n~o e a venda que cria es

se direito, apenas o transfere. ~ ~ecess~rio que o direito e
,.

~ista antes de poder tornar-se ofij~to de venda: um av en da nao

pnde produzf-lo, nem uma s~rie dessas vendas, continuamente re

01 Marx. Karl - "O Ce p ft e l " - Editora Ci'vi'lização .Br-e sf le fr-e I

Ri.o de Janeiro. 19.68. livro 19, volume 11. p , 665.

(2) Singer. Paul - "O uso do Solo na Economia Capitalista" - in
"A Produção Capitalista da Casa (e da Cidadel no .Br-e sf I In
dustrial" - org. Ermfnia Maricato - Ediiora Alfa - Omega
são Pe u Lo, 1979. p , 21.
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petidas. Geraram esse direito as relaç5es de produç~on (1)

Para melhor entender a lógica da especulação. deve-se veri
~ (2)ficar que esta pode estar ligada a produçao ou ao consumo

N~o cabe aqui aprofundar o conceito de renda fundiária urbana

sob o primeiro aspecto. Já sob o segundo aspe~to. quanto ao

consumo. ela se apresenta como renda diferencial. na medida em

que a demanda por solo urbano para fins habitacionais esteja re

lacionada com vantagens locacionais; ou seja. a renda e propor-

cionada principalmente pela dist~ncia em relaç~o a serviços ur

banos. tais como transporte. água, esgoto, comércio. etc. Tam

bém o elemento prestigio proporciona renda fundiária, uma vez

que e conhecida a tend~nciade grupos so~iais ~ segregaçao, o

que se verifica entre os mais ricos. ou ainda a aspiração a uma

ascenção em termos de cloasse.

1.3. PROBLEMAS SOCIAIS E PROBLEMAS P8BLICOS

O tema da habitação popula~. uma vez deflagrado o proces~o

de urbanização. sempre esteve S Baila. demonstrando claramente

sua complexidade. Assim foi bonstante a aç~o de grupos estrat~

gicamente situados. que procuraram de alguma forma nsolucionarno

esta questão.

Como até hoje as camadas populares estiveram de alguma fo~

ma contidas; e fugindo o problema da RaBitaç~o. para as c~madas

(1) Marx. Karl - "O Cépital" - Editora Civilizaç~o Brasilei~a •
Rio de Janeiro. livro 39• volume VI. p. 890.

(21 Ver discussão a respeito de Renda Fundiária Urbana, em Paul
Singar: "O Uso do Solo ••• " ~ Opa cito
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de mais baixa renda, da quest~o puramente de desequilíbrio de

oferta e procura de residencias, concorda-se· com o ponto de vis

ta de que a "habitaç~o tem sido usada coma forma de preservaç~o

e controle da força de trabalho" CIJ nos diferentes períodos

historicamente considerados, e que ser~o sistematizados no de

senrolar deste trabalho.

A constante deterioraç~o das condiç5es da moradia, portan-

to, podem ser explicadas tamb~m pelo rfgido controle das inicia

tivas populares; pois, "as camadas ·diretamente afetad~s n~o po~

suem o poder de transformar o "seu" problema num problema cole-

tivo" (21

Para situar concretamente esta quest~o, e necess~rio a cam

preens~o da aç~o das classes e fraç~es de classes; e a partir

dai verificar como determinados nproblemas sociais" trarisforma-

ram-se em problemas p6blicos e passfveisde aç~o governamental.

Deve-se entender a aç~o do Estadoatrav~s do jogo de interesses

socia~s, fundado, principalmente, no processo produtivo e nas

relações de produç~o.

Pod~ria se argumentar qoe a dtlapidaç~o da mao de obra, on

de o caso da habitação é só, um dos exemplos, aca5aria tendo con

sequencias no processo de éxpans~o do capital. Orna an~lise des

te tipo n~o leva em conta, a forma como se deu ati fioje, o mode

[lI Blay, Eva Alterman - "Bafiitaç~6: A polftica e o Babitante"
in "A Luta pelo Espaço" - org. Blay, E. A. - Editora Vozes,
Petrópo'lis, 1978, p. 77.

t21 Camargo, Cândido Procópio Perreira et alii -"S~o Paulo
1975 Crescimento e Pobreza" - Edições Loyola, S~o paulo
1976, p. 61.
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lo de desenvolvimento brasileiro. ou seja. baseado nos parame -

tros que beneficiam os interesses da apropriação privada; e p~

rece fundamental salientar qu~ "a programação capitalista não

pode modificar. fundamentalmente. as condições da reprodução e

da distribuição. pois deixa imodific~veis as mesmas relações de

produç~oe. portanto de apropriaç~o Na realidade. as econo

mias destes países capitalistas -nao podem ser economias planej~

das. pois elas sao sempre economias de mercado, nas quais as "d~

cisões últimas sao tomadas pelos propriet~rios dos meios de pr~

duç~o. que evidentemente buscam satisfazer nao os interesses so

ciais, mas o incremento de seus locros. Nessas condições, es -

sas economias continuam a ser submetidas ~s leis da re~rodoç~o

do capital e da apropriaç~o do locro por orna classe soc~al prí

vilegiada" L11

1.4. SANTO ANOR~ - LOCAL IMPORTANTE PARA A ANALI"SE DA

HABITACIONAL

Visando contribuir com a an~lise da quest~o urbana e mais

particularmente do proBlema da moradia. tenciona-se efetuar um

estudo de caso em um municfpio da regi~o da Grande S~o Paulo.

As sfrn , a p r-o p o sf ç à o d es t e pesquisa e tentar compreender

em que medida as vari§veis decorrentes do processo de urbaniza-

ç~o provoca~am alterações na eitrutura haBitacional do municí -

pio de Santo Andr~. Tentar-se-&. assim. entender a direção que

tIL ffettel~eim. CBarles - "O Que i Planificaç~o Socialista?" in
"Planificaç~d e Crescimento Acelerado" - Z~har Edito~es.
Rio de Janeiro. 19.68, p p . 10 e 11.
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tomou a urbanizaç~o no seu processo de expansao, a partir das

transformações geradas pelo processo de industrializaç~o, ocor-

rido no municfpio, que se iniciou no ~ltimo quinqu~nio do secu-

lo passado, com a propagação das atividades industriais locali-

zadas na cidade de são Paulo.

A anál'ise do processo de urbanização, evidentemente, terá

que levar em conta o processo de acumulaç~o, já que ambos -nao

podem ser vistos separadamente; e ê o ~ltimo que condiciona e

determina o primeiro. Assim, a exata compreens~o dos coamados

problemas ur6anos, do qu~l a fia6itaçªo ê om deles, t~m qoe ser

analisados a partir da atica da acumulação determinante em cada

perfodo.

Por outro lado, a escolfia da cidade de Santo Andrê. como

foco de pesquisa, est~ ligada ao fato delé apresentar caracte· -

risticas peculiares qoe a tornam sftio importante para estudo

da questão ba5itacional. Como já foi ditol o municfpio ~ai ad-

quirindo importãncia no final do s~culo passado, com os primei-

ros passos dados pela industrialização no pafs. Na êpoca era

dist~ito do municfpio d.e São Bernardo, que engl06ava toda area
DIconhecida hoje como Grande ABC

são Caetano, outro dos distritos. também cresce com a ins-

talação de ind6strias; e ambos s~o os p610s de desenvolvimento

da região .. ,Enquanto que são Caetano começa a perder importãn -

cia relativa na déc~da de cinquenta. estando noje totalmente o

[1) Esta região. hoje. é composta pelos municfpios de Santo An
dré. são Bernardo do Campo, são Caetano do Sul, Mauá. Diade
ma, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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cupado. impedido seu crescimento horizontal; Santo André conti-

nuou a receber indústrias. inclusive sendo fixado. alí. impor -

tante pala petroquímico. consolidado no final da década de ses-

senta. o outro grande municipio da regi~o. S~o Bernardo. ao

contr~rio, começou a ter import~ncia relevante somente com a

instaiaç~o da indústria automoBilística em meados da década de

cinquenta. Assim sendo, Santo André apresenta, desde o

do século até hoje, creseimento elevado, que trouxe grande con

tingente de migrantes, que v~o fazer da fiafiitaç~o um dos princ!

pais problemas da cidade, tendo como respostas a aç~o de grupos

privados e dos diferentes governo, empenRados em "solucionar"es

ta questão.

P od e-s e eg ora co lo cer a ppi'mei'ra das 6ipdt es e s qn e ori enta

~ste trafialKo: ·i uma cidade que tem o pr05lema da moradia agu-

dizado co~o é o caso de Santo André. que pode se perce5~r os

"avanços" como resposta do pr05lem~ da moradia. "Avanços" en -

tendido como tratamento pioneiro dado ao municfpio, no que se

refere ao campo da ãe fídte ç âo , Cumpre ainda testar, dentro des

ta ~ip6tese. qoe. mesmo assim. a grande maioria da populaç~o

não tem acesso a estas "soluç5es". devido a f~tores econômicos

e políticos. fazendo com que a população oper~ria. que vive ne~

tes municípios "ricos". tenba condiç6es prec~rias de fiafiitaç~o.

Oescaita-se. assim. a idéia, qoe para alguns parece simp~-

tiea. da exist~neia de um 6rgão de planejamento imunizado do

cont~gio político e 6rganizado a fim de estabelecer politicas

baseadas na ci~ncia e na raz~o. Tudo isto est~ ligado ~ idéia

da "neutralidade" dos 8rg~os tomadores de decis~o. parecendo e~

queeer doé int~resses que representa o Estado e de que planejar
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e um ato político realizado em função daqueles interesses.

A precariedade das condiçBes de moradia faz com"que seja

importante analisar como se comportam, hoje, certos órgãos comu

nit~rios frente ao problema babitacional; assim, parece ser fu~

damental o desenvolvimento de uma percepçao, no que se refere a

atuaç~o das. diferentes formas associati~as e outros meios de ex

pressao popular. Neste caso específico, procurar-se-~ estudar

como se dá a participação da comunidade por melfiores condições

de moradia.

Pode-se agora lançar a segunda 6ipates~ deste trafia150, ou

seja: separar as respostas dadas ~ questão da moradia pelas

próprias organizaç&es cbmunitárias que enfrentam o pr051ema, f~

zendo com que a comunidade, atrav~s de seus organism?s repre -

sentativos~ defina su~s necessidades; daquelas que t~m como ob

jetivo a~manipulaç~o pel.as camadas sociais que det~m o poder

do potencial que representa a questgo 6a6itacional. Por causa

disto, esco15eu-se dois projetos para estudo de caso:

~ o que tem como meta a construção de casas populares

um deles

atrav~s

da prefeitura local em conjunto com a ex-CECAP; o outro ~ a

construção de moradias em terreno adquirido pela pr8pria comuni

dade para este fim.
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2. SANTO ANDRf: PAULISTARUMTERRA MATER ?
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2.1. PRIMÚRDIOS

o povoado de Santo André da Borda do Campo, fundado por
4
IJoão Ramalho a 8 de abril de 1953, ensejou no ano seguinte a

fundação de são Paulo.

Porém, em 1560, a constante rivalidade entre os padres je-

suftas, fundadores do segundo nGcleo, e João Ramalho fez com

que Mem de S~, então governador geral do Brasil, extinguisse o

povoado inicial, transferindo seus ,moradores para o P~tio do Co

légio. Este desenrolar de acontecimentos, na interpretação de

certa historiografia que tem como aspecto primordial a mitific~

ção dos fatos, mereceu a seguinte an~lise: "João Ramalho não via

com b6ns olhos a prosperidade de são Paulo, em detrimento de

Santo André.' Fort1ssima 'foi a luta entre a Esparta dos Mamelu -

cos e a Atenas dbs jesuftas. Mas Atenas venceu ... "(1).

Assim, a localidade entrou em rápida decadência, e somente

acontecimentos esparsos ocorreram naquele sítio. Foi no final do

século passado que o local readquiriu import~ncia.

A fundação de Santo André, precedente a de são Paulo, fez

com,que, hoje, conste no seu brasão a inscrição: "PAULISTARUM
TERRA MATER"(2).

(1) Salgado, Plinio - "Como Nasc~ram as Cidades do Brasil" - Edi
tora Voz do Oeste - convênio com o MEC, SP, 1978, p.'42.

(2) ou seja,' Terra Mãe dos Paulistas, já que a estirpe de
Ramalho teria se espalhado não só até o município de
Paulo,'como a outras regiSes pr6ximas.

João
são



34

2.2. 1889 - 1933

No final do s~culo passado, o Brasil est~va inserido 'den-

tro da divisão internacional do trabalho como exportador de

produtos agrícolas, basicament~ o caf~. Por outro lado, com o

surgimento de um mercado consumidor, co n st ãt uLdo. por imigrantes,

que vinham substituir a mão-de-obra escrava; por aqueles que a-

tuavam no desenvolvimento do setor terciário, que adquiria rel~

tiva importãncia, devido ao constante crescimento da cafeicultu

ra nacional; e ainda por uma pequena parcela de população que

exigia um alto nível de consumo; criaram-se as condiç5es para o

surgimento de uma incipiente industrialização baseada em produ-

tos que vieram substituir bens de consumo importados. Assim,~ur

giram, basicamente, produtos t~xteis e alimentares nacionais.

No estàdo de são Paulo, foi na cidade de são Paulo que se

1 I' t b 1 " t " t t (1)oca 1zaram os es a e eC1men os ma1S 1mpor an es . Dados de

1900 mostravam(2J: de vinte tecelagens existentes n6 estado, oi

to localizavam-se na capital. incluindo as duas mais importan -

tes; de s~te f~bricas de chêp'U, quatro situavam-se na capital;

lI) Al~m do estud~ de Paul Singer "A Experi~ncia Hist6rica do
Desenvolvimento Brasileiro" - mimeo. - EAESP/FGV, SP, 1978 ,
que serve como marco te6rico deste capitulo; ver.a respeito
da localização industrial na Grande são Paulo:
- Cano , Wilson - "Raizes da Concentração Industrial em são

Paulo" - DIFEL, são Paulo, 1971;
- Langenbuch, Juergen Richard - "A Estruturação da Grande

são Paulo" - Fundaç;o I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1971.
- Rattner, Henrique - "Industrialização e 'Concentração Eco

namica em são Paulo" - Fundação GetGlio Varga~, Rio d~
Janeiro, 1972.

(2) Singer, Paul - "Desenvolvimento Econamico e Evolução Urba-
na" - Companhia Editora Nacional, são Paulo, 1974, p.49.
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das cinco f~bricas de calçado. todas situavam-se na capital,das

oitos f~bricas de roupas. todas localizavam-se na capital, de

dez fábricas de bebidas. nove estavam na capital, uma f âbr ã ce de

cimento situada no interior e uma f~brica de vidro com sede na

capital.

N 1 Lâ d d f d d J ~ R Ih (.1) i ta oca 1 ae un a a por oao ama o • Sl uava-se um

destes estabelecimentos: uma tecelagem. fabricante de casimi-

ras. fundada em 1899.a firma "Bergman-Kowarick e Cia.", além

disto talvez pela dificuldade na coleta de dados. omitiu-se a

exist~ncia de uma f~brica de m6veis. a "Cia. Streiff". funda-
..,;- da em 1897.

o ressurgimento de Santo André. ent~o um dos distritos de

s~o Bernardo. foi determinado por um lado pela presença em seu

sitio d~ uma ~arad~ de trens. junto a ferrovia "S~o Paulo Rail-

way". hoje trecho Santos a Jundiaf da Rede Ferrovi~ria Federal
, 7 (2)S.A.~ entregue aD trafego em 186 ; como também pela valoriza

ç;o constante dos terrenos pr6prios ~ atividade industrial no

municipio de S~o Paulo. fazendo com qu~ as indGstrias viessem a

procurar pontos mais distantes. A localizaç~o de S.anto André

(1) Englobando a ~rea total da regi;o do ABC. constituiu-se em
1877. no ent;o distrito de S~oBernardo. dois nGcleo~ de co
lonos que se dedica~am ~ produç;o vinícola: um em S~o Caeti
no. outro em S;o Bernardo. Com o crescimento destes. a leI
n9 38 de 12 de março de 1889. eleva a município o antigo ~s
trito.

(2) O distrito de S~o Be~nardo. que era ~ede do município naqu~
le período. teria ficado fora do traçado da estrada de fer-
ro S~ntos-Jundiaf. graças ~ influ~ncia de um grande prDpri~
t~rio de terras de Santo André. o senador Flaquer.
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com terrenos servidos pela ferrovia e a preços mais baixos. fez

com que ali se iMstalassem estabelecimentos que foram se fixan-

do ao longo da via férrea. Também constituíram fatores positi -

VDS para a industrializaç~o local: a exist~ncia. ali. de m~o de

obra e mercado formados. inicialmente. pelos imigrantes das co-

16nias. sediadas em S~o Bernardo; a proximidade da represa

Billings, que poderia gerar energia elétrica as nascentes indus

trias da regi~o; além de acesso às matérias primas desembarca -

das do porto de Santos.

Com o crescimento de Santo André. a sede do municipio - o

distrito de S~o Bernardo - situada a nove qUi16metros da ferro-

via. foi perdendo import~ncia relativaCl1. O Censo de 1920 aporr

tou os seguintes dados para o município. segundo seus distritos:

~UADRO 2.1- POPULAÇAo DO-MUNICíPIO DE sAo BERNARDO

são Bernardo 6066 habitantes

Santo André 7347 habitantes

são Caetano 4689 habitantes

Ribeir~o Pires 3628 habitantes

Paranapiacaba_ 34~5 habitantes

Total do município de são Bernardo 25215 habitantes.

Fonte: Censo Demográfico de 1920.

(1) Também evidencia a import;ncia do distrito de"Santo André.
a mudança do nome da estaç~o ferrovi~ria de S~o Bernardo pa
ra Santo André~ em 1929. -
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Neste período apresentava-se como ramo industrial mais im

portante. o t~xtil. Sobressaíram-se em Santo Andr~ os seguintes

estabelecimentos: "Kowarick". produtor de casimira de l~ e que

contava com duzentos e quatro operários em 1909; al~m da fábri-

ca de "Tecidos e Fiaç~o S~o Bernardo" ("Ipiranguinha H). fundada

em 1908. que produzia brim de algodão
. t (1) N tno ano segu1n e . o se or

e empregava quinhentos 0-

perários mobiliário. estava situa-

do a "Companhia de Cadeiras Streiff"; em outros setores indus -

triais. a metalGrgica "Ligdgerwood" que iniciara suas ativida -

des em 1919. e a empresa de material de construção "Fichet" fun

dada em 1923 .

. Em Santo Andr~ foram se instalando as primeiras indus -

triais estrangeiras. como a subsidirária do grupo francis "Rho-

ne-Poulanc". a "Companhia Química Rhodia Brasileira". que ini -

cio~ sua produç~o em 1919. Já a "Plrelli" chegou em 1929. quan-

do proprietários brasil~iros venderam a ind6stria "CONAC-Compa-

nhia Nacional de Condutores El~tricos" - a este grupo italiano.

A quest~o. que deve ser analisada. ~ a forma como Bstas em

presas obtinham m~o-de-obra. Já foi dito q~e um dos fatores foi

a presença de imigrantes daé antigas co16nias agrícola~~ situa-

das pr6xima~ a Santo Andr~. Por~m. parece ter sido mais signif!

cativa a mão~de-obra recrutada na cidade são Paulo. que se mo-

via pendularmente atrav~s do trem. e s6 mais tarde. provavelme~

te durante o desenrolar da d~cada de 20. fixou~se em torno da

[1·) cf. "O Brasil. Suas Riquezas Naturais. Suas IndGstrias"
Publicação do Centro Industrial do Brasil. M.Grosso. Rio de
Janeiro. 1909 Ccitado em: Langenbuch. J.R.· o p , cito
p • 109).
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estação ferroviária. Confrontando-se dados do Censo de 1920 com

a pesquisa de 1909. já citada. pode-se visualizar melhor a si-

tuação abordada: segundo o Censo de 1920. o total da população

moradora no município de são Bernardo e ocupada na indústria t~

til era de 489. o que deveria corresponder a uma parcela peque-

na do número total de operários empregados neste setor. nas in

dústrias andreenses. Como se viu, em 1909, duas delas emprega -

vam setecentos e quatro ·operários.' Evidentemente que este núme-

ro deveria ser relativamente maior em 1920. Poder-se-ia apontar

que o levantamento de dados naquele período fosse deficiente

mas a difere~ça ~ muito significativa. para invélidar o argume~

to desenvolvido. /

Al~m de ser óeneficiado pela expansao das atividades indus

triais a partir da cid~de de são Paulo. pelas raz&es inicialmen

te expostas. a nível de unidades fabris; foi daquele município.

que Santo André requisitou. inicialmente. a grande maioria da

mão-de-obra necess~ria ~s suas indústrias. Pode-se. então. di-

zer que "foi inegavelmente o desenvolvimento industrial da cida

de de são Paulo que veio dar import;ncia ~s &reas ocupadas C.pe-

los seus subúibios) ... fez nascer e deu import~ncia a centros m
mo são Caetano e Santo Andre"Cll.

Refletindo as condições gerais do desenvolvimento indus

trial brasileiro. a produção manufatureira na região encontrav~

se organizada como produção simples de mercadorias~ ou seja. a

(1) Penteado. Antonio Rocha - "Os Subúrbios de são Paulo e sua s
Funções" - capítulo I do volume IV de "A Cidade de são Pau
lo - Estudo de Geografia Urbana" - v&rios autores - Editor~
Nacional. são Paulo. 1958. p , 14.
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produção artesanal era predominante. Dados de 1925(1) apontavam

para o total do município de ~o Bernardo a exist~ncia de 121 f~

bricas diversas, sendo: oito de tecidos. quatro de produtos quí

micos. onze de móveis e cadeiras. duas de cama e colchões. duas

de botões; t r â s de óleos. sabão e vela; além de outras.

~ de se supor que, com exceçao de algumas indústrias de

tecidos e de produtos químicos, as restantes tinham caracterís-

tL;'1s,;,tesanais. De nt re as indústrias significativas em ter-

mos dB .fJ!.e,cfc-8 e número de operários, seis localizavam-se no dis-

• trito de Santo Andr~ e duas no distrito de são Caetano(2).

Im~orta analisar comd este contingente de oper~Eios organi

zava-se, j~ que, como foi salientado, mesmo de forma débil, sur

giram neste período as condições para o desenvolvimento das re-

laçõ~s capitalistas no Brasil, que tem. como um dos seus aspec-

(1) Egas~ Eug~nio - "Os Municfpios Paulistas" - quadro geral de
são Bernardo, 1925, p , 1786.

(2) Evidentemente que o porte e o número, o que acaba determi -
nando a significãncia da indústria, devem estar relaciona -
dos com este período inicial da industrialização. Assim,são
constantemente citados. no período anterior a 1925, as in-
dústrias: "Rhodia", "Ipiranguinha", "Kowarick". "Streiff" ,
"Ligdgerwood" e "Fichet", em Santo André. J~ em são Caetano,
surgiam como importantes: a "Cerãmica S~o Caetano" e a "Re-
finadora de dleos Brasil". são Bernardo não teria nenhuma'
indústria relativamente importante. Ver a este respeito:
- Gaiarsa, Octaviano Armando - "A Cidade que Dormiu Tr~s sé

culos - Santo Andr~ da Borda do Campo - Seus Primórdios ~
Sua Evolução Hist6rica" - PMSA, Santo André. 1968.

- La ng enb uc h, R.J. - op.cit .• pp , 131 a 144.
- Associação dos Geógrafos Brasileiros - "A Cidade de São

Paulo ••• " op. cit •• volum~ IV. caps. I e 11.
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tos. a organização do proletariado brasileiro(l).

A organização sindical dos trabalhadores iniciou-se na pri

meira d~cada do s~culo. com a criação da Confederação Oper~ria

Brasileira. que se formou atrav~s de Ligas de caráter predomi -

nantemente anarquista. A nivel da região. foram criados neste

periodo inicial: o Centro Oper~rio de são Berna~do (fundada em

1907) e a União dos Operários em Fábricas de Tecidos de são Ber

nardo (1913). No Segundo Congresso Estadual Oper~rio de são Pau

lo. realizado em 1908. pelo então Municfpio de são Bernardo. fi

zeram-se presentes dois oper6rios ligados ~ indGstria textil(pro

venientes de Santo Andr~) e dois marceneiros (de são Bernardo).

Durante a segunda d~cada do s~culo. a organização oper~ria

passou a refletir um outro tipo de orientação. talvez influen -

ciada pelos acontecimentos ocorridos na União Sovi~tica. Assim

em 1917 e 1919. grandes manifestaç5es oper~rias ocorreram em S~

Paulo e seus arredores. reivindicati~as por melhores condiç5es

1 . - d L2) . d 1de traba ho. As man1festaçoes e 1919 alcançaram gran e vu -

(1) Sobre este aspecto ver:
- Rodrigues. Edg~rd - "Socialismo e Sindicalismo no Brasil.

1675 - 1913" - Editora Laemmert. Rio de Janeiro. 1972.
- Simão. Azis - "Sindicato e Estado~ - Dominus Editora. são

Paulo. 1966.
- Sodr~. Nelson Weneck - "Contribuição i Hist6ria do PCB" -

in Revista "Temas de Ci~ncias Humanas" - Livraria Editora
Humanas, são Paulo, 1980.

Al~m da consulta a esta bibliografia. foram obtidos dados.
atrav~s de entrevistas realizadas com lideres sindicais an-
dreenses.

(2) cf. Sodré. N.W. - op.cit .• p , 94 "Cerca de 40000 tecelões
de são Paulo. são Caetano e são Bernardo(querendo SB referir.
provavelmente. a Santo Andr~) entram em greve".
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to na regi~o. No ent~o distrito de Santo Andri. no bojo de rei-

vindicaç5es por: 1) luta pela conquista do direito de organiza-

ç~o sindical. 2) luta por aumento salarial. 3) jornada de oito

horas. ~) firias e 5) aposentadoria. manifestaç5es ocorreram. e

nas cercanias da f~brica "Streiff". foi fuzilado. a 5 de maio.

Constantino Castellani.

Outras organizaç5es sindicais vao se estruturando na re-

gi~o: em 1918. o Sindicato dos Laminadores de são Caetano. em

1919. a União Oper~ria de S~o Caet~noJ em 1928. foi fundado em

Santo Andri. o Sindicato dos Trabalhadores em oficios V~rios.

Por outro lado. a Revolução de 1930 teve seus reflexos na
,N C "1)· d d 1 treg1ao. • ocorren o mu anças no poder municipa • e endo. como

consequ~ncia. a minimização da influ~ncia dos grupos propriet~-
( 2)rios de terra •

(1) Neste capítulo. pretende-se analisar de que forma o contin-
gente de mão-de-obra estabeleceu-se no município. e como es
te relacionou-se com outros centros quanto aos déslocamen -
tos intermunicipais~ em um primeiro instante com o municí -
pio de S~o Paulo e posteriormente com outros locais. Tal fa
tor torna-se importante para a an~lise posterior da questã~
habitacional. Assim privilegiando-se esta abordagem. expli-
ca-se a relativa esquematizaç~o dos diferentes acontecimen-
tos políticos surgidos.

(2) No período de i908 a 1913. foi prefeito do município de são
Bernardo. Alfredo Flaquer. posteriormente. de 1913 a 1930 •
ocupou o cargo o Coronel Saladino Cardoso Franco (título ou
torgado pela antiga Guarda Nacional. criada ap6s a indepen~
d~ncia). Os desdobramentos da Revolução de 30 fizeram com
que assumisse o poder u~a Junta Governativa encabeçada por
Armando Setti. a qual nomeou um Conselho Municipal de cinco

_~elementos. entre os quais. Giacinto Tognato e Alberto Kowa-
rick. 'Estas tr~s pessoas eram ligadas às nascentes indústrias
da regi~o. Ver a respeito: - "Dados Hist6rico~ sobre a Cãma
ra Municipal de Santo André" - mimeo/Câmara Municipal de
Santo Andri. s/do
- "Santo Andr~: Ontem. Hoje e Amanh~" - Octaviano Arman~o

Gaiarsa. datilografado, 1980.
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2.3. 1933 - 1955

o período analisado caracterizou-se. inicialmente. pela

transformaç~o do poder político. Com a Revoluç~o de 30. a oli -

garquia agro-exportadora foi substituída por uma coligaç~o de

capitais agrícolas e industriais. l~gados ao setor de mercado in

terno. Pesou. {undamentalmente. para que tal ocorresse. a crise

de 29; que encontrou o setor cafeeiro em superproduç~o. e a qu~

da da demanda externa lhe foi fatal.

A industrializaç~o brasileira deu-se. nesta ~poca. com o

fort·i:!Iêv!.~imentodos ramos industriais do período anterior. ao la

do do surgimento da indústria de base. o que veio ocorrer apos

uma b~ixa na produç~o inudstrial entre os anos de 1929 e 1933 a

proximadamente.

A indGstria t~xtil beneficiou-se da mudança em seu procBs-

so de produç~o. o que implicou a absorç~o de um novo mercado. o

de artigos finos; que anteriormente eram supridos pela ind~stria

estrangeira. Porém. foi mais importante neste setor. de modo g~

ral. o aumento da demanda interna. o que determinou a implanta-

ç~o de novas técnicas deproduç~o. via introduç~o de maquinaria.

acarretando paulatinamente a extinç~o de indGstrias t~xteis,pa~

tadas pela produção artesanal.

Já a indústria de base. que começou a surgir neste periodo.

~li~~rço~-se n~.cap~tal estatal. e. de forma mais secund~ria em

,e-apitais multinacionais. tomando-se a pr-o du ç à o industrial de for

ma geral.
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A citada diminuição na produção industrial, entre os perí~

dos de 1929 a 1933, refletiu-se em Santo Andr~J j~ que apos a

fixação da "Pirelli" em 1929, somente em 1935 surgiu nova indG~

tria de porte, que foi a "Tetracap", produtora de tubos de ci -

mento. Surgiram, posteriormente: a "Laminação Nacional de Me-

tais" Cl936l,"Moinho F e nuc hf " (1936), "Fiação e Tecelagem Tog-

nato" (937), "Moinho Santista" (1937), "Fd r e st o n e " (1939) e

"Companhia Brasileira de Cartuchos" (1940).

Neste período, agudizou-se a import~ncia dos distritos de

Santo Andr~ e são Caetano em relação ao distrito de são Bernar-
( 1) .

do. Dados demográficos de 1934 apresentavam: Santo Andr~

17018 habitantes, são Caetano - 18186 e são Bernardo - 4636 ha7

bitantes.

. ( 2)Já em 1938, dados econ8micos apresentavam

QUADRO 2.11·- DADOS ECONOMICDS DO MUNICípIO DE SANTO ANDRE-1938

n9 de firmas capital empregado n9 de operários
Santo Andr~
são Caetano
são Bernardo

72
69
37

86.660: 712$000
114.981: 257$000

4.040: 300$000

7661
8127
1551

Santo André
são Caetano
são Bernardo

valor da produção
239.835:241$000
226.559:094$000

17.552:796$000

salários pagos (anual)
21.299:853$000
28.708:893$000

Fontes: Dados Estatísticos da Prefeitura Municipal de Santo An-
dré.

(1) Fonte: Silva, Raul de Andrade ;;-:""ACidade de Santo André e
sua Função Industrial" in "Revista do ArquiVo Municipal"ano
VII, volume LXXIX, outubro de 1941, são Paulo, p. 205,·(Ci ~
tandQ dados da ComisBão Central d~Recenseamento do Estadol.

(2) idem, ibidem - p. 211 (Citando dados estatísticos da ~refei
tura Municipal de Santo Andr~).
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i' Nosdes10camentos inter-municipais. ocorreu significativa

mudança. Santo André. que no inicio de sua industrialização foi

região importadora de mão-de-obra. passou a exercer papel inve~

SOe Na falta de dados que possam mensurar este aspecto. fica a

observação: "os trabalhadores que v~m de são Paulo (são) em m~-

nor numero ... é mais elevado o número de trabalhadores que pro-o

.t 1 " CU N . ~curam a cap1 a ... ~ a reg1ao, esta função-dormit6rio foi

mais evidente em são Caetano, por se situar mais próximo à cida

de de são Paulo. Durante a d~cada de 3D, por exemplo. no trecho

da ferrovia entre são Paulo e são Caetano trafegavam 18 trens ,

sendo que 16 prosseguiam até Santo André.

Da análise do período anterior, e os desdobramentos verifi

cados a parti~ da década de 30. pode-se dizer q~e. nesta região.

as indwstrias precederam o estabelecimento residencial maciço i

os operários foram atraldo~. posteriormente. ao 10c~1 pelo cus-

·to relativamente baixo do terreno. além de se beneficiarem da

vi~inhança de ind6strias.

Por outro. lado. este excesso de mão~~e-obra na região foi

se constituir em oferta para as indÓstrias que foram se estabe-

lecer no período posterior a 1945.

Após a Segunda Guerra. estabeleceram-se em Santo André; a

indGstriaqufmica "Eletroc1Gro"· (1945), a "Sul América de Me-

tais" 09451. no setor de metais não ferrosos, "International

Harvester" (1949), montadora de veículos; "Cofap", no setor de

auto-peças; "Elevadores Otis" U.95l); "Refinaria União" (.1954)

entre outras que foram encontrar no município um excesso de mão

CU idem, ibidem _. p , 209.
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de obra. atraída ao local em grande numero. pelas razoes ante

riormente expostas.

Este período marcou o desmembramento da regi~o. O municí -

,pio de S~o Bernardo. que ocupava a área do ABC de hoje. foi cr~

do em 1889 conservando este nome até 1938. quando pa~sou a den~

minar-se Santo André. A. partir daí. iniciaram-se as disputas a~

tonomistas. sendo criados os municípios de S~o Bernardo em 1944.

S~o Caetano em 1948. Ribeir~o Pires e Mauá em 1954.

Em relaç~oa organizaç~o da m~o-de-obra. o período marcou a

reconstituiç~o dos sindicatos dos ramos industriais predomina~

tes em,Santo André. A reestruturação do Sindicato dos Trabalha-

dores Têxteis datou de 1932 e a dos Metalúrgicos~ de 1933. Além

da fundação do Sindicato dos Químicos. ocorrida em um período

posterior. em 1942.

Porém. com a chegada do ,Estado Novo em 1931~ esta ativida~

de sindical foi basicamente freada. Normas do regime discricio-'

nário impuse~am uma participação direta de policiais no sindica

to. Para efetuar-se uma assembléia. era necess~ria comunicação

prévia ~ Delegacia ~e Ordem política e Social; o seu represen

tante tinha assento na mesa que presi~ia os trabalhos.

A partir de 1942~ refletindo a situaç~o geral do ~pa~s. pa~

sou a haver um retorno paulatino és atividades sindicais. Como

foi dito. ocorreu em Santo André a f~ndaç~o do Sindicato dos

~',Trabalhadores Químicos. A nível de reivindicação, ocorreram, em

1943. importantes manifestações, em uma das principais indús -

trias do ~unicípio, ou seja, a "Pirelli".' Lutou-se pelo abonoo
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natalino: a indastria acabou aceitando as reivindicaç5es. mas

o recebimento variou de acordo com o tempo de serviço na empre-

sa. em uma limite referente a 200 horas de trabalho. No ano se-

guinte. as grandes indGstrias seguiram-lhe o exemplo; sendo que

uma delas. a »Laminaç~o Nacional de Metais". concedeu um abono

total. isto é. referente a 240 horas de trabalho.

Com a queda do Estado Novo. as correntes da Esquerda tive-

ram livre liberdade de associaç~o partid~ria; no município exe~

ceram forte influência nos meios sindicais. Em 1946 ocorreu uma

greve generalizada; a "Pirelli" permaneceu paralisada durante

27 dias.

Nas eleiç5es gerais de 1946. para a Assembléia Legislativa

foram eleitos onze deputados do PC. sendo um deles com reduto re

~idade de Santo André. Como se sabe. no início do ano- seguinte.

o PC teve seu registro cassado. o que n~o impediu aos seus sim-

patizantes obterem importante vitóri~ no município de Santo An-

dré. no final de 1947. As~im é que naquele ano. concorrendo sob

a legenda do Partido Social TraBalhista. a Esquerda consegu~u ~

leger o prefeito com 33% dos votos. e treze vereadores ~ Cijmara.

sendo esta composta por 31 cadeiras. Era eminentemente operária

a origem de elementos ~leitos: o prefeito eleitb no ano ante

rior deputado estadual - era marceneiro da "Pirel~i»; dentre os

vereadores. cinco eram metaiúrgicos. dois eram trabalhadores na

indústria qu1mica. dmis téce15es e dois na construç~o civil.Ta~

bem fora eleito um ciomerciante ~endedor aut5nomo de perfumes )

e um contador. Entretanto. sob a alegaç~o de simpatizantes corou
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(1)nistas, acabaram nao tomando posse

2.4. 1956 - 1967

Este perfodo caracterizou~se pela expansao do capital mon~

polista multinacional e estatal. refletindo a mudança do padrão

de ~cumulação de capital no país. Ao lado da sedimentação da in

dGstria de base. iniciada no governo Get61io Vargas. ocorreu a

entrada maciça de capital multinacional para a produção de bens

de consumo duráveis. principalmente o automóvel. incentivado lar

gamente no período Juscelino- Kubis.chek.

Entre 1956 e 1967. as relações de produção capitalista to~

naram-se hegemõnicas no campo, j~ que a neces~idadede alimen -

tos e mat~rias-primas nas cidades acabou atraindo o capital mo-

nopolista para a agricultura. o que liberou um grande continge~

te da população. que do campo chegou ~s cidades.da região su-

deste do ~aIs.

Em Santo André. iniciou-se, de fato, a produção petroquími

ca, na área limftrofe à Maua; porém, não marginal ã ferrovia

Por outro lado. ocorreu a expansao de ramos ja existentes, como

lI) A posse do prefeito e vereadores. eleitos sob a legenda do
PST, estava marcada para l~ de janeiro de 1948~ Poucos dias
a~tes. a Justiça Eleitoral impugnou-a; 8 determinou que o
segundo colotado tomasse posse. bem como treze candidatos.
não vinculados ao PST, inicialmente tidos como supl~ntes.No
dia l~de janeiro, manifestações de rep6dio ocorr~ram. exi-
gindo a presença de aparato repressor. ~desencontrada a
informação referente ao número de manifestantes. Enquanto
que algumas fontes pesquisadas citam a presença de centenas.
outras dão, como presentes. de tr~s a quatro mil pessoas.
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QUADRO 2.111: LDCALIZAÇAD INDUSTRIAL POR Gt:NEROS- GRANDE SAD PAULO

Gênero Características da
Localização

Principais Núcleos

Minerais nao
Metálicos

Metalúrgica

Material Elé-
trico e Comu-
nicações

Material de
Transporte

Madeira

Dispersos - Indice de
Concentração baixo

Dispersos
Indice de concentração
médio

?

Dispersos
Indice de concentração
baixo

Concentrados
Indice de concentração
elevado

Dispersos
Indice de concentração
baixo

1) Brás. Belénzinho. Tatuapé.
V. Gomes Cardim. A. Rasa.

2) S. Caetano do Sul. Norte
de S. André. Sul de Vila
Prudente e Sul do Ipiranga

3) Jaguaré - Osasco
1) Moóc,a - Brá s

2) V. Maria. Belénzinho. Alto
da Moóca. Vila Prudente
Ipiranga. Liberdade

3) Santo André - são Caetano
1) Santo André
2) Brás. V.Maria. Luz
3) Belenzinho. Alto da Moóca.

Ipiranga
4) Santo Amaro - Socorro
5) Lapa. Perdizes.' Barra Fun-

da e Santa Cecília
6) Tatuapé. Guarulhos
1) S. Bernardo (ao longo

Via Anchieta)
2) Alto da Moóca. Ipiranga

V. Prudente
3) Brás. Belénzinho. V. Maria

e Tatuapé
4) S. André. S. Caetano

da

5) Lapa. Perdizes. B. Funda •
Limão

6) S. Amaro - Socorro
7) Osasco
1) Leopoldina
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Principais Núcleos

Mobiliário 1) Brás-Moóca, Parí, Belénzi-

PaPl?l e Papelão

Borracha

Couros e Peles
e Produtos Si-
milares

Dispersos

Dispersos - índice de
concentração médio
Concentrado - índice
de concentração elevado
Dispersos - índice de
concentração baixo

Química Conce~trado - índice de
concentração elevado

Prod. Farmacêuti Concentrados - índice de
cos e Medicinais .concentração elevado

Sabões e Velas
Prod. Perfumaria· Concentrados - lndice de

concentração elevado

Têxtil Dispersos - índice de
concentração médio

Vestuário, Calç~ I Dispersos - índice de
dos e Artefatos concentração médio
de Tecidos
Prod. Alimentí-
cios

Bebidas

Fumo

Dispersos - índice de
concentração médio

Dispersos - índice de
concentração baixo
Concentrado - índice de
concentração elevado

nho
2) Barra Funda, B. Retiro
3) Ipiranga 4) S. Amaro
1) Ipiranga
2) Luz 3) Cambuci
1) Santo André
2) Brás
1) Centro
2) Baruerí
3) Suzano
1) Santo André - S. Caetano
2) Mauá 3) Lapa

Belenzinho

1) Pinheiros - Centro
2) V. Mariana - Saúde
3) Liberdade - Cambucí
1) Vila Mariana
2) Pinheiros - Centro
3) Via Anchieta, Av. S. Amaro

Via Anhanguera,Av. Estado
1) Brás, Tatuapé, Ipiranga
2) Lapa, V. Leopcildina, B.

Funda
3) S. Amaro 4) S. André
1) Brás, Belénzinho
2) Bom Retiro
3) Liberdade
1) S. André - S. Caetano
2) Lapa, V. Anastacio, V. Ja-

guara
3) Brás, Tatuapé, V. Maria
1) Moóca

1) Brás, Moóca
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Gênero Características da
Loca lização

Principais Núcleos

Editorial e
Gráfica

Concentrado - índice de
concentração médio

1) Paulista, B. Vista, Conso-
lação, Santa Cecília

2) Pinheiros, Centro
3) Brás, Moóca, Parí.
1) Brás, Bom Retiro, Pari, V.Mecânica Dispersos

índice de concentração
baixo

Maria, Moóca, Ipiranga
V. Prudente.

2) Lapa,- Freguesia do d, Per-
dizes, Barra Funda, Bom
Retiro .

.FONTE: IBGE - Cadastro e Registr~ Industrial, 1965 in Pesquisa Interconsult
1969.
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metalGrgico, químico e de borracha principilmente. O quadro 2.

111 mostra a localizaç~o por g~nero de indGstrias, em 1965, na

Grande S~o Paulo, demonstrando a import~ncia industrial de San-

to André.

A imp1antaç~0 da indGstria automobilística ocorreu, princ!

palmente, no município se S~o Bernardo, estabelecendo-se ao

longo da Via Anchieta (inaugurada em 1947). Este fator conferiu

lhe (ao município) um crescimento extremamente din~mico, o que,

no entanto. nao resultou em ~erda de import~ncia para Santo An-

dré.

Neste período fortaleceu-se tend~ncia. j§ citada anterior-

mente; ou seja. a maior parte dos deslocamentos da m~o de obra

tornou-se intramunicipal! diminuindo consideravelmente os deslo

t d 1 1 - â . t 1L11 P t 1 dcamen os pen u ares em re açao cap1 a • or ou ro a o. o

municipio foi se constituIndo em mercado de m~o de obra para as

ihd~strias de S~o Bernardo. pesquisa realizada em 1962, em 22

indústrias, apontava que 22% do total do pessoal ocupado era p~

cedente de Santo André. sendo este número ainda maior para o

operariado não qUa1ificadoC2J•

-De forma mais geral. pode se ter uma melhor compreensao dos

deslocamentos inter-municipais. através do quadro que se segue:

(11 Langenbuch, J.R. - op.cit .• p. 237.

(2) Idem. ibidem. p p, 215 e 270.
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QUADRO 2. IV - DESTINO DOS PASSAGEIROS DE ONIBUS, EMBARCADOS NOS

MUNICípIOS DE MAUA, sAo BERNARDO DO CAMPO, RIBEI-

RAD PIRES E SANTO ANDRE - 1960 - (ESTIMATIVA).

Mauá: 12,5% para são Paulo

11, 8% para são Caetano do Sul

70,9% para Santo André

4,8% para Ribeirão Pires

são Bernardo do Campo: 45,0% para ,são Paulo

14,3% para são Caetano do Sul

34,7% para Santo Andrê

3,9% para Diadema

2,1% para Riacho Grande LS .B. C . )

Ribeirão Pires: 14,1% para são Paulo

13,0% para são Caetano do Sul

30,0% para Santo André

24,8% para Maul!i

7 ,.6% para Rio Grande da Serra

10,6% pêra Iupeba e Suzano

Santo André: 26,6% para S~o Paulo

30,8% para são Caetano do Sul

5.8% para Itaquera CS. P . 1

15,2% para Mauá

2.2% para Ribeirão Pires

19.5% para sÉlo Bernardo do Campo

Fonte - Langenbuch. J.R. - "A Estruturaç~o da Grande sio Paulo"

Fundação I.B.G.E., Rio de Janeiro, 1971, pp. 313 a 315.
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Apesar dos dados apresentarem certas limitações: ou seja,

de um lado n~o permitirem uma confrontaç~o direta das porcenta-

gens, j~ que ba~eiam-se no n6mero de passageiros embarcados em

cada localidade; e de outro lado, n~o levarem em conta os desdo

bramentos intramunicipais; pode-se assim mesmo comprovar, de

certa forma, que Santo Andr~ j~ desempenhava, naquele ~poca, a-

centuada funç~o de pólo, para os deslocamentos da área.

A1~~ disto, evidenciou-se cada vez mais a auto-sufici~ncia

de Santo And~~, em relaç~o ao municfpio da Capital; já que con-

solidou-se a implantaç~o de equipamento terci~rio. o que fez

com que sua~rea fosse procurada neste sentido pela populaç~o de

tod~ a regi~o, particularmente pelos moradores de Ribeir~o Pi

res e Maua.

Durante a d~cada de 50, a graride expans~o do município pro-

vocou ~ma relativa car~ncia de espaço. Em S~o Caetano, este fa-

to foi mais sentido, fazendo com que seu crescimento horizontal,

fosSe desde ent~o impossível.

Configurou-se nesta ~poca a atual divis~o política-admini~

trativa da regi~o do ABC, com a criaç~o dos municípios de Diade

ma e Rio Grande da Serra, desmembrados respectivamente de S~o

Bernardo em 1958, e de Ribeir~o Pires em 1963.

A organizaç~b sindical, como foi visto, largamente influe~

ciada pelo PC, sofreu, devido a isto, intervenç~o no sindicato

mais importante, ou seja o dosmetalGrgicos. A intervenç~o ini-

ciou-se em 1947 e terminou no início do perfodo que se está ana

1isando, isto ~, 1956. Os sindicatos, neste per16do caracteriza
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do pelo populismo, nao tiveram sua açao no sentido de direito

de organização - cerceada; porém,com o movimento de 1964, suas

diversas diretorias foram destituídas.

Em relação ~ administração municipal, Santo André, como se

ria de se supor, nao apresentou administraç6es "populistas".Dos

diversos prefeitos eleitos até 1964, a maior parte não esteve

ligadci a tais. grupo. Houve uma exceção, quando em 1959, fora

eleito prefeito elemento utilizando discursos e ação populista ,

porem no 'início de 1962, a Camara M,unicipal impugnou seu manda-

to.

2.5. 1968 - AT~ OS DIAS DE HOJE

A forma como Santo André se apresenta, atualmente~ está re

lacionada com o padrão de acumulação já iniciado no período pre
, -

cedente, bem como com as mudanças políticas surgidas na década

de 60. A solidificação das transformaç6es, ocorridas nos anos

anteriores, fizeram com que predominassem ind6strias ligadas ao

capital monopolista: quer estatal, quer multinacional (ver Mapa

I I) .

O direcionamento da expansao industrial deu-se no sentido

de Mauá. Mais recent~mente, por volta do final da d~cada passa-

da, verificou-se a implantação de grandes complexos industriais

ao longo da avenida Costa e Silva, uma ramificação da avenida

dos Estados [marginal ao TamanduatefJ, entre os limites de San-

to Andr~ e Mauá - e como já foi mencibnado, não marginal ~ fer-
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rovia; consolidando-se importante p610 petroquimico. com a ex-

pansao da ~Petroqufmica Uni~o~ e com a insta1aç~0 das indGs

trias: ~Poliolefinas~ e ~Tetr;mero~.

Acentuou-se o problema já iniciado na década de 50. ou se-

ja; a expans~o do município provocou uma carência de espaços

amplos e baratos para novas instalaç6es industriais [ver quadro

2.V), configurando uma forma quase definitiva de ocupaç~o do so

lo~~~r.~apa II).no primeiro distrito(l). A forma como esta se

deu. já referida anteriormente. esbpça-se da seguinte maneira :

a faixa são Caetano-Santo André, já por volta de 1920. transfo~

mar~-se em zona industrial de relativa import~ncia. A partir de

então. estabelecimentos ind~striais não se restringiram às pro-

ximidades das respectivas estaç6es. já ocupadas. mas passaram a

localizar-se ao longo da" via férrea. Em meados de quarenta, ve-

rificou-se relativa conurbàção entre as áreas de S~o Caetano e

Santo André. consolidando-se na d~cada seguinte, concomitante -

mente com a evo1uç~o de Santo André em direç~o a S~o Bernardo .

Este téve seu desenvolvimento acelerado. com a implantação da

indGstriaautomobilfstica. D crescimento mGtuo destes municf

(1) D muni~fpio de Santo André apre~enta-se da seguinte forma
em relação ao seu territ6rio e ã divisão político-adminis -
trativa:
Area total do municlpio - 182 km2
19 Distrito: Scinto Andr~ - 80.36 km2
19 Subdistrito : Santo Andrfi - 67.05 km2
29 SDbdistrito: Utinga - 23.31km2
29 Distrito: Paranapiacaba - 91,63 km2
D distrito de Paranapiacaba está quase totalmente desocupa-
do. já que apresenta s~rias dificuldades ~ implanta9ão de
qualquer atividade: quer de um lado pela vizinhança da Ser-
ra do Mar. quer pelas restrinç6es impostas pela lei de pro-
teção aos mananciais.
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pios resultou na uni;o de seus tarrit6rios. Assim. a expansao

continua de Santo André teve como consequência a conurbaçãode

sua zona urbana com são Caetano. S;o Paulo. S;o Bernardo e como

foi visto recentemente com o município de Mau~(2).

Na ~rea urbana de Santo André encontram-se três estaç5es

ferrovi~rias: "Utinga". "Prefeito Saladino" e "Santo André". 1s

to sem dGvida facilitou a axpans;o industrial. resultando a fi-

xaçao das indGstrias em faixa contfgua ~ ferrovia. e de certa

forma destacada da área residencial. Diferencia-se de S;o Ser -

nardo. onde a forma como se deu a ocupaç;o do solo.fez com que,

elas se encontrem dispersas. entrimeadas com as area~ residen~~.

Em torn~ da estação ferrovi~ria de "Santo André" desenvol-

veu-se o com~rcio. formando-se a partir dali os primeiros nG-

cleos residenciais. situados no 19 Subdistrito., Hoje esta érea

comercial adquiriu elevada importância. procurada nâo s6 pelos

moradores do segundo subdistrito - onde tam6~m existe zona co -

mercial de importância secund~ria - como tamb~m pelos habitan -

tes de toda a região do ASC. Nota-se pela an~lise do ~apa 11-u-

(2) Esta conurbação das zonas urbanas dos municípios também j~
atingira outros pontos da região. em torno do município de
são Paulo. Assim. o desdobramento desta situaç;o [verifica-
da'tambAm em outras capitais do p~isJacabou por desembocar
na criação das chamadas regides metropolitanas.
Sua institucionalização fora prevista na Constituiç;o de
1967. por6m somente em 1973. atrav~s da Lei Complementar. a
cabaram por serem criados (conf. A~drade. L.A.G. de - op~
cit •• p. 143). Os municípios do ASC constituíram~se, a par-
tir dai. ,na região Sudeste da Grande são Paulo lver Mapa 1-
Qlvisio da Grande são Paulo segundo seus municípios e a 10-
caiizaç;o de Santo AndrAJ.



INoOSTRIA DE TRANSFoRMAÇllo:FAToRES QUE LEVARAM A INDOSTRli. A SE LOCALIZAR NAS DIVERSAS .zONAS ATRAV~S OOS
ANOS E DEFICII:NCIAS ATUAIS ,DAS MESMAS, NOS MUNICtPIOS OE SANTO l\:';úRt, sIlOBERNAROO, siloCAETANO. MAUA E DIADEMA!l)

QUADRO 2. V •:

ZONA F A T O R E S O E L O C A L' I Z A c A O oEfICIENCIAS
ANTFC; nF l!'l~n 1 Q'H-l940 IQ41-lCl<;n lO",_,o"n DEPOIS DE'1961 ATUAIS

- Energia Elétrica - Energia Elétrica - Mão-de-Obra não - Mão-de-Obra não - Energia Elétrica - Espaço para
SANTO - Acessibilidade - Acessibilidade Especializada Especializada . - Mercado Consumi- Aplicação
ANORIô (Ferrovia, Rodovia), (Ferrovia, Rodovia) - Acessibilidade - Energia Elétrica dor - Acessibilida

- Abundãncia de lIgue - Abundãncia de'IIguã (Ferrovia, Rodovia) - Acessibilidade de
(Ferrovia. Rodovia) !Trãnsito)

SI\o - Terrenos Baratos - Acessibilidade - Terrenos Baratos - Zona Mista
BERNA~ - Acessibilidade (Rodovia) - Próximo Mercado - Espaço para
00 (Rodovia) - Próximo Mercado Consumidor Ampliação

- Próximo Mercado Consumidor - Energia Elétrica - Acessibllida
Consumidor - Energia Elétrica de

I
!TrãnsitoJ

siloCAE- - Acessibilidade - Terrenos Baratos - Energi~ Elétrica - Energia Elétrica - Energia Elétrica' - Espaço para
TANO (Rodovia) - Mão-de-Obra não - Mão-de-Obra não - Mão-de-Obra Espe- - Mão-de-Obra não Ampliação e
UNCLUSI - Energia Elétrica Especializada Especializada cial1zada Especializada Enchentes
VE IPI - Matéria Prima - Próximo Marcado - Próximo Mercado - Matéria Prima - Mercado Consu- - Acessibi1ida
RANGA) Consunidor Consunddor midor de

!Trãnsito)
- Terrenos Baratos

MAUA '- Tradição Local no
Ramo

- Mão-de-Obra nâo - Mão-da-Obra não
Especializada Especializada

- Tradição Local no - Tradição Local
Ramo no Ramo

DIAOEMA - Mercado Consumi-
dor

, , - Abundãncia de- I\gua __ o • -- -
- Acessibilidade

(Rodovia)

UJ O QUADRO 2.V. apresenta pesquisa efetuada pela Interconsult relaciona'ndo os ,fatores que levaram a Indústria a
se localizar Das diversas zonas através dos anos. e deficiãncias atuais (da época
mas. A partir daí montou-se o quadro. devendo frisar-se que e zona de São Caetano
te com o Bairro do Ipiranga. apresentando por causa dis~o alguma, distorção.

da pesquisa! das mes-
foi analisada Juntamen-

FONTE: Pesquisa do Setor.Industrial da Grande ~ão Paulo: Reiatório Final. são Pau~o. Interconsult, 1969
V. 2.

I

U1
to
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so do solo - a existência de regiões residenciais entremeadas

de comércio restrito e de pequenas indústrias. Da mesma forma.

nas regiões de comércio é muito frequente o uso habitacional.

o uso institucional também ocupa relevância no município.

sendo que o Centro Cívico. situado na região centra1.da cidade.

destaca-se pela sua imponência.

Para melhor situar o crescimento industrial e urbano de

Santo André. parece necess§rio observar certos dados sobre:cre~

cimento demogr~fico. arrecadaç~o dd ICM. distribuiç~o da renda.

infra-estrutura urbana. grau de instruç~o ·e ~eceita total.

Em 1950,0 mun~clpio de Santo André contava com'106605 habi

tantes. Os levantamento censit~rios posteriores registram cres-

cimentos expressivos até· 1970. Porém.oG1timo censo mostra .q u e

os dados estimados. quer pela Prefeitura, quer por diversos ,or-

gaos de pesquisa. encontravam~se superdimensionados.

Q UA DR O 2. V I ..--,EV O LU çAO D O CR E SC IME N TO DE MO GR AF IC O _. 195 0./19 8 O •

ANO POPULAÇAo TAXA DE CRESCIMENTO TAXA DE CRESCIMENTO
DECENAL ·C%l ANUAL rvr

1950 I 106.605 I - -

1960 I 245.147 ! . 130.0 8.7

1970 418.826 70.8 .S, 5

1980 552.751 .32.O 2.8

Fonte~ Censos Demogfaficos - IBGE de 1950, 1960 e 1970. Em rela
ç~o a 1980. dados preliminares divulgados pelo IBGE à im
prensa.

Em re1aç~o à regi~o da Grande S~o Paulo. os dados demogr§-
ficas apresentaram-se:
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QUADRO 2.VII: EVOLUçAo DO CRESCIMENTO DEMoGRAFICO DA REGIAo SU~
DESTE DA GRANDE sAo PAULO ~SEGUNDo MUNIC!PIo), DO
MUNIC!PIO DE SAO PAULO E DA REGIAD DA GRANDE sAo
PAULO - 1950/1980

1950 '1960 1970 1980 TAXA DE CRESCIMENTO
ANUAL (% )

60/50 70/60 80/70

SANTO ANDR~ 106.605 245.147 418.826 552.751 8,7 5,5 2.8

sAo BERNARDO 26;272 82.411" 201.662 425.122 12,11 9,4 7,7,

sAo CAETANO 59.832 114.421 15(];130 162.901 6,7 2,8 0,8

MAUA (1) .9.472 28.924 llÜ.700 205.817 11,8 13,4 7,3

DIADEMA (2) 3.023 12.308 78.914 227.946 15,1' 20,4 11.2
.-

RIBEIRAo ..
PIRES (3) 10.955 17.250 29.048 56.263 4,6 5,3 6,8

RIO GRANDE
DA SERRA (4) - 3.955 .' 8.397 '20.089 - 7,8 9,1

REGIAo SUDESTE
DA GRANDE, sxo ';'.

PAULO 216.159 504.416 988.677 ,L 650.889 8,8 7,0 5,3.
MUNIC!PIO DE
S.PAULo'(5) 2.154 ~669 3.709;274 5.924.615 8.490:'753 5,6 4,8 3,7

"

GRANDE SAO
PAULO (6) 2.685.523 4.791'.245 8.139.760 12.578.045 6,0 5,4 4,4

,

FONTE: Censos Demográficos - IBGE de 1950, 1960 e 1970. Em re-
lação a 1980, dados preliminares divulgados pelo IBGE a

..imprensa.

(1) Em 1950 era Distrito de Santo André
(2) Em 1950 era Distrito de São Bernardo
(3) Em 195 O, j unta m ent e c om R io G ra nd e da' Se r ra, er a O ist r ito de'

Santo André, Dãp h~vendo portanto dados desagregados para am
bo s..

(4) Em 1960 era Distrito de Ribeirão Pires.
(5) Em 1950 e 1960 não inclui Osasco então seu Oistfito.
(6) Em 1950 e 1960 segundb unidades t~rritoriais (fuunicipios,di~

tritos e subdistritos) comparáveis a 1970.
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Portanto da mesma forma que Santo Andr~. e principalmente

são Caetano apresentaram pequenas taxas de crescimento. já "ou-

tros municipios registraram dados elevados. A pesquisa origem-

Destino. a ser apresentada posteriormente. ser~ de suma impQr-

tãncia para auxiliar o entendimento desta questão.

Em relação a composição da população. nota-se grande pr~

dominância de migrantes.

QUADRO 2.VIII - PORCENTAGEM DA PoPULAÇAo NAo NATURAL EM RELA-

çAo A POPUL~çAo TOTAL. SEGUNDO REGIAo SUDESTE

DA GRANDE sAo PAULo(PoR MUNICíPIO) E MUNICíPIO

DE sAo PAULO - 1970.

MUNICíPIO PORCENTAGEM DA PoPU- PORCENTAGEM DA PoPULA-
LAÇA0 NAo NATURAL çAo NAo NATURAL FIXADA

A MENOS DE 5 ANOS NO LO
CAL

Santo"Andr~ 65.7 22.3

são Bernardo 71. 7 36.2

são Caetano 65.2 19.0

Mauá 73.3 40.4

Diadema 82.0 57.4

Ribeirão Pires 64.1 28.1

R.Gde."da Serra .. - 69.7 42.0

são Paulo 48.0 14.1

Fonte: Censo oemógfafico de 1970.
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Percebe-se que existe uma clara rel~ç~ci de moradores nao

naturais do município. com o estágio de industrializaç~o. En-

quanto que em Santo Andr~. S~o Caetano e S~o Paulo iniciaram o

processo de industrializaç~o em períodos mais distantes. a

porcentagem da populaç~o ~ menor; em S~o Bernardo. Mauá e Dia

dema. com processo de industrializaç~o mais recente. ~ maior

a parcela de moradores n~o naturais. Sendo esta diferença ai~

da mais significativa. quando se verifica a parcela de migra~

tes com menos de 5 anos de residência no município.

A receita total do município de Santo André em 1979 che-

gou a .Cr$ 2.031.183.100.00. sendo superada na Grande S~o Pau-

10. somente ~elos municípios de S~o Bernardo e de S~o Paulo

que alcançaram respectiv~mente: Cr$ 2.332.804.500.00
(1) .Cr$ 31.967.706.900.00 .

s

Em rslaç~o ao nível de instruç~o. 58% da populaç~o nao

ultrapassa o antigo curso p~imário. sendo qua a populaç~o nao

alfabetizada atinge 7.9%. O quadro da situaç~o de instruç~o da
\

população é o seguinte:

(1) Fonte dos dados - Balanços Municipais. in Sumário de Da -
dos da Grande são Paulo 80. Emplasa.
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QUADRO 2.IX - MUNICípIO DE SANTO ANDRf - PESSOAS COM 10 ANOS OU

MAIS, SEGUNDO NíVEL DE INSTRUÇÃO (EM PORCENTAGEM)

(2) •

Grau de instrução %

Sem instrução 7 i 9

Primário incompleto 25,4

Primário completo 24,7

Ginásio incompleto 20,1

Ginásio completo 6,9

Colegial incompleto 6,0
,
I

: . Colegial comp leto 4, 1,

,
Universitário incompleto 2,8

Uni ii·'" (" ~Litá r i o completo 2, 1

Fontes dos dados brutos: Pesquisa Origem~Destino, Emplasa,1977.

Em relação a dados de renda mensal familiar, tem-se para

Santo André:

C21 Verifica-se que: A classificação, segundo grau de instrução,
refere-se ~ divisão anterior dos graus de ensino lprim~rio •
ginásio, etc) ~
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QUADRO. 2.X: MUNICípIO. DE SANTO. ANDRE - DISTRIBUIÇAD DA RENDA MEN

SAL FAMILIAR - SALARIo. MíNIMO. DE 1977.

SALARIo. MíNIMO % Po.RCENTAGEM
ACUMULADA

I

o. .- 1 3. 1 I 3.1

1 - 2 7.6 10..7

2 - 3 12.1 22.8

3 - 5 28,8 51.6

5 - 7 17.4 69.0

7 -lO. 15.8 84.8

lO. -15 7.3 92.1
.

15 -20. 3.4 95.5

+ 20. 4.5 100..0.

Fonte dos Dados Brutos: Pesquisa Dr~gem-Destino. Emplasa,1977.

Sal~rio Mínimo ~e ·1~77 - Cr$ 1.10.6.40..

Sendo a renda midia familiar (mensal) igual a Cr$ .

7.634.-0.0.(1). ou seja 6.9SM(2); calculou-se. a partir dos da-

dos do quadro 2.X ~ a renda mediana familiar (mensal).e esta

(1) Cr$ de 1977.

(2) SM = Sal~rio mínimo.
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aponta Cr$ 5.421,00, ou seja 4,95 SM. A renda m~dia individual,

fornecida pela pesquisa Origem-Destino, foi de Cr$4.003,OO ou
3,65 SM.

Vários autores mostraram que o índice de mortalidade in -

f t f I t' d í t t - ° (1)an ~ . es a ~re amen e ligado a fatores econom~cos . Nos mu

nicípios da região do ABC, ele se apresenta:

QUADRO 2.XI - REGIÃO SUDESTE DA GRANDE SÃO PAULO - RENDA M~DIA

FAMILIAR (MENSAL), RENDA MEOIANA(2)FAMILIAR (MEN-

SAL) E COEFICIENTE DE' MORTALIDADE INFANTIL - 1977.

MUNICíPIO RENDA M~DIA FA- RENDA MEDIANA COEfICIENTE DE MOR
MILIAR (MENSAL) * FAMILIAR LMEN TALIDADE INfAN-

SAL) )'t )', - TIL11977))'o'd:, POR
MUNICíPIO I MILCr$ SALARIO Cr$ SALA

MíNIMO -
1977 1977 RIO

1977 MíNI-MO
1977

Santo
Andr~ 7634 6,9 5421 4,9 58,3
Sao
Bernardo 8278 7,5 5753 5,2 65,3
Sao
Caetano 9490 8,6 6638 6, O 29,6
Mauá 468,6 4,2 3872 3, 5 68,9
Diadema 5223 4,7 4315 3,9 127,3
Ribeirao
Pires 6710 6,1 4979 4,5 69,0
Rio Gran-
de da Ser-ra 3369 3,0 2766 2, 5 81, 3

, J
t,:

* Fonte dos dados - Pesquisa Origem-Destino - Emplasa, 1977.
** FondeTdos dados brutos - Pesquisa Origem-pestino,Emplasa,1977.

* * * F o nte q os dados - P esq U isa Muni cip e L, são Pau 1o, 1 97 9 ,S EA OE .

(1);Ver entre outros: Be1""quó, Elza - "Fatores Estatísticos e Oi
nãmicos (Mortalidades e Fecundidade)"- xerox, s/do

(2) A renda mediàna é aquela que abrange, no total dos trabalha
dores, os 50% de rendimentos mais baixos.
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Em uma regi~o tipicamente industrial. arrecadaç~o do impo~

to sobre Circulaç~o de Mercadorias (rCM) contribui para-eviden-

ciar a importância relativa de càda município. O quadro a se-

guir ~evela a participaç~o na arrecadaç~o do rCM. na re.gi~o da

Grande S~o Paulo. segundo os municípios da Regi~o Sudeste. o mu-

nicípio de S~o Paulo. o de Guarulhos. o de Osasco e o agregado

dos restantes 28 municípios.
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QUADRO 2.XII: PARTICIPAÇAD NA ARRECADAÇAO 00 ICM* NA REGIAO DA
GRANDE SAO PAULO - POR MUNIC1PIO [EM PORCENTAGEM) ,
E TOTAL BRUTO ARRécADADO [EM MIL CRUZEIROS} - 1972/
1977.

72 73 74 75 76 77

sAO PAULO 68,2 68.8 68,9 68.1 68.3 67,0

SANTO ANDR!: 7 ,3 7 ,8 8, 5 8,8 9,2 9,6

SAo BERNARDO 10,4 9,4 7,4 7 ,5 6,2 6,2

sAo CAETANO 3,4 3,1 2,7 2,9 2,5 2,3

MAUÃ 0,8 0,8 1, O 1 ,O 1,2 1,3

DIADEMA 1, O 1, O 1,2 1,4 1, 5 1,7

RIBEIRAO PIRES , 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

TOTAL-REGIAO
SUO. DA GRAN
DE SAO'·PAUCõ 23,1 22,3 21,0 21,8 20,9 21,4

GUARULHOS 3,0 3,1 3,6 3,9 4,0 4,2

OSASCO 2,2 2,0 2,3 2,3 2,2 2,3

SUB TOTAL 96,5 96,2 95,8 96,1 95,4 94,9

OUTROS 28
MUNICípIOS 3~5 3,8 4,2 3,9 4,6 5, 1

TOTAL DA AR~ .
RECADAÇAo DO ..

rCM EM Cr$ ...
l.000,00 ..:7.335.749 10.465.338 14.591.900 18.725.361 25.548 ..517 36.578.310

*
h~o inclui Setor Prim~rio

** a participaç~o ~e Rio Grande da Serra nao chega a D.05%
nenhum dos períodos analisados.

em
-.

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Secretaria da Fazenda do Estado de S~o
Paulo, citado em Sum~rio dB Dados da
Grande S~o Paulo 80, Emp1asa,
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Outrossim, cumpre observa~ para Santo Andr~ a participa

çao dos Setores Secundário e Terciário no total de ICM arrecada

do; assim temos:

QUADRO 2.XIII - MUNICípIO DE SANTO ANOR~ - ARRECADAÇÃO DO IMPO~

TO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, SEGUNDO SE-

TOR DE ATIVIDADE' CEM PORCENTAGEf1), E TOTAL BRU-

TO ARRECADADO (EM MIL CRUZEIROS) - 1972/1977~1)

I .
I

I

SETOR DE
ATIVIDADE 72 73 74 75 76 77

I

SECUNDARIO 90,2 91. 6 93,6 93,7 94,0 I 93,7I
COM~R- ,CIO
VARE-
JISTA 7 ,.5. .6,6 5,3 5~1 4,7 4,9

o COM.H
o:: ATACA'«
H DISTA 1.3 0,9 0,7 0,7 0,9 1, Ou
o::
w OUTRAS .
t--

ATIV.
TERCIA- 1,0 .0,.9 0,4 0,5 0,4 0,4·RIAS

TOTAL
Cr$ 1.000,00 .531.710 813.303 1.238.274 1.64].489 2.335.322 3,519.581

Fonte dos Dados Brutos - Secretaria da Fazenda do Estado de;..··

são Paulo, citado em Sumário de Dados

da Grande são Paulo 80, Emplasa.

)1) Não inclui o Setor Primário.
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A participaç;o do Setor Industrial aumentou de 90% em 1972

para aproximadamente 94% em 1977. denotando sua extrema impor -

tância para o município.

Dentro do setor. a participação de arrecadação do ICM. se-

gundo os ramos industriais mais importante é:

QUADRO 2.XIV - MUNICípIO DE SANTO ANDR~: ARRECADAÇAD 00 IMPOSTO

SOBRE CIRCULAÇAo DE MERCADORIAS, SEGUNDO CLASSES

E GENEROS DE IND~STRIA (EM PORCENTAGEM), E TO-

TAL BRUTO ARRECADADO (EM MIL CRUZEIROS) - 1972/

1977.

, ;

CLASSES E GE
NEROS DE IN-=-
DOSTRIA 72 73 74 I 75 76 77
PRODUTOS ME- I ITALORGICOS 16.0 15,8 16.0 12,9 12.8 14.5
MATERIAL EL~

E -TRICO DE
COMUNICAÇAo 26.1 24.6 21.6 20.2 18.1 19.6
MATERIAL DE
TRANSPORTE 9.5 9.6 8.6 7.7 9,1 9.0
BORRACHA 11.2 9.4 7.8 9.4 8.8 8.5
PRODUTOS
QUíMICOS 16.4 20,7 29.1 33.4 36,S 35.6
TExTIL 14.4 11.9 I 8.8 9,2 8.4 6.8

OUTROS 6.4 8.0 8.1 7.2 6.3 6,0
TOTAL

CCr$1.000.001 479.764 745 ..280 1.158.687 1.537.0482.195.8.253.297.775
I

Fnnte dos Dados Brutos: Secretaria da Fazenda do Estado de são

Paulo. citado em Sumário de Dados da

Grande são Paulo 80. Emp1asa.
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Assim o setor que iniciou a industrialização em Santo An -

dré. ou seja o têxtil. vem perdendo gradativamente importância.

Sua participaçêo diminuiu de 14.4% em 1972 para 6.8% em 1977 •

sendo que as indústrias existentes são de pequeno ou médio por-

te, com exceção da Divis~o T~xtil da Rhodia, concentrando nela

a parte mais expres.si~a do ICM arrecadado. Por outro lado, au-

mentou a importéncia da indústria qufmica, cuja participação

cresce de 16,4% para 35,6%. graças ~ magnitude do pala petroqu!

mico, que começou a ser instalado em meados da década de 50, e

consolidado no final da dêcada passada.

Em relaç~o a oferta de emprego. o setor industrial deixou

de ser preponderante. j~. que criou em 1977, segundo a Pesquisa

Origem-OestinoJEmplasa, 60.907 em~regos, sendo a porcentagem de

empregos industriais sóôre a população de 12,6%; enquanto o

setor tercifirio criou 75.715 empreg6s. ou seja. ~ de 15,6% a

relação empregos terci~iio-populaçio. Comparando-se com são Ber

nardo,são' Caétano e Regi~o Sudeste e da Grande ~ão Paulo. os da

dos se apresentam da seguinte maneira:



QUADRO 2.XV - MUNICípIOS DE SANTO ANDR~ - SAD BERNANRDO - sAo CAETANO E REGIAO SUDESTE
DA GRANDE sAo PAULO: RELAÇAo PESSOAL OCUPADD-POPULAÇAo TOTAL - 1977.

POPULAÇAo ES EMPREGOS NO PORCENTAGEM EMPREGOS NO PORCENTAGEM TOTAL DElp.QRCENTAGEM I
- ,

TIMADA EM SECUNDARIO TERCIARIO EMPREGOS ,
i1977 I

SANTO ANDR~ 483.854 60.907 12,6 75.715 15,6 136.622 28,2.
sAo BERNARDO 354.662 109.592 30,9 58.103 16,4 167.695 47,3

sAo CAETANO 167.525 36.916 22,0 32.725 19,5 69.641 41,5
I IREGIAO SUDESTE

DA GRANDE sAo
PAULO 1.313.82.4 ·260.65.9 19,8 193.682 14,7 454.341 34,5

MAUA + DIADEMA
+ RIBEIRAo PI-
RES + RIO GRAN- .
DE DA SERRA 307.783 53.2.44 17,3 27.139 8.8 80.383 26,1

I

Fonte dos Dados Brutos - Pesquisa Origem-Destino, Emp1asa,lE77.
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Uma visão das características do município de Santo André

pode ser feita através da observação das suas importantes Pes-

quisas Origem-Destino, realizadas em 1968 e 1977; a primeira p~

lo GEGRAN e a segunda pelo Emplasa (quadro 2.XVI, 2~XVII e

2.XVIII1. Encontrou-se, inicialmente, segundo o municipio, um

índice correspondente ~ relação pessoal ocupado em determinado

município com o número de trabalhadores nele residente ( quadro

2.XVI). O indice pr6ximo ~ »1» indica equilíbrio entre funç6es

residencial e industri~l. A an~lise mostra que em são Bernardo

existe um nítido predomínio da função industrial sobre a resi -

d . 1(1)enc~a .

são Caetano e Mauá também têm situações distintas em rela-

çao ao grosso dos municípios. O primeiro tende a uma função in-

dustrial. j~ a análise do quadro 2.XVII demonstra a tendência

de Mau~ em "abrigar antigos moradores de são Caetano e principal

mente de Santo Andr~; que para lá transferiram o seu local

de moradia, continuando a trabalhar nos locais anteriores. Em

68, 2,3% do pessoal ocupado em Santo Andr~ morava em Mau~; jã.

em 77, este percentual chega a 6,2%(2).

l11 Vê-se, que em Santo Andr~, os empregos no terciário superam
os da indfistria~ Em são Bernardo, hoje, para cada emprego
criado no setor secundário, são gerados dois empregos no
setor terciário Ccf.Maricato, E.T.M., op.cit., p.69. Em são
Ca~tano, é bastante significativo o pessoal ocupado em ati-
vidadesterciérias.
Assim a denominação função-industrial, embora utilizada, não
exprime com precisa0 as características destes municípios ,
em relação a empregos criados.

(21 Apesar disto não se pode caracterizar Mau~, como município
de funçao residencial, j§ que a partir da dficada de 60, pa~
sa a receBer importénten6mero de indfistrias.
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QUADRO 2.XVI: PESSOAL OCUPADO E TRABALHADORES RESIDENTES POR MU
NICípIO

MUNICípIO (A) (B) A/B (A') (B ') A'/B'
PESSOAL TRABALHADO PESSOAL TRABALHADO
OCUPADO RES RESI -=- OCUPADO RES . RESI-=- I

(1968) DENTES NO (1977) DENTES NO
MUNICípIO MUNICíPIO

(1968) (1977)

SANTO ANDRt: 47.015 60.117 0,782 139.441 168.820 0,826

sAo BERNARDO 39.794 22.435 1,774 171.361 125.707 1,363

sAo CAETANO 25.340 27.412 0,924 71.184 61.863 1,,151

MAUÁ 4.016 4.580 0,877 26.591 40.719 0,653

DIADEMA 1.980 3.744 0,529. 44.191 52.777 0,837

RIBEIRAO PIRES * * * .7.414 8.824 0,840...

MOGI DAS CRUZES 8.819 9.480 0,930 42.382 43.257 0,980

GUARULHOS 15.105 17.898 0,844 112.894 120.860 0,934

OSASCO 12.426 22.539 0,551 83.068 119.302 0,696

CARAPICuIBA 502 3.875 0,130 15.524 39.971 0,388

TABOAo DA SERRA· 682 2.134 0,320 14.170 23.932 0,592

EMBU * * "* 6.831 17.151 1 0,398,t

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Pesquisa Origem Destino, GEGRAN, 1968;
P esq ui sa Or ig em O e st in~o, EM P LA SA, 1977•

•..., "I~.

(1) A Pesquisa Origem-Destino, de 1977 efetuada pela Emplasa,e~
tabelece~, ~ntre outros, uma tabela das pessoas que traba -
lham segundo local de trabalho e local de resid~ncia. Jã a
Pesquisa Origem-Destino, de 1968, n~o tem o mesmo rigor; e
a t él bel a c on sul ta d à f o i a "F re q u~ nci a da s V i a g e n s po r To dos
os Modos de Transporte-Pico da Manh~: 7-9 horas, segundo Q
rigem e Destino"~ Conforme dados da Pesquisa Origem-Desti-
no de 1977, no citado horãrio, 65,8% das viagens tem como -
motivo, rio destino, o fator trabaiho~ Portanto, assumiu -
se, como significativa, a pesquisa realizada em 1968; jã
que ~licito supor-se uma n~o alteraç~D dos hãbitos da pop~
laç~o, em relaç~o ~os deslocamentos nos horãrios de pido.

* N~o foram incluidos na Pesquisa Origem-Destino, Gegram; 1968.



QUADRO 2.XVII: COMPOSIÇAo DG PESSOAL OCUPAOO POR MUNICíPIO, SEGUNDO O MUNICípIO DE RESIOENCIA

~S.
MUNICípIO SANTO sAo s1\o MAUA DIADEMA RIBEIR1\O RIO GRANDE FORA DA AREA OUTROS MU ! TOTAL
DE s1\o ANORt BERNARDO CAETANO PIRES DA SERRA DE PESQUISA Níc .DA GRANI (% )
PAULO ~Ao PAULOLoc. Tra~

SANTO 68 16,0 69,0 4,4 6,4 2,6 0,1 * * 1,3 0,2 100
ANDRt

77 15,5 ·70,3 3,5 3,0 6,2 0,1 0,6 0,2 0,,6 100

s1\O.. 68 34,8 18,5 32,0 11,O 0,8 2,6 * * 0,2 .0,1 100
BER-··
NARDO 77 20,3 17,3 48,3 6,1 2,~ 5,4 0,2 0,0 0,3 100

sAo 68 3~,O 17,8 5,1 41,5 1,6 0,0 * * 0,6 0,4 100
CAE-
TANO 77 30,0 17,1 4,9 42,1 4,7 0,2 0,3 0,1 0,6 100

MAUA 68 21,O. 46,8 2,5 7,2 13,3 0,0 .* * 6,2 3,0 100

77 7.7 21,4 3.6 1.7 64.4 0.0 1,0 0,2 0,0 100

* nao incluídos na pesquisa de 1968.

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Pesquisa Origem - Destino,Gegran, 1968; Pesquisa Origem - Destino, Emplasa, 1977.



QUADRO 2.XVIII: DISTRIBUIÇAO DOS RESIDENTES POR MUNICíPIO, SEGUNDO O LOCAL DE TRABALHO

LOCAL DE TRABALHO

,':S MUNICípIO SANTO sxo sxo MAUÁ DIADEMA RIBEIRAO RIO GRANDE FORA DA ÁREA OUTROS MUNICíPIOS TOTAL
DE sAo ANDRt BERNARDO CAETANO PIRES DA SERRA DE PESQUISA DA GRANDE sAo (% )

PAULO PAULO
. l.cc . Res.

SANTO 68 21,4 54,O 12,2 7,5 3,1 0,1 * * LO 0,7 100
ANDRt

77 12,0 58,1 17,6- 7,2 3,4- LO 0,2 O 0,2 0,3 100

sAo 68 25,3 9,3 56,7 5,7- 0,5 1.8- * * 0,7 0,0 100
BER-
NARDO 77 21,8 3,8 65,9 2,8 0,8 4,1 0,1 0,1 0,4 0,2 100

sAo 68 32,3: 10,9 -15,9 38,4 LI 0,2 * * 0,5 0,7 100
CAE-
TANO 77 23,3 6,7 16,9 48,4 0,7 2,3 0,0 I,o 0,4 0,3 100

MAUÁ 68 41,4 26;5 6,6 8,8 i i .e 0,0 * * 5,1 0,0 100

77 13,4 21.2 8,8 .8,3 42,0 0,0 2,9 3,0 0,0 0,4 100

* N~o incluídos na pesquisa de 1968.

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Pesquisa Origem - Destino,Gegran, 1968; Pesquisa Origem - Destino, Emp1asa, 1977.
/.:(-;
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Este fato est~ relacionado com o processo de industrializa

çao, em que Santo Andr~ e S~o Caetano foram os precussores na

região; acarretando, hoje, a impossibilidade de expansao espe -

cial,sendo mais visível isto em são Caetano.

Assim a grande procura por residências, fez com aumentasse
C1 J N. • •o seu preço . Esta elevaçao. ac~ma da capac~dade aquisit~va

dos trabalhadores, acaBou por expuls~-los primeiro para regi6es

mais prec~rias do município, e hoje para Mauá; j~ que, f'a~, o

preço do solo ~ baixo, por ser car~nte de serviços pGblicos. Es

te processo de expuls§o n~o ~ circunstancial, mas sim caracte

rístico ao modo de produção capitalista.

[11 A este respeito, ver Partel. da presente monografia, espe -
cialmente ítem 1.2.
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QUADRO 2.XIX -. PORCENTAGEM DOS DOMICílIOS PARTICULARES ATENDI -

DOS PELAS REDES DE AGUA E ESGOTO. SEGUNDO OS MU-

NICíPIOS DA REGIAO SUDESTE DA GRANDE sAo PAULO -

1970.

MUNICípIO I PORCENTAGEM .DOS DOMICílIOS SERVIDOS I
I

POR )\GlJA POR ESGOTO POR IlUMINAÇAo
[REDE GERAL) Elf:TRICA

Santo André 72,8 53,6 97,6.

são Bernardo 84.6 64.5. 92.8

são Caetano I 98,7 75.3 99.8 I
I
I

Mauá .16.6 8.9 87,4 I
Diadema .2.3 -'- 82.2 I
Ribeirã'o
Pires 34.9 .2.8,2 84,9

Rio Grande
da Serra .2s .6 - 57,4. . ..

Fonte - Censo Demogr~fico de 1970.'

Finalizando, a observação do quadro 2.XVIII d~ uma id~ia do

poder de atração, exercido por são Bernardo na região. No perio-

~o 68/77, a pare~la da popul~ção ativa deste municipio. que ai

-trabalhava passa de 56.7% para 65,9%. Mas ele também vem atrain-

do trabalhadores de outros locais pr6ximos. Assim que. a popula-

ção ativa de Mauá que trabalha em são Bernardo passou. no perio-

do citado. de 6,6% para 8,1%. Em relação a Santo André, este nú-

mero cresceu de 12,2% para 17.6%; e para são Caetano, este cres~

c~mento foi de 15,9% para 17,0%.



3."HABTTAÇAo "EM SANTO "ANDRE
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3.1. INTROOUçAo

A divisão deste capitulo diferiu, em termos de periodiza-

ç ao , ao anterior. Isto, evidentemente, não significa que haj a

diferença de abordagem. Simplesmente, pareceu mais pertinente

compactar em três épocas distintas, vinculadas diretamente ao

processo de acumulação que as condiciona.

Em uma cidade onde existe um elo indissolúvel entre o pro-

cesso de ur5anizaç;o e industrialização, o que é claramente o

caso de Santo Andr~, aperiodização estabelecida no capitulo an

terior tornou-se imprescindlvêl, para estabelecer a forma, de

como acabou se estruturan~o o local analisad6. J~ em relação -a

quest~o da ha5itaç;o, prop~e-se consider~-la em três

h" t ô r í DJ ." t d" d t "1" -1S r1COS : na pr1me1ra e apa a 1n us r1a 1zaçao,

momentos

a solução
,

habitacional foi a construção de vilas óper~rias, o que corres-

ponde ~s primeiras três d~cadas do s~culo. Posteriormente, a

partir de meados da d~cada de 3D, foi atrav~s, principalmente,

do mercado im05ili~rio particular e de institutos' de pens6es de

trabalhadores que se enfrentou a questãoJ e finalmente~·.a par-

tir de 1964, com a criação do Banco Nacional de Habitação. qua~

do se iniciou uma polftica haBitacional "stricto sensu".

Santo Andr' - situado pr6ximo a S;o Paulo, ou seja. na re

gião q~e. nb perIodo posteriGr a 3D, comandou o processo de in

dustrialização - apresenta especificidades em relação ao r~stan

te do pais. Portanto. como j~ foi exaustivamente apontado. os

processos de urBanização e industrialização encontram-se nitida

Dl Blay, E.A. -e- op . c ã t .• p . 77.,
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mente vinculados; o crescimento da regi~o deve ser compreendido

pela atração de força de traóalho exercida pela indústria, como

da expulsão ocorrida na agriciultura neste periodo, pelos fato -

res já analisados nos capítulos anteriores. Assim o problema da

habitação deve ser entendido dentro desta 6tica.

Com a peridização acima proposta, nao se tratou de deslo -

car a tem§tica da haBitação do processo geral de urbanização.I~

to feito estaria se perdehdo rigor na an~lise.

3.2. HABITAÇÃO EM SANTO ANDRt: "AS VILAS OPERÁRIAS"

O processo de industrializ~ção, que teve infcio nos primei

ros anos deste século, em Santo André, trouxe consigo o surgi -

menta das vilas oper~rias. Tal e~pediente j~ ~ra utilizado pe-

las ind6strias da capital paulista. Como foi visto, o nível de

Lndua.tr-d.e.lfz.a ç áo. era. incipiente, e a força de traba.lho r.elati.v~

mente diminuta. Assim a reproduçio desta era internalizada pela

própria empresa.

Tais edificaça~s, geralmente contíguas is f§Bricas, tinham

suas casas alugadas ou vendidas aos traBal~adores. Era üm inves

timento extremamente vantajoso para as empresas, uma vez que es

tas exerciam press~o soBre os oper~rios, na medida em qu~ a

construç~o civil era insignificante; logo, perder ~ emprego re

presentava perder a casa. Al'mdisso, o capital aplicado ·pela

ind6stria, na compra de terrenos econstruçio, não era grande,
.:". '.

devido aos Bai~os valores destes, e o investimento retornava i~
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numeras vezes através dos aluguéis pagos. Por outro lado, as em

presas utilizavam disto, para que os sal~ri6s de seus emprega -

dos fossem rebaixados.

Em Santo Andr~, as empresas que lançaram mao deste expediffi

te foram: entre as tªxteis, a nF~brica de Tecido e Fiaç~o S~o

8ernardon [nlpiranguinhan) e nTecidoe Kowarickn; na indGstria ~

talúrgica, a "Lf gdg er-wo od " J e a "Pirelli", produtora na epoca

de condutores elétricos. Esta dupla forma de press~o, uma via

rebaixamento do sai~rio e outra d~ emprego como moradia, ~ co-

mentada desta maneira por autor andreense: nA Tecelagem Ipiran -

guinha adqo~ri uma grande ~rea de terreno, pr6xima ~ indu~tria,

para a construç~ode casas.destinadas aos seus oper~rios. Esta

iniciatiVa, datando de 1912, representa um empreendimento pio -

neiro em matéria de leis sociaisn(lJ.

Nesta época, grupos imobili~rios também auxiliaram. na con-

centraç;o, nas regi5es industriais, da escassa m~o de obra esp~

cializada. Estes grupos lotearam terrenos destinados aos oper~-

rios. Assim: n ••• no est~gio do capitalismo monopolista simples

a apropriaç;o monopolista da renda fundi~ria manifesta-se sobre

tudo pela especulaç~o desenfr~ada a qual se lançaram as ncompa-

nhiasn privadas de estrada de ferr6 00 de bondes, loteando os
l2 )terrenos situados em torno destas vias de comunicaç~o urbaná'

Em Santo Andi~, cidade iniciando seu processo de industrializa-

ç âo , isto apareceu claramente: n. ~. Fo r-mo u+s e Cno mun t cLp í o l uma

empresa intitulada "Empresa Imoõil:téria.de sã·o 8ernardon L192l)

01 Ge ã e r s e , O •.A. nA Cidade que n, op.cit., p.S8.

l2 1 Lo j k i n e, J. - o.p , c i t ., p . 15g •
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... esta empresa. além dos serviços de transporte. loteou uma

grande gleba de terra. constru1ndo casas para operários de onde
(1)pensava auferir lucros para a. manutenç~o dos transways" .

Além disto. como foi visto no capítulo anterior. grande p~

te dos trabalhadores empregados em Santo André. vinha de S~o

Paulo. através dos trens da "S~o Paulo Railway"; acabando por

se fixar no local de trabalho. durante este período que está

sendo tratado.

3.3.HABITAÇAo EM SANTO ANDR~: "A AçAo DOS INSTITUTOS E GRUPOS

PARTICULARES"

O per10do posterid~ a 1930. marcou al~m da alteraç~o polf-

tica no paIs, um impulso na industrializaç~o, ap6s debelada a

crise de 1929. Com o desenvolvimento industrial, através da mu

dança de tecnologia. e o início da migraç~o campo-cidade. for -

mou-se um excedente da força de trabalho nas cidades, fazendo

com que a construç~o de vilas operárias. por parte das empresas.

tornasse inexequfvel. sob o ponto de vista da racionalidade do

sistema. já q~e se acentuou a valorizaç~o dos terrenos pr6ximos

~s ind6strias. A reproduç~o da força de ~rabalho n~o se reali -

zou mais através das prÓprias fabricas, mas do mercado imobilia

rio particular: "As empresas transferem assim o custo de mora -

dia e os de transportes para o pr6prio trabalhador e os custos

(1) Stiel. Waldemar Corr~a - "Hist6ria dos Transportes Coleti -
vos em S~o Paulo", Editora Mc-Graw-Hill, S~o Pauló, 1978
p , 312.
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dos serviços urbanos B~sicos. quando existentes. para o ~mbito

do Estado. Desta momento em diante as vilas operárias tendem a

desaparecer e a questão da moradia passa a ser resolvida no mel'

bi 1. r i "L1 Jcada imo 1ar o .

Como foi visto. produzira-se em Santo Andri invers~o de

seu papel em re1aç~0 aos deslocamentos com o rnunic{pio de S~o

Paulo importante parcela de trabalhadores. que moravam no

segundo munic{pio passou. durante os anos 20. a residir no pri

meiro. onde encontrou terrenos mais baratos para a moradia. a-

lém da proximidade das indÚstrias. Recebeu. também. a localida

de, os primeiros migrantes af~tados pela crise, que atraves-

sava a agricultura. A partir de 29, a consequ~ncia dest~ aumen

to da população trabalhadora acarretou uma pressão sobre a 0-

ferta de habitantes pop~lares, ocasionando a sUavalorizaç~b •

Tal situaç~o trouxe o surgimento dos cortiços na faixa central

do municfpio, como solução para Baratear o custo da moradia 0-

perária.

Pofem, uma vez inseridos no mercado, ou seja, fixados nos

10~ais da traBalho, a populaç~o operAria transferia~se para l~

teamentos afastados do centro. Surgira"m, assim, os primeiros

bairros tipicamente operArias, como ~ o caso do Parque das Na~

çoes, situado no segundo subdistrito e que tem seu loteamento

iniciado ap6s 1935.

Importa oBservar quem sao os grupos respons~veis por esta

expansão de oferta de re sLdán c f e s [2 r. A maior parte dos, imigran

r.i i Camargo, C,.P.F.de op.cit., p . 25.

121 Ver a respeito: Padis. Pedro Calil - "A Renda fundi~ria na
Eco nomia UrBa na" in '! SeminAr iO,Aoert o ..,.po I f ti 9a Habi ta ci~
na1 e Renda f1JÍ1t1Hiri'8 Llroana" -s mãrne o ,- CE"B'RAP, 19.7B,pp.7
a 1o,
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teso principalmente italianos. que viera no final do século pa~

sado a fim de servir de m~o de obra para a lavoura do café. aca

bou n~o se fixando no campn. instalando-se nas cidades indus

triais. onde exerceram atividades tipicamente urbanas. ligadas

ao comércio. principalmente.

Numa primeira fase. os gannos oótidos no comércio transfor

maram-se em ampliaç5es das pr6prias instalaç5es. porém a carac-

terística familiar dos estabelecimentos fizera com que não oear

resse quer concentraç~o norizontal quer vertical de suas ativi-

dades; e dadas as condiç6es do processo de acumulaç~o. da épo -

ca, que impediram ê estes comerciantes. de porte médio, de for-

ma mais geral. investirem em atividades industriais; foram. en-

t~o. as transaç6es imoóili~~ias. que serviram ~ diversificaç~o

d i t', t C1 Jos nves lmen os.

Em Santo Andr~. por e~emplo. de 1935 a 1940. construíram -

se 1200 casas no citado Parque das Naç5es. loteados e vendidos

pela família Perucnet2Y.Alªm disto. posteriormente outros gra~

d e s 1ot e ame ntos sTI ced er am -e- se; f ix e ndo. no atua 1 _ s ubdi str ito de

Utinga. grande ~arte da populaç;o oper~ria do municfpio.

Estes grandes loteamentos na cidade de Santo André também

(11 Mesmo n~b negligenciando possfveis efeitos desencorajadores,
da chamada lei do inquilinato. na desaceleraç~o das constru
ç~es urBanas. a partir da d~cada de 40. ·Pedro Cali1 P~dis ;
em seu traBalho já citado ('pp , 10 a 121. demonstra que, ain
da assim. o investimento em atividades imoBi1iêrias aprese~
tava atrativos.

L2 1 Ga i ê r s a. O. A. -- o p • c i t ., p , 12 9 •
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foram obtidos por outros fatores, que nao a transação imobiliá

ria. O caso mais evidente foi o do engenheiro responsável pela

terraplenagem das obras da estrada de ferro são Paulo-Railway ,

que possivelmente em troca dos serviços prestados, recebeu a

faixa de terra marginal a ferrovia, em um corredor que se esten

de da estação ferroviária até proximidades do que hoje se cons-

tit . . s· d M reI]U1 o mun1c~p1o e aua • No período que está sendo analisa

do, seus herdeiros tornaram-se em um dos grandes loteadores de

terra no municlpio.

O pequeno porte da ind~stria da construção civil no pafsfa

·zia com que os loteadores, por ocasião da venda do terreno, »do

assem» material de co~strução: assim, vitrBs,.telhas, alguma

quantidade de tijolos eram parte da transação de compra e venda.

de casas.

Na d~cada de quareMta, as caixas econ8micas, institutos de

aposentadoria e pensões de diferentes categorias de trabalhado-

res, 'sindicatos começaram a organizar o sistema de construção e

venda de moradias.

Em Santo André despontaram do~s empreendimentos de respei-

tadas proporções:

Um destes, as chamadas »Casas Populare~», construfdas no

segundo subdistrito, atrav~s da Fundaç~o da Casa Popular, que

atuava com recursos de natureza triButaria, provenientes da ê-·
rea feder~l. O terreno, em que seriam construfdas as residincias,

[1) A rua, que margeia a estrada de ferro em Santo Andr~, rece-
beu e conserva at~ hoje o seu nome.
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ocupava uma área de 51.110 metros quadrados; o plano inicial p~

via a construção de duas mil unidades, sendo as primeiras qua -

trocentas concluídas em fins de 1948 ~ as demais em 1949.Por~m,

somente o primeiro lote de residencias acabou sendo construí

do.

J~ o outro ,impressiona pelo seu porte; foi construído pelo

Instituto de Aposentadoria e PensBes dos Industriários, devido

a isto, conhecido como "Conjunto do IAPI". A ~rea, adquirida em

1939, junto ã família Franco, media mais do que um milhão de me

tros quadrados e localizava-se na Vila Guiomar. As inscriçSes ~

ra aquisição das moradias iniciaram~se em 1944 • sendo coorden~

das, entre outros, pelo Sindicato dos Meta16rgicos e dos Empre-

gados Têxteis.

Os prédiOS foram construidos em duas etapas: a primeira de

las, entregue em 1949. comprendia 200 casas térras e 312 aparta

mentos; a segunda. inaugurada em 1953, compreendia 34 pr~dios

com 978 apartamentos, al~m de 234 casas. O conjunto todo compu-

nha-se de 1724 unidades residenciais, que por volta de 1955 a-

brigava aproximadamente 8 mil pessoas. Neste ano, a população ~

timada do municfpio de Santo Anar~ era de 162 mil ha5itantes;ou

seja, no conjunto residia cerca. de 5% da pdpulaç~o do município.

Porim. nesta ~poca, reorientou~se o processo de industria-

lizaç~o. marcando uma nova etapa no processo de acumulaç~o de

capital, Baseado na produç~o de Bens dur~veis, principalmente o

autom6vel. Ravia a necessiôade de integr.ação da economia, a n!

vel nacional; o que significou, no campo, apenetraçéo de forma

hegem5nica das relaçSes de produçio capitalistas~ acarretando. a
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expulsão de um grande contingente de migrantes. que acabou a-

fluindo para as cidades. Assim. é nesta fase, e nao com a sim-

pIes implantação da indústria, que ocorreu a emergência do pro-

blema da moradia em toda sua magnitude; ou seja: "creio que e

neste perfodo [d~cada de 50) que se inicia com clareza a grande

inversão que marca até hoje a mentalidade do trabalhador urbana

brasileiro: o importante ~ ter casa pr6pria. ela garante a fixa

çaa na cidade. Conseguir um emprego é diffcil, instável, preca-

rio. A casa, porem. é a proteção para os momentos de desempre -

go, é a certeza de ter um teto enq~anto se busca um novo traba;

lho"Cll.

Portanto. apesar da grandeza dos p~ojetos postos em prati-

ca em Santo André. a demanda por habitações superava largamente

f t (2) T' b 1 d t ' I'a o er a . a~s. programas aca aram evan o a uma pra ~ca c ~en

telfstica, t!pica do perfodo populista; o conhecimento de pes-

soas influentes era decisivo para a obtenç;o de empréstimo, que

possibilitaria a aqu~sição da moradia. Al~m disto, a forma como

se concedi~m estes empréstimos, com perfodos relativamente lon-

gos e com prestaçaes fi~as, des~apitalizava rapidamente os .fun-

dos existentes, impedindo novas inversões.

O) Blay, E.A. - op v c í t .• p . 81.

(2) cf. Goldman, Simão - "Diretrizes para uma política Nacional
de Habitação - A Experiijncia Brasileira" - Editora ~aixa E-
conBmica Federal RGS, 1963, p.63: "Até 1955 os diversos ins
titutos que financiavam a casa pr6pria apresentavam os se-
guintes n6meros de moradias constru{das:IAPI - 17.682 unida
d es , IAPC-15.000,· IAPETEC-B.OOO, Casa Popular-20.000, t ot e-
lizando cerca de 60.000 unidades •.. As necessidades anuais
beiravam 300.000 ~nidades. assim foi fnfima a contribuição
de todas as instituições, acima citadas, que ~m toda sua his
t6ria, ati o ano de 1955, haviam edificado mais ou menos um
quinto do q~e seria necessário edificar num 6nico ano".Como
se vê o "conjunto do IAPI", erguido e~ Santo Andre,repre
senta 10% das unidades construídas pelo citado instituto.
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Assim. o afluxo maciço a são Paulo e seus arredores.a for

ma como ocorre a apropriação do espaço urbano no sistema econa

mico vigente - ou seja. pela manutenção da propriedade privada

e consequentemente pelo lucro - determinaram como parte da pop~

lação ~eu "solução" ao problema da moradia: abrigo em favelas 00

outros locais precários. Em meados da década de 50. surgiu o

primeiro nGcleo significativo de favelados em Santo André: Vila

Palmares.

No início da década de 60· .•. através do decreto n ? 209

do Conselho de Ministros. foi constituída Comissão Nacional de

Habitação. com funç6es de pesquisa. planejamento e execução;te~

do em vista a. criação de um Plano Nacional de Habitação. A par-

tir das experi~ncias fracassadas dos diversos institutos em cons

truírem moradias, o plario mencionava a necessidade de se prote-

ger o fuhdo acumulado contra os efeitos da inflação. Assim, os

benefici~rios~os ~inanciamentos receberiam uma quantia, que·te

ria como base de c~lculo o n6mero de sal~rios mInimos. e a dfv~

da a ser amortizada sofreria correção proporcional ao aumento

deste. As críticas, efetuadas na época, ao citado plano, apont~

vam: quer as limitaç6es do n6mero de pessoas qoe seriam benefi-

ciadas; quer o lo~al onde seriam construídas as moradias, ou s~

ja, afastadas do centro, sem nenhum atendimento de infra~estru-

tura. Portanto, "no fundo, a injeção de alguns bilh5es de cru -

zeinoE~n~ mercado imobili§rio forçar~ a alta do preço das casas

·d.itas·~:!:~pulares, elevando ainda mais os ganhos especulativos das

campanh~s imobili§rias"Cll. De qualquer forma, não foi neste p~

ríodo que se deu a implantação de uma política de habitação á

[1) Singer, P. - "Aspectos Econamicos " op.cit., s/p.
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nível global.

Em Santo André, os diversos sindicatos existentes -nao org~

nizaram nenhuma forma de fundo destinado ~ aquisiç~o da casa

própria. Em 1961, estabeleceram-se estudos, visando a constru -
_ - (1)çao de casas por alguns sindicatos da regiao do ABC , o que

entretanto acabou n~o ocorrendo.

3.4. HABITAÇAo EM SANTO ANDRE: PER~ODO POSTERIOR A CRIAÇAo DO

BNH

O período pós 1964 ~ relevante para o presente estudo, vis

to que é a partir daí que se percebe uma política habitacional

propriamente dita, com o surgimento do Plano Nacional de Habita

(1) Segundo o jornal ~News Sellern, de 27-08-61, p. 5: nConside
rando a elevaç~o constante e proibitiva das construções,pla
nejam alguns sindicatos do ABC, a criaç~o de uma Cooperati~
va visando construir casas para seus associados ... cada sin
dicato entrará com pequena cota,' formando um capital ini~
cial ... a amortizaç~o do financiamento seria feita com jU-
ros mínimos e um pagamento mensal inferior ou igual a meta-
de do salário mínimo local ... Ede se notar ainda, que sen-
do a regi~o o maior centro industrial do país, a própria in
dGstria n~o se negará a cooperar com os seus empregados an~
tecipando, principalmente, aos que tem estabilidade no em -
prego, é antecipaç~o de sua cota, fortalecendo o capital da
cooperativ~ no intere~se geral de todos trabalhadores •••
Previ essa nobre e significativa iniciati~a que do~ a meta-
de da valor do preçb atualmente cobrado pelas e~presas espe
cializadas na construç~o de imóveis, cada operário poderá -
ter sua casa próprian•
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ç eo i criando-se o Banco Nacional da Habitação (BNH) (1), como óE.

gao central do Sistema Financeiro da Habitação e do Saneamento,

com competincia para: "orientar, disciplinar, e controlar o Sis

tema Financeiro da Habitação ... para promover a construção e a

aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menos
(2)renda" ..

Um dos ministros do novo governo, ao analisar a problemáti

ca habitacional colocava:" ... chegou-se neste ano de 1964 a ter
•. d b í t - •. 1" . "(3)r~vel perspectiva a ha ~ açao ser.acess~ve so ao r~co ...

Insinuava que as medidas até então adotadas eram ineficazes, vis

to que os possíveis adquirentes de casas populares, não dispu -

nham de poupança. suficiente, e que isto só seria conseguido a-

través de uma política global de captação de poupanças. Também

frisava que os organismos empenhados na construção de moradias,

[1) A respeito da criação do BNH e anãlise de seu desempenho.vér
entre outros:
- Andrade, 'Luiz Aureliano Ga~ade - "polftica Urbana no Bra

sil: o Paradigma, a Organizaç~o e a política" in Estudos
CEBRAP, n9 18, out/novldez/1976 - Ediç6es CEBRAP, são Pau
lo, 1976.

- Azevedo, S~rgio de - "A política Habitacional para as Clas
ses de Baixa Rehda" ~ dissertação de Mestrado, Faculdad~-
Cãndido Mendes, Instituto Universitário de Pesquisa do
Rio de Jan~iro. Rio de Janeiro, 1975.

- Soibelmann. C51ia - "A Casa Impr6pria: Um Estudo do BNH e
do Sistema Financeiro da Habitação" - dissertação de M~s-

....tr edo , Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencia Humana da
Universidade de são Paulo, são Paulo, 1978.

l21Andrade, Luiz A.G. de - op.cit., p. 123.

(3) Campos, Roberto de Oliveira - "O Problema da Habitaç~o no
Brasil" in Digesto Econ6mico - são Paulo, janeiro de 1965 ,
p. 21.

.'

\.
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então existentes, eram ineficientes, tornando à casa própria ~

sive1 através de favores. Dado o quadro esboçado, conc1amava o

Estado para "a extraordin~ri~ tarefa de proporcionar condiç5es

capazes de corrigir t~o grande anomalia ... (mas ao mesmo tempo

afirmava)" ... tarefa t~o grande não pode ficar entregue, de mo-

do integral. ao esforço governamental. que não teria meios para

realizá-la, sem quebrar a estrutura econômica, dedicada a outros

fins produtivos. Não se cogita de tornar p6blicos recursos pri-

vados com sacrifícios de todos em favor de muitos ••. mas sim

criar soluç~o permanente para o financiamento a msdio. e

prazo" (1).

longo

Importa verificai como nasceu esta polftica. ou seja, em

resposta a que sitbaç5es; Parece, inicialmente, que a intenç~o

do governo era de mostrar a sensibilidade do novo regime as ne-

cessidades popUlares. al~m disso possibilitaria a abertura de

opnrtunidades de empregos para absorç;o ~etrabalhadoras semi -

especializados, ao lado da mobilização de escrit6rios e firmas

de construção civil.

Assim, deu-se a intervenção do Estado com o intuito

" d d t "d " d f" " t (2)cr1ar eman a, a raves e mecan1smos e 1nanC1amen o •

de

Para

efetiva atuaç~o, o BNH estabeleceu-se criando a corre~ao monet~

ria, que visava impedir a descapitalizaçao do programa.

Devido a escassez de rec~rsos, verificados nos dois prime!

ros anos, o BNH passou ê ser em 1966, o gestor financeiro do

.. ':~.
(1) Idem, ibidem - p , 25.
(2) Ver a respeito: Caste11s, Manuel - "La Question Urbana"- Si

g10 XXI de Espana Editores S.A. - Madrid - 1974 - pp.127 e
seguintes.
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que tornou-se a

maior fonte de financiamento do programa, sendo s6 recentemente

(1975) superado pelos recursos provenientes da poupança voluntá

.ria, ou seja, letras imobiliárias e cadernetas de poupanças.

No ·fim da dicada de 60, observou-se a mudança da orienta -

çao do sistema, que foi perdendo o caráter social (ver quadro

3.I)~ Sob o aspecto politico, verificou-se a desmobilizaç~o das

massas, afastando-se o perigo populista e superando as últimas

marcas da etapa anterior a 1964. P~r outro lado, o novo patamar

da acumulaç~o capitalista, iniciado neste mesmo período,trouxe,

no caso específico da habitação, o favorecimento das camadas de

maior poder aquisitivo, -criando oportunidades para ações que be

neficiaram os grandes construtores, ligados ao capital financei

ro.

Parece ser necessário, ~para evidenciar tais fatos, uma ana

lise do desempenho do BNH. Nos boletins divulgados até 1974(1),
(2)os progra~as de construção eram divididos em: Popular, que

atingia as famflias com renda mensal de 1 a 3 sal§rios mfnimo~J

Econômico, que promovia a construção de habitações para famf

lias de renda mensal de 3 a 6 salários mínimos; M~dio, responsá

vel pelo financiamento de moradias para famílias com renda maior

[1) Optou-se pelo citado ano,.como marco de an~li~e quantitati-
va, visto que em 1975, ocorreu uma reestruturação na atua -
çao do BNH. Assim, os dados obtidos ~ervirão de comparação
com os dados divulgados ap6s 1975.

(2) Azevedo, S. de -op.cit., p , 21.
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do que 6 salários mínimos; SBPE. (Sistema Brasileiro de Poupan -

ça e Empréstimo ou seja, unidades construídas pelo setor priv~

do); e RECON, financiador de materiais para construção. Estes

dois últimos programas atingiam a população de renda superior a

oito salários mínimos. Posto isto, os números se apresentavam:

QUADRO 3.1 - UNIDADES CONSTRUíDAS PELO BNH (EM MILHARES)

PROGRAMA ATE 1967 % ATE 1972 % ATE 1974 %

popular 109 66, 5 183 22.1. 206 18,6

econômico 5 3.0 197 23,8 224 20,3

médio 8 5.1 97 11. 5 121 12,9

SBPE 41 25,0 286 34,4 442 39,9

RECON .. 1 0,4 67 8,1 113 10,3

Total 164 100,0 830 - 10O·,O 1106 100,0

Fonte dos Dados Brutos - Andrade, L.A.G. de - "A Pol{tica Ur~a

na no Brasil: o Paradigma, a Organiz~

çao e a Pol{tica", p. 133.

Os objetivos, incialmente propostos de construç~o de ca-

sas populares, foram se invertendo; até que em 1974, o progra-
., o d ..(1)ma Popular at1ng1u somente 18.670 as casas constru1das •

(1) A impossibilidade de acesso ao financiamento do BNH. pela
maioria da população. pode ser comprdvada pela análise da
~istribuição de renda no Brasil. Segundo Paul Singer(cita-
do em são Paulo 1975 Crescimento e Pobreza", p.65) 52.5%
da população brasileira. em 1972. tinha rendimentos meno -
res do que um salário mínimo.
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A partir de 1975 ocorreu uma reestruturaç~o do BNH, j~ que

o "boom" imobiliãrio se esgotara na esteira do fim do chamadomi

lagre econômico brasileiro. Foram impostas restrições ao merca-

do, que atendia âs classes media e alta, aumentando-se o inves-

timento em empreendimentos populares; já que o primeiro mercado

marchava para sua saturaç~o, e que levaria ~ recess~o imobili~-

ria, verificada em 1977 . Porem, o que mais importa é que, o

BNH reescreveu a sua hist5ria; e a partir daquele ano, seus bo-

letins passaram a dividir os programas existentes em: Interesse

Social (que englobou os antigos prcigramas: Popular, Econômico e

Médio), SBPE e RECON; e apresentavam os seguintes números para

o mesmo período do quadro anterior:

QUADRO 3.11 - UNIDADES CONSTRUíDAS PELO BNH (EM MILHARES)

PROGRAMA AT~ .1967. ~ .ATE .19]2 ~ ATÉ 1974 %.0 . o.

Interesse
Social 108 77,7 477 57,0 555 50,4

SBPE 30 21,6 309 37,0 441 30,6

RECON 1 a,7 50 6,0 91 9,0

Total 139 100,0 .836 .100,.0 .1101 100,0

. . (1)fonte dos Dados - Boletins do BHN, 1976J1977

Graças i manipulaç~o efetivada, as ha5itaç8es de "Interes-

se Social" constitufram~se em 50,4% das moradias construídas.Im

(1) A diferença do total de moradias construfdas n~o , signifi-
cativa, tornado~'se prefeitamente compar§vel com a tabela an
terior.
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porta observar que a citada manipulação teve como escopo • apr~

sentar nGmeros. que podiam comprovar a atuação do Banco. em be-

neficio" de camadas mais baixas da população.

Com a criação do BNH. o objetivo dos governos pós 1964. ao

desenvolverem programas habitacionais. foi.o de solucionar o

probl~ma do dfificit de moradia no pais. sensibilizando a popul~

ção com a oferta de casa própria. tida como símbolo de seguran-

ça pessoal. Por outro ledo. a forma como o BNH se estabeleceu.

permitiu a ação de capitais privados. apresentados por constru-

t o r-e s , bancos. associações de poupanças, etc; que estavam, e

claro. interessados no retorno "de.seus. investimentos.

Confirma-se. portanto. que o desenvolvimento da açao do Es

tado, para a "melhor ordenação urbana"~ est~ ligada ~ l6gica da

acumulação. visto que ignora a r~produção de força de trabalho,

investindo em setores economicamente mais din~micos, onde a

reprodução do capital fi plenamente efetivado. como ~ o caso da

atuação do BNH.

o saldo da po11tica implantado pelo BNH. pode ser melhor

verificado pela expansao do chamado mercado informal, onde a p~

pulação de baixa renda tenta solucionar o seu problema de habi-

tação. Em relação ao total de moradiasconstrufdas. de cada gr~

po de quatro, somente uma é pelo sistema habitacional "ofi
. 1" U)cJ.a , sendo que esta proporção deve subir vertiginosamente.

[1) cf. "O Estado de são Paulo" de 10/06/79.
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quando se tra~a de unidades residenciais, para as classes de

b . d (1)a1xa ren a •

Em Santo André, que certamente recebeu vultuosos financia-

mentos~ via BNH, a .situaç~o é semelhante; e por causa disto V!

rificam-~e as dif~rentes soluç8es, encontradas pela populaç~o de

menos renda: a multiplicação de favelas e cortiças; a autocons-

truç~o, ou seja, a compra de um pequeno lote, em geral ~ prest~

çao, e a construç~o da casa com a própria força de trabalho; ou

ainda, a constataç~o da exist~ncia .de lotes clandestinos, cons-

truldos sem licença da prefeitura.

No perfod6 anterior ~ criaç~o do BNH, existia no municlpio

um único núcleo de favela. Dados de janeiro de 1979, indicam

exist~ncia de cinquenta e qu~tro núcleos de favelas (ver Mapa

IV)'. com ~ma população aproximada de onze mil habitantes(2).

(1) "Em Belo Horizonte. no mercado informal construíram-se oito
vezes mais unidades residenciais para classe baixa do que
via Sistema Habitacional. no período 1964-72". in Andrade ••
L.A.G. de·op.cit., p. 136.

(21 cf. "Caracterizaç~o da Demanda para o Programa Municipal de
Lotes Urbanizados". elaborada pela Fundaç~o de Promoç~o So~
cial de ,Santo André. Os dadbs qu~ se seguem referem-se, por
tanto, a este levantamento. Este órg~o estima, hoje, a exis
tência de 18.000 favelados, distribuldos em sessenta núcleõs.
Os problemas de moradia seriam. de acordo com a populaç~o
que é àtendida por esta Fundaç~o (p.l do referido trabalho):
" - falta de condiç8es financeiras para arcar com a despesa
do aluguel (que aumentadesproporcionalmente ao salário);
- falta de moradia;
- despejos;
- precariedade das condiç8es sanit~riasJ
- solicita9ão de material para construir em terrenos pró

prios;
- solicitaç~o de autorizaç~o para construir em área da pre-

feitura".



,
MUNICIPIO DE .

,
MAUA

VoRICA 22 DISTRITO

I· / . 'o

I

DE

P. JoÃo

., .

@ JoGUARARA

J. ACLIMAÇÃO
J.5Tg

CRISTINA

/

• o

i"] AP A lI-

.....: , ..
MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO .DÓ CAMPO

MUNiCíPIO DE SANTO ANDRÉ:

DIViSÃO SEGUNDO BAIRROS E

VILAS (POR ÁREAS CURA)

1---4 FERROVIA
'0

'. .'0
I,

o 'MUNiCíPIO DE SÃO

CAETANO DO SUL

@.
V.SACADURA

. NORTE ·41---
to
co



MUNiCíPIO

"MUNICIPIO DE

sÃo PAULO

~
tt=
~
t.~
~•

CAMPO
,.,

NORTEa~~-
FONTE: PREF.MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

2' DISTRrrO

•....
a
a

Im.'a FAVELA I·

ffiiiJ LOTEAMENTO CLA~STWO
1-'-1 FERROVIA
Iffm FAIXA INDUSTRIAL
l2:U ESP O VAZIO DESTINADO A INSTA-

SITUA O 5
n::zI OTIMA
~ BOA
E3 REGULAR
6--4 SOFRivEL

POPULAçÃO POR NÚCLEO

e
li1-



101

Segundo dados da ~refeitura Municipal - Setor de PromDç~o

Social, est~o situadas, em sua maioria, no 19 subdistrito, 45"

dos n~cleos e 77% da populaç~o favelada. Como demonstra o qua-

dro a seguir, ~ nas regiSes mais carentes de infra~estrutura,que

estes núcleos vao se instalando.

QUADRO 3.111 -INFRA~ESTRUTURA URBANA: PORCENTAGEM DE ATENDIMEN-

TO POR AREA C0RA (VER MAPA 111)(1)

AREA
CURA

"AGUA ESGOTO ENERGIA
ELf:TRI-
CA

ILUMI- PAVIMEN NÚCLEO
NAÇAO TAÇAO
PÚSLI
CA

POPULAÇAo
(% )

11-23 15 20 60 55 5 20 33,8

2-8-10 95 80 95 94 80 1 0,3

1-3 98 96 100 98 96 (2)
1 2,7

7...,9 80 93 92 90 75 9 4,7

15-13 99 95 100 99 95 1 0,1

17-19 95 80 85 80 40 4 18,8

5 100 97 100 100 100

16-14 95 10 80 75 35 8 22,7

4-6 90 85 95 85 65

25 85 O 40 40 1

27 O 15 O O 1 8 11,5

21 50 30 90 90 20 2 5,4

Font~ dos D~dos de Infr~-estrutura-~An~lise EconBmica F1nancei-
ra daÁr ea Cur a Pi 1ot o do Mu n i c1p i o d e S ant o A nd r €i " , p , 31•
Fonte dos Dados Brutos s6bre o Número de Núcleos e populaç~o Fa
velad~:"~racterizaç~o da Demanda para o programa Municipal de
Lotes Urbanizado~ - Fundaç~o de Promoç~o Social de Santo Andr~.
1978. ""

"ilI) O Mapa 111 acha-se dividido segúndo ~rea Cura.
(2) Este núcleo, na verdade, situa-se ~s margens da ferruvia,em

terreno pertencente ã RFFSA.
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Assim~ 51% desta população concentra-se nas area de maior

precaried~de no municfpio~ ou seja: ~reas 1-23~ 27 e 21 (1) .Nos

lo ca is de mel hore s condiç8 es- só c10 - eco nô m ica s ~ os n Ú c1eo s si tuam

se: próximos a vias de acessos importantes, em regiôes com con-

diçõ es mi ni ma s d e habi tabi 1ide.derem terreno s com grand es de c1ivi.

.dades ou em zonas situadas próximas a rios e c6rregos, portanto

sempre sujeitas a inundaçôes.

No geral, o acesso ~ infra-estrutura ~ praticamente nulo.

com exceçao da energia el~trica. Calcula-se que 60% das ,..areas o

cupadas por núcleos dé favelas pertencem â Prefeirua. O ,nume-

ro m~dio de habit~ntes por favela ~ de 200; sendo a maior de-

las,. a situada na Vila Sacadura Cabral, onde moram, aproximad~-

mente, 2000 pessoas.

Observan~o-se a localizaçio dos nficleos de favelas, depar~

se como elas estão, ~m sua maioria, situadas relativamente pr6-

ximas ao munirifpio de Mau~, Bem como ao 29 distrito de Para na -

piacaba. Evidentemente que, nestes locais a press§o imobili~ria

se faz menos presente, j~ que, como mostra o quadro 3.111, apr~

sentam-se destituídos de infra~estrutura.

Por outro-lado, constanta-se a mudança da procedência dos

favelados. Enquanto que anteriormente p aumento do processo de

favelização,era atribuído âs correntes migrat6rias, onde t~l lo

cal era o primeiro ponto de instalação, para posterior fi~ação

em casas pr6prías ou alugadass hoje, na favela ocorré encontro

do migrante poBre com o residente da cidade, que empobrecido

C11 A divis§o s6cio~econ8roica foi determinada pela Seção de Ca~
dastro Fis~a1 da Prefeitura Municipal.
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ali, se instala. No municfpio de Santo Andr~, 50%. dos favela

d
(1)

os , atendidos pela Promoção Social do Município, eram dali

naturais, ou ainda migrantes com mais de dois anos de resid~n -

cia. Assim, a crescente favelizaç;o no município: "nada mais e

(da mesma forma como ocorre em são Paulo e nas regiões' metropo-

litanas do pais) do que um ~os resultados do acirramento da ex-

ploraçã~ do trabalho que s6 pode levar a um crescente grau de

espoliação nos ní~eis de consumo do habitante urbano(2)". A for

ma como, hoje; os sal~rios encontram-se deprimidos, a favela a-
;

parece comb u~a alternativa diante dos altos valores dos alu-

guéis e da compra de residencias, no mercado imobiliario.

T~l como ocorreu com o município de são Paulo, os cortiços

constituíram-se, at~ pouco tempo. em Santo Andra, nos abrigos

mais frequentes â populâção de baixa renda. Fenomeno mais difí-

cil de mensurar, por estarem espalhado~ ~ela cidade, em ,.areas

mais próximas ao centro (ver Mapa V); portanto, em bairros de

cuIa-se em dez mil o n6mero de habitantes deste n6cleos. A exis

tencia de cortiços no munibfpio, como foi visto, data da década

de30~ quando a primeira gr~nde massa de trabalhadores afluíra

ã Santo André. Não se tratavam somente de residências precérias,

que eram alugadas aos traõalhadores, e sim, casas que eram cons

truídas para este fim. A principal característica do cortiço ~

(1) fundação de Promoção Social de Santo Andrfi~ Proposta de In-
tervençlio na Pz-ob Lamâ t í.ce de Sub"",Habítaçã·01O-mimeo, s.ld,p.ll.

(2) Kowarick, L6cio - "A Espoliação Urbana" ~·Editora Paz e Ter
r a , Rio de Janeiro, 1979, p.94.
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a grande quantidade de pessoas qUB ali habitam; porem somente

esta grande subdivis~o na sua ocupaç~o, permite que ele se es-

tabeleça em zonas de solo vaiorizado.

Segundo dados da Fundação de Promoç~o Social de Santo A~

dré. a renda média individual (Cr$ de 19781 da populaç~o resi

dente em favelas e cortiços no município·é de Cr$ 2.500,00 .•

correspondendo a 1,65 SM(ll. Como a pesquisa efetuada demons-

tra a quase equalizaç~o dos rendimentos dos moradores de cor-

tiços com os de favelas, explica-s~ a "opç~o" crescente pelas

~ltimas; .onde as despesas com a moradi~ s~o bem menores, lig~

das ~ construç~o do barr~co eao aluguel de valor inferior a

q~alquer outro tipo de moradia.

Foi durante as d~cadas de 40e 50. que verificou-s8 a e-

xist~ncia de lotea~entos clandestinos. caracterizados pelo ~

não reconhecimento legal pelo poder pGblico,· que determina

normas para ocupaç~o dos terrenos, e on~o cumprimento destas,

impossibilita a posse legal daqueles.

No~ dias de hoje. o Parque .Miémi, Jardim Riviera e Jardim

Ip~nema [ver Mapa IV l,situados no 29 distrito [Paranapiacaba1,

carac~erizam-se como loteamentos clandestinos. visto que si -

tuados nas proximidades de um dos õraços da represa Billings •

est~ em desacordo com pelo menos tr~s leis: a de proteção aos

mananciais, é de zoneamento e a de loteamento, Como sua topo -

.
[11 J~ a renda m~dia individual para o total do município ~

Cr$ 4.003,00 ou 3,65 SM (Cr$ de 1977l.
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grafia apresenta, de forma geral, boas condiç5es para u~o resi-
(1)dencial, o local é ocupado por cerca de 3.000 pessoas .

Dezoito mil habitantes em favelas, dez mil em cortiços e

tr~s mil em loteamentos clandestinos representam napenasn 6,0%

da populaç~o andreense,assim i que n ••• a reproduç~o de força ~

trabalho. no que diz' respeito § moradia. tem se operado mais

frequentemente através da ncasa de periferian do que em torno

dos cortiços ou das favelas; n~o obstante, tais moradias também

se constituir~m em f6rmulas de que ,os trabalhadores de menores

rendimentos precisam lançar m~o para subsistir na cidaden(2)

como se ve no quadro que se segue:

(1) Ver a respeito - pesquisa. de Celso Augusto Daniel et ~lii
"~enda Fundi~ria Urbana e Segregaç~on EAESP/FGV, 1977~p.lO~

J

(2) Kowarick, L. - op.cit., p.78 ..
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QUADRO 3.IV - DISTRIBUIÇAD DOS OOMICILIOS. POR PADRAo ARQUITE -

TONICO, SEGUNDO OS MUNICípIOS E SUB-REGIOES (%J

PADRAo ARQUITETONICO
BARRACOS PRECA RAZoA BOA EXCE- TOTALE - -RIA VEL LENTE
FAVELAS

Santo André 6, 1 61,6 27,5 4,2 0,6 100

são Bernardo 13,1 50.2 31.3 4,8 0,6 100

são Caetano 0,7 46,6 48,0 4,2 0,5 100

Mauá 7,2 76.3 15,5 0.9 0,1 100

Diadema 23,2 71,2 5.0 0,4 0,2 100

Ribeirão Pires - 2,2 5 O, 1 41.4 4.9 1,4 100
Rio Grande
da Serra 8,6 75,6 15,8 - . ~ 100
Região Sudeste
da Grande são
Paulo 9.0 58.6 28.2 3.7 0.5 100
Município de
são Paulo 2.4 48,7 41,4 6,3 1.2 100
Grande são
Paulo 3,9 52,4 37,2 5,S' LO 100

Fonte dos Dados Brut6s: Pesquisa Origem~Destino, 1977, in Sumá-
rio de Dados da Grande S~o Pau10,1978 -
Emp1asa.

Em muitos destes locais, a única diferença existente com n6

c1eos de favela é a posse legal do terreno, determinando que seus

habitante tenham adquirido "casa pr8pria".Em Santo Andr~ o caso

mais evidente ~ o da Cidade S~o Jorge[ver Mapa 11 ~rea 25J,situa

do na divisa com o município de Mau~.Apesar da não existenc~ de

favela, seus aproximadamente quatro mil habitantes vivem em con
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diç6es carentes de infra-estrutura. A regi~o n~o apresenta con-

tinuidade com o restante .do municipio, sendo ~seu acesso poss~ -

vel, graças a uma única rua que faz a ligaç~o ~ via principal,

que une Santo André â Mau~.

Mesmo as populaç6es residentes em locais dotados de infra-

estrutura, muitas vezes n~o tem acesso a estes beneficios,pois:

» ••• Por mais irBnico que possa parecer, parte da rede de §gua

(e outros serviços de infra-estrutural ~ ociosa pelo simples fa

to de que os moradores nâo possuem ,poder aquisitivo para efe

tua r a ligaç~o domiciliar na rede p6Blica»(lJ.

Outro fenômeno ocorre na regi~o: muitos trabalhadores de

Santo Andra e S~o Caetano tranferem seu local de moradia para

Mauá. Embora não se possa imputar a este municfpio. a categoria

de cidade-dormit6rio. visto que receBeu grande n6mero de indús-

trias. a partir da década de 60; ~ Bastante significativo o au

menta do pessoal ocupadp em Santo Andr~ ~ue tem como resid~ncia

Mauá (ver Quadro 2.XVrII. Esta e~pulsio se d~. devido ao aumen-

to no preço dos terrenos urBanos. que nos 6ltimos anos afetou ~

reas periféricas; em contra partida, os rendimentos, recebidos

pelos seus moradores. diminufram relativamente. e estes transfe
I

rem seus domicilias para regi6es, onde possam ~rcar com o preço

da terra.

Porim. n~o s6 via mercado imo~ili~rio que ocorreu esta ex~

pulsão~ em S~o C~Btario. a transferincia de favelas para Mau§ ne

cessitou de aparato policial.

Dl Maricato, E.T.M. ~. op v c ã t .• p.57. Este caso, constatado em
S~o Bernardo. serve não s~ para Santo Andr', como as demais
cidades do pa!s.
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4.1. ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E SUAS REIVINDICAÇOES

Dentro da problemática exposta no capitulo anterior, a ação

do Estado para uma "melhor ordenação urbana", nos marcos da ana

lise econ6mica atual, acarretou uma s~rie de manifestaç6es, con

tra a colocaç~o a segundo plano do problema dos bens destinados

à r e pr od u ç~ o 'da f orça de tra ba 1ho • Su rg em d aí d if er ent e s movi-

mentcis, alguns cumprindo um papel cooptador das aspiraç6es das

classes populares, outros servindo de canais aut~nticos para

suas reivindicaç6es.

A literatura, que trata de tais manifestaç6es, acabou por

apontá-las como movimentos sociais urbanos; já que tem como pr~

tica principal, reivindicaç6es, junto ao poder p~blico, por me-

lhores condiç6es de vida'no meio urbano. Estes movimentos po-

dem ser caracterizados como espontãneos, policlassistas, reivi~
d í t ó r í • d f .. (1)~ca or~os e e ens~vos . A homogeneidade existente não e

do grupo, mas do tipo de reivindicação pela qual se luta.

tando e~emplos concEetos, ter-se-á uma melhor vis~o da questão.

Quando da opçao por Caucaia do Alto, como' area destinada ao

aeroporto ~etropolitano de são Paulo, muitas vozes levantavam -

se contra aquela resolução. Constituiu-se, na ~poca, a Comis:-
-,

são de Defesa do Patrim6nio da Comunidade, que teve como bandei

ra a luta pela preservação do meio ambiente e especificamente

contra a construção do aeroporto em Cotia. Fizeram parte desta

comissão, entidades como: Instituto de Advoga~os.d_o.Brasil -IAB;

a Associação dos En~enheiros Agr6~omos; o Movimento de Arregi -

(1) Borja, Jordi ~ "Moviment6s Sociales Urbanos" - Ediciones
SIAP, Buenos Aires, 1975, p . 15.
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mentaç~o Feminina (MAF), famoso por liderar em 1964, a Marcha -

com Deus e a Familia pela Liberdade; figuras como Flávio Bier -

rembach, ent~o vereador do "grup6 aut~ntico" do MOB e Lauro de

Barros Siciliano, do Conselho editor da revista ligada a ala

conservadora da Igreja "Hora Presente"; numa "aliança" que se

pode dizer no mínimo insólita.

A luta pela preservaçao da Natureza tem um discurso que

no mais das vezes, coaduna-se com a colocaç~o de Castells ( 1)

que v~ na aç~o do movimento pela p~eservaç~o do meio ambiente ,

uma verdadeira mistificaç~o ideológica, na medida em que simpl!

fica as contradições sociais, reduzindo a história a uma rela -

çao Homem-Natureza e ignorando as diferenças sociais, ao fazer

reeair a responsabilidade da luta contra a contaminaç~o, a cada

um dos cidad~os, pois t'o~os s§o responsáveis pelo estado.de coi

sas.

Outrossim, pelas instituições e figuras mencionadas, o mo-

vimento se afigura como predominantemente de classe m~dia, que

sempre tem sido afastada de qualquer possibilidade de atuaç~o ;

neste sentido, o movimento ecológico pode servir de canal, para

que esta camada manif~ste-se de alguma forma, no panorama polí-

tico.

Já o movimento por.melhores condições de habitaç~o vem as-

sumindo, nos últimos tempos, uma configuraç~o diferente. Par -

tindo mesmo de associações que podem ser manipuladas, tendo em

vista principalmente fins eleitorais; o movimentn, no seu todo,

( 1)
\

Castells~ Manuelc- "Mistificcacion Ideologica y Contra Oic-
ciones Sociales: El Movimento de Accion Ecologica em Los Es
tados Unidos" in "Movimentos Sociales U~banos" - Sigla XXI7
Madrid, 1977, p. 63.
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parece tender a se politizar. no sentido de formar uma consciên

cia da situaç~o. em que se encontra determinado grupo; o que as

vezes pode levar a uma formaç~o de uma vontade coletiva popular.

Dentro deste marco. em determinadas conjunturas políticas favOr

r~veis. os movimentos urbanos podem vir a modificar a 16gica do

funcionamento da estrutura urbana.

Torna-se importante uma an~lise da dinâmica de um determi-

nado movimento social urbano; ou seja. verificar as condiç6es -

necess~rias para que. a partir deste. possam ocorrer transforma

ç6es substantivas para as classes populares; ou ao contr~rio

um reforço da dominação existente. Portanto, importa estudar as

formas concr-etas das lutas. reivindicat6rias, levadas pelas cla~

ses populares, via movimento social urbano; ao lado das p r-é t L >

cas desenvolvidas pelas lideranças do movimento e as relaç6es -

mantidas com a base.

Periodizando, dentro do marco brasileiro, as diferentes for

mas de associaç6es com8nit~rias e suas atuaç6es, pode-se colo -

car como ponto inicial a década de 30. Foi nesta epoca que su~

giu a primeira forma representativa da comunidade urbana, na ci

dade de são Paulo (1) Iniciativa isolada, j~ que foi no perí~

do epo s a Segunda Guerra que tais formas de associação, se expandiram.

Em Santo André, as SABs tiveram como data inicial de atua-

çao o m~s de setembro de 1946, com a fundação da Sociedade Ami-

(1) Isto se deu através da fundação das Sociedades Amigos da
Cidade (SAC) em 1934, por iniciativa de setores ligados ~
pequena burguesia (engenheiros, médicos, etc.) e figuras da
aristocracia paulista. provavelmente sob a inspiração de uma
soc ied ad e d e st e t ip o ex i st e nt e em Bue nos A ir e s., ( cf. M o i sés.
José Alvaro - "Experiências de Mobilização Popular em S~o
Paulo" in revista "Contraponto" - Ano 111. n9 3. setembro 1978).
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. r. d A - (1)gos do Munlclplo e Santo ndre- . Tal entidade, que congre-

gou na sua maioria profissionais liberais e políticos tradicio-

nais do município, acabou por ter uma vida efêmera.

Nos acontecimentos que marcaram a eleição de 1947 no muni-

cípio, cujas origens e consequências foram analisadas em capí-

tulo anterior, a Esquerda, concorrendo sob a sigla do PST, al~m

de forte apoio sindical, teve como estrat~gia política a forma

ção dos chamados "Comitês Democr~ticos". Sua principal caracte

rística foi a luta por r a í v í no í c e ç ô.es.; evn Iv e l de bairro. Após

as eleições, alguns destes comitês transformaram-se em Socieda--

~es Amigos de Bairros, como a situada em Vila Marina ou ainda

constituíram outras, atrav~s de alianças políticas com diferen-

tes grupos. Comprovando-se a hipótese~.de que as SABs, no muni

cipioT partiram de iniciativas da Esquerda ( 2)

A P ar tir d a d ~c ad a d e 5O, no e nt r et a nto, f or amas c orr en -

tes populistas, que mais influenciaram a açao destes órgãos.

As SABs, neste período m6straram~se como canais de demanda jun-

to ao sistema político, j~que o populismo estimulava, a seu mo

do, a participação popular.

Nos eu to do, P or em, o p opu 1i sm o t ev e, como po nto pr i nc ipe L,

uma poli~ica voltada para o setor urbano, diluidora de confli -

tos. AsSABs, ao lado de se apresentarem como órgãos de mani -

festação popular. tiveram como aspecto fundamental sua caracte-

r ã z e ç â o como local de ma n í.p u La.ç.ào política pelo poder público,

(1) Gaiarsa~ D.A. - Dp. cit., p , 180.

(21,Ver a este respeito a dissertação de mestrado de Maria da
Glória Marcondes Gohn - "Classes Populares~ Periferia Urba-
nâ e Movimentos Sociais Urbanos: O Movimento das SABs em são Paulo" -
FFLCH-USP - Depto. Ciências SObiais, 1979, p. 65.
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como é o caso do município de são Paulo; ou o que mais observou

se em Santo André, como instrumentos de lutas autonomistas de

bairros ou distritos do município, sob a liderança de políticos

tradicionais interessados nas emancipações.

Assim, a Vila Prosperidade situada, na epoca, no limite com

o m uni cíp io d e sã o C a eta no. (à s m ar g en s do Ta ma nd u at eí l . sof r ia

con~tantes inundações. Devido a isto iniciou~se luta pela sua

incorporação ao município de são Caetano, sob a alegação de que

suas reivindicações sempre foram relegadas a um segundo plano.

A SAB do local, estreitamente vinculada a polítiCO tradicional'

caetanense, liderou esta luta, que teve como fim, através de

plebiscito em 1963, a aprovaçao de seu desmembramento de Santo

André e consequente vinculação a são Caetano. Hoje, nos seus

dois km2 de ~rea, na époba das chuvas, o cen~rio é o mesmo.

J~ no 29 subdistrito de Utinga, o movimento autonomista

iniciado em meados da décad~ de 50, não conseguiu seu intento

de desmembrar-se de Santo André e estabelecer-se como município.

Em plebiscito realizado em 1958, os votos contr~rios a autono-

mia foram os vitoriosos. Políticos tradicionais do local, via

SABs de região, lutaram pela separaçao (1) Mesmo apos o pIe

biscito, continuou-se a campanha, sendo posteriormente criada,

no município, a Federação das SABs~ entidade ~oordenadbra des

tes órgãos; que teve c omo seus líderes, elementos vinculados

luta autonomista da Utinga.

(1) Cabe ressaltar que os movimentos autonomistas anteriores:
são Bernardo, são Caetano, Mau~, Ribeirão Pires e que logr~
ram êxito; em todos estes, as Sociedades Amigos destes lo-
cais lideraram a lutaemancipacionista. Seus líderes, pos-
teriormente, ocuparam sem exceçao cargos de prefeito.
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o deflagramento do movimento de 1964, marcou um segundQ p~

riodo na aç~o das SABs, j~ que ocasionou, num primeiro inst~nte

a sua paralizaç~o no municipio (1) Somente uma delas manteve-

se atuante, a Sociedade de Amigos da Cidade; que congregava a

regi~o central da cidade e os bairros que n~o possuiam SAB. A

diretoria composta, na maioria dos cargos, por elementos de clas

se média, foi quem efetivamente atuou. Ao lado de reivindica-

rem serviços de infra-estrutura como asfaltamento e obras con

tra enchentes, levaram adiante açoes de protesto contra o aumen

to das tarifas telef6nicas e pela instalaç~o em Santo André. de

f i 1ia i s dos gr a nd e s ma g a z ine s ex i st e nt e sem 'S~o Pau 1o (2)

Neste novo periodo, que a grosso modo e st end eu+ se até 1974,

diminuiu o ~oderde barganha exercido pelas SABs. Se de um la-

do, tais organizações, que deveriam expressar demandas econ6mi-

cas e sociais a nivel de bairro, eram mais controladas; por

outro, crescia o seu numero. Calcula-se em tornb de 15 entida-

des atuantes; sua açao, porem, era estritamente vinculada

prefeitura municipal.

(1) Segundo fontes pesquisadas, atuavam no município SABs de:
Vila Marina Vila Vit6ria, Vila Assunç~o, Bom Pastor e Ami
gos da Cidade no I? subdistrito. J~ no 29 subdistrito exis
tiam as SABs do Parque das Nações e Vila Cami16polis.

(2) O depoi~ento, do ent~o presidente da Sociedade de Amigos da
Cidade', -o per e r-í o ocupando cargo de chefia, .rie época, eluci-
da ainda o pcirquê da manutenç~o das atividades desta entida
de: "N6s n~o nos envolvi~mos em politica, apenas em probli
mas administrativos da cidade. Tínhamos a consciência tran
quila se viesse uma autoridade policial Inclusive fo~
mos at é Bra s í 1ia d e nu nc iar o sal tos sal ~r io s dos ver ead or e s.
Posteriormente o presidente Castelo Branco baixou uma .lei
de grande valia fazendo com que os vereadores n~o recebes -
sem nenhuma espécie de sal~rio Se algum elemento fosse
contráriO ~s autoridades municipais, n~o permitiamos a par~
ticipaç~o da pessoa, pois tumultuaria nossos trabalhos".
Fonte: entrevista concedida.
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Cerceados em sua participaç~o comunit~ria. sindical e mes-

mo partidária. este período marcou um outro aspecto. que pode

ser precioso na análise das manifestações populares no município

e na região do ABC; ou seja. o resultado das eleições verifica-

dos. Observou-se (ver anexo I) uma certa constância do voto

popular como voto de protesto. na grande quantidade de votos

nulos e brancos. que chegaram a ultrapassar 40% nas eleições p~

ra a Cãmara Federal em 1966 e 1970. Esta cifra, ao lado da vo-

taç~o do partido da oposição, o MOB. fizeram com que o partido

situacionista, (a ARENA) atingisse votações inexpressivas (1)

Ap6s 1974. as SABs recuperaram parte de seu poder de pres-

sao da ~pota populista. porem ~inculadas estreitamente a polít~

cos do MOS; -burocratizando ao extremo os contatos ~as comunida-

des com os órgãos municipais.

Hoje no muni6ípio existem (2 SABs, sendo que 37 em real a-

t i v id ad e.. A grosso modo. pode-se dividir, em tr~s, os grupos

atuantes: parte delas vinculadas ~ prefeitura; um segundo grupo

ligado a ex-prefeito; e um terceiro. de posição -independen~e

que mant~m uma -linha de conduta mais reivindicativ~. Os dois

'grupos ligados a políticos tradicionais. constitu~m-se na maio-

ri-a--dasSABs de Santo An dr e ,

(1) Quando se an~lisa os resultados das eleições municipais de
1968 e 1972; que marc08 vit6ria dos candidatos da ARENA
não só em Santo Andr~. como em toda regi~o;o quadro muda
um pduco de ~Lgura. ~difiLil chegar a uma afirmaç§o defi-
nitiva de que o contato pessoal candidato-el~itor influen -
cia o voto em eleições para cargos municipais. Se isto ~
verdade. em p~rte; as eleições de 1976. realizadas em uma
conjuntura de maior debate. marcaram vitória oposicionista.
Inclusive em Santo Andr~. um ~os candidatos era ex-prefeito.
que gozava de relativa popularidade. mas foi batido pela sua
vinculaç~o ~_ ARENA. .
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A perda de representatividade das SABs. que tem como ponto

de inflex~o o periodo posterior a 1968, tem como contrapartida

o surgimento das Comunidades Eclesiais de Bases - CEBs. Estas.

embora anteriores à Conferência do Episcopado Latino-Americano

em Medellin, realizada em 1968 (1); têm. sem dúvida. este acon-

tecimento como propulsor de suas atividades no Projetan-

do-se os dados ~e um levantamento efetuado em 1973, que apont~

va a existência de quarenta mil comunidades deste tipo; para o

ano de 1979. admitiam-se que o numero de CEBs estivesse por vo!

ta de oitenta' mil. Assim. nos marcos dos governos autorit~rios

dos últimos anos. é que as CEBs se proliferaram. como um dos

poucos espaços de atuaç~o das classes populares. Seus braços

politicos: Movimento Custo de Vida. Movimentos Loteamentos Clan

destinos. etc.; parecem ,até hoje arredios a contatos com repre-

sentantes da comunidade política.

Em Santo André. foi ~ partir das CEBsq~e se constituiu o

Movimento de Defesa dos Favelados. e que teve como um dos seu s

projetos a construç~o, em Vila Palmares. de moradias pela pro -

pria comunidade. que adquiriu o terreno onde se erguia a favela.

Assim, parece claro, que partindo de uma maior representa-

tividade, estes movimentos ligados a Igreja acabam adquirindo -

uma maior le&itimidadeperante a populaç~o. triando estruturas

mais abr~ng~ntes. que possibilitam criar formas d~ reivindica

çao, a s quais P od em eI te rar • por vez es , a 1ógica das r e 1aç õ e s de

classes existentes.

11) Segundo artigos da revista "Isto E" de 21 de fev~reiro de
1979. as CEBs teriam surgido em 1965, na paróquia de ~fgia
Floresta em_Natal. Rio Grande do Norte. .
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E fundamental o aprofundamento dos estudos d~s movimentos

populares, visando com isto um maior entendimento do processo ~

urbanização. Este processo é causa e também efeito de tais mo-

vimentos: se inicialmente é causa, dada a ma qualidade de vida

das classes populares dentro das cidades, se tornará efeito

quando estes movimento~, ao pressionarem o poder, t~m suas rei-

vindicações atendidas.

Também saindo da esfera do consumo, fica claro a import~n-

cia dos movimentos sociais. Assim j que, embora se estruturas-

se mais efi~azmente, em são Bernardo, a nivel de conduta sindi-

cal, a ~ltima greve dosmetal~rgicos da região do ABC; foi ", em

Santo André que ela alcançou maibr apoio junto a população,att~

vés da melhor organização dos seus movimentos de base l~gados a

CEBs.

Um im~ortant~ paralelo de atuação das SABs e CEBs poderá

ser traçado, através da análise de dois .p r oj s t o s .d e construção

de moradias. Um deles, o de Vila Palmares, já mecionado. o ou

tro, um projeto de construção de casas populares, no Jardim San

to André, na periferia do municipio, anunciado pela CECAP, no

periodo anterior a sua extinção (agosto de 1980); mas que até

ho je é' c o 1ocad o c om o me ta a ser c o n 5 eg urã a, que r da pref eit ura

municipal~ quer de políticos ligados aoPOS.

4.2. CONJUNTO HABITACIONAL 00 JARDIM SANTO ANDRÉ

O pr?jeto de construção das chamadas "Casas Populares"

anunciado em ma~ço de 1978, pela prefeitura domunic!pio de San
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to André tem como local.terreno localizado no Jardim Santo An -

dré (ver mapa 111 - área 23). situado próximo a uma região já

adensada (Vila Lu z I t e l r sendo. porém. uma das poucas grandes

áreas disponiveis. no municipi6. para loteamento; já que outras

existentes são de fundo de vales. destinadas a obras viárias ou

ainda a instalaçBes industriais.

o tamanho da area é de 1.469698 2km • onde serao construi-

das 9.502 unidades residenciais. Atr6vés de conv~nio com a ex-
(1)CECAP • coube a esta o compromis$o de aquisiç§o da area

í u n t ' , t é r í F ' d B í o b b í (2) tJun o ao proprle ar 10 - ranclSco e eglo 1 ; e a cons ru-

ção dos conjuntos residenciais. Na cláusula de obrigaçBes. a

prefeitura comprometeu-se a executar as obras de terraplenagem

em toda área - visto a grande acidentalidade do terreno -. com

vias de acesso~ ruas. patamares. obras de drenagem. esgotos sa-

nitários. pavimentação de todas as ruas internas. rede de agua.

guias e ~arjetas.

A prefeitura estabel.eceu como perfil de demanda. familias

com renda mensal entre dois a cinco salários ~inimos ( 3 ) Ini-

ciaram. já f'al distorçBes. pois a diretoria da CECAP informou que

(1) A 8 de agosto de 1980. o governo estadual extinguia a CECA~
o que não inv a 1ida a a ná 1i se d o pr oj eto. j á que t ra n sf er ia
parte do seu acervo pa~a a Caixa Econ6mica do Estado de são
Paulo. inclusive a continuidade das obras destinadas a habi
litaç6es populares~

(2) Segundo noticiário da imprensa. na época do anGncio da assi
natura do convênio CECAP - prefeitura de Santo André. a área
adquirida por Cr$ 125.000.00.0.00. fora oferecida um ano an-
tes ao Montie~~ (Montepio dos Trabalhadores na IndGstria de Energia E-
létrica) por um preço de Cr$ 30.000.000.00.

(3) Segundo "Santo André em Notícias'" (3-11-79), ór-gâo oficial do muní cI-:
pio~ só "pod~tãó adq~irir as residências. familias cuja ienda global
não ultrapasse5"salários mfrrírno s, sendo que deve perfazer teto minirrio
de 2 saiários minimos.~. O mais importante para aquisição de casa po-
pular na CECAP.é o comprovante da renda familiar".
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a renda me~sal a'serco~provada situar-se-ia entre 3,5 e 8 sal~

rios mínimos (1)~ ou ainda uma terceira faixa entre 5 e 10 salá

rios mínimos segundo técnicos da CECAP. De qualquer forma, uma

prática comum na hisfóriado BNH e a venda da casa a quem nao

pode pagá-la, já inicialmente, visto que os formulários de ins-

crição são preenchidos de forma a superdimencionar arenda.

Assim, o Estado (prefeitura municipal e CECAP como adminis

trador urbano) prop6e-se a auxiliar o assentamento residencial

da população de baixo poder aquisit~vo, o que coaduna-se com os

objetivos gerais da política habitacional vigente no país (a rnl

vel de intenção).

Como foi visto, a partir de 1955 que se iniciou um proces-

so mais ~inãmico na industrializa~ão do país, tendo como um dos

sius aspectos, u~ gra~d~ aumento na taxa de exploração da força

de trabalho:
/

"A ~celeração mencionada afetará profundamente a

relação salário real - custo de reprodução da força de trabalhif
(2 ) A habitação,um destes componentes~ surgiu cbmo um probl~

ma de grande magnitude.f~zendo com que desembocasse na criação

de uma política habita~ional em 1964; na qual o Estado interviu

criando demanda. através de mecanismos de financiamento. "E s ta

intervenção assumindo os custos de reprodução da força detraba

lho, acentua ou reduz as contradições entre as exigências de

acumulaç~o do capital e as necessidades de reprodução da força

(1) Cf. "A Construção são Paulo" - n? 1. 577 - 01/05/1978 - p. 13.

(2) Oliveira, Francisco de - "A Economia Brasileira: Crítica ~
Razão Oualista"in"Seleções CEBRÀP -1'"- Edições CEBRAP/Edi-
tora Br-e s ã Lã e nse , 1977, p , 45.
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de trabalho (1)?"

No capítulo anteri~r ficou claro, que no sistema econ6mico

vigente,ocorre um acentuamento daquelas contradições. A cons -

truç~o das "Casas Populares", destinada ~ populaç~o de bai~o p~

der aquisitivo, n~o "leva em conta": os desdobramentos que os

mecanismos de mercado impingem ~ atividade imobili~ria e tampo~

co ~ crescente pauperização da faixa da população a ser atingi-

da; tornando invi~veis, politicas traçadas pelo poder p~blico.

Por exemplo, no documento "Diretrizes da política Habita -

cional da Grande São Paulo", sao colocadas alternativas para o

~ercado popular de habitação:

nH~ portanto~ a necessidade de uma

participação do setor público~ que

assumindo um ou mais componentes do

custo~ permite tornar o preço fi-

nal acess{vel ao comprador.

Como a u~banização de uma ~r~a e a

sua ocupação determinam~ normalme~

te~ uma valorização dos terrenos

mais que proporcional aos custos a

plicados~ a sua repercussão no pre. -
ço final é· um dos principais fato-

res de inacessibilidade ao compra-

dor d~ baixa r.enda.

(1) Lima, S~rgio de Souza - "Proce~so de Urbanizaç~o e política
Urbana" in "Contradições Urbanas e Movimento~ Sociais"-CEDEC
Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, p , 79.
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Em vista disto, a participação do

Poder Público nesse empreendimento

deve ter o objetivo de assegurar

ao comprador (usuário) final a ma~

nutenção do valor original do ter-

reno , acrescido tão somente dos cu~

tos dos melhoramentos e eventuais

encargos financeiros, eliminando -

do preço final qualquer valoriza

ção de~orrente de fatores ex5genos"

(1)

Uma vez adquirida a casa, o "usu~rio final" permanecera ne

la, "solucionando" o seu problema de habitaç~o? Parece que n à o,

o cita~o documento admite a valorizaç~o do local, mas n~o se a-

profunda na quest~o.

A area, onde se erg.uera o projeto das "Casas Populares"

dever~ sofrer um processo de melhoria na sua infra-estrutura.

Para l~ convergir~o de ~andantes, que anteriormente dada as con

diç5es prec~rias do local, prefiriam localizar-se em outro pon-

to. Este movimento ter~ como consequ~ncia uma valorizaç~o nas

casas da regi~o e aumehto nos valores dos alugu~is. Esta eleva

ç~o dos preços acabar~ por deslocar os moradores antigos a re -

gi5es mais perif~r cas, pois este~ terminar~o por vender suas

(1) Cf. "Diretrizes da polftica Habitacional na Grande S~o Pau-
lo" - "Estudo sobre a Participaç~o da Iniciativa Privada n-o
Programa Habitacional do Governo" - SNM - Emplasa. 1975 p.6.
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(1) Esta revenda est~ vinculada aos efeitos da exist~n-casas
cia de uma renda de terra urbana. típica do modo de produção a~

nalisado.

Observando a açao da prefeitura municipal de Santo André

pode-se perceber como ela se move na direção de beneficiar a r~

produção de capital. na medida em que realiza obras de renova -

ção urbana. como a construção de "calçadão" na zona comercial da

cidade, ou ainda a venda de uma grande area na região central

da cidade a ~m grupo banc~rio particular.

Segundo pesquisas efetuadas junto a imobili~rias da proxi-

midade, o preço do metro quadrado~ em novemb~o de 1980. no Ja~-

di m Sa nt o A ndr é. er a d e C r $ 3 OO •O O; e em Vi 1a Luz ita. ba ir r o pró

ximo. situava-se em torno Cr$ 2.000.00 para ~reas residenciais.

Perguntado se a simples veiculação da notícia de construção do

conjunto habitaci6nal por parte da CECAP valorizara a região

a resposta encontr~da foi negativa. ressaltando. porem. que com

o início das obras. o preço do metro quadrado sofreria um r~pi-

do proriesso de valorização; podendo atin~ir os níveis de Vila

Luzita.

A construção das "Casas Populares" aparece como meta do g~

(11 Em São Bernardo do Campo. a prefeitura local. através d~ em
presa -de econom~~ mista PROCAP - Casas Populares de são Be~
~ardo do Campo S.A .• constrói no mUhic{pio~onjunto h~bita~
c io na l,-de -v IJ 1 to. -A d'úv ida 'sobre .p e.ra quem ac ab ar ~ servindo
as moradias parte também -de loteadoresdo município: "05 ple
tios daCECAP e da PROCAP são utó p Lc o s ... 'dentro de dois
anos os 'propriet~ribs deste conjunto 'não serão -mais os mes-
mos pois as casas irão Se ve Lo r Lz er v. os pro pr ã et erã o e irãõ

-estar sem dinheiro e a,tend~nciBnatural, ser~ comercializ~-
'l,as com "lucrc)'.' E depois d í-s so svvo Lt er- e v rnor-er na p er ff er ã e,

sem nenhum tipo de equipamento ·urbano. que foi de one~ vie-
ram"w Cf. -depoimento de propriet~ria de coristrutoraem são Bernardo
~n "Diretrizes da política •..". op~ cit.; p~. 41 e~2.
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verno municipal no sentido de diminuir ou mesmo solucionar o

déficit habitacional:

"Temos favelas em Santo Andri, que-

remos dar um enfoque diferente a

elas. Após os contatos com a CECAI;

levamos ao governador do Estado um

relatório no qual procuramos ,de-

monstrar a necessidade da constru-

ção de, grande número de unidades
(1)

residenciais oper~rias"

Enquanto isto, existem outros tipos de açao da prefeitura,

para impedir o surgimento de navas favelas, entre eles: delimi-

taç~o das ~reas pertencentes ~ prefeitura, j~ que 60% dos nu -

cleos concentram-se em seus terrenós; e relat6rio fornecido pe-

lo setor de segu~~nçae conseque~te aç~o judicial movida contra

favelados, que tenham condições de pagar aluguel.

"Isto mais parece uma maneira de

guardar ci sete chaves todos os ter

renos da prefeitura. E na r.ealida

de i assim mesmo. Pois existe uma

Lei Org5nica dos Municipios que

atribuiu ao governante a responsa-

bilidade de preservar, conservar e

zelar por todos os bens públicos.

(1) Esta é a vis~o do problema da habitaç~o no município de San
to André, segundo o prefeito municipal - Cf. "A Construç~;
S~o Paulo" n9 1577, 01/05/1978.



126

Legalmente a administração pública

não pode autorizar a ocupação de

áreas da municipalidade~ mesmo que

isso venha amenizar um problema so

c i al , Essa mesmo área~ segundo a

legislação~ pertence ao munic{pio~

não importando sua condição sócio-

econômica uma vez que todos reco -
(])

lhem impostos"

o tratamento policial dado ao favelado parece nao levar em

conta, que estã ~ a parcela mais pauperizada da populaç~o, cuja

renda m~dia ~ de 1,6 sal~rios minimos, e portanto, r •sem a m~n~ma

condição de se estabelecer, se quer rras'."casas pr ecer í e s" da pe-

riferia; al~m disto, a 6cupaç~0 de terreno alheio fere um dos

pilares da sociedade capitalista: a prOpriedade privada.

Importé agora ob·servar de que forma a prefeitura vem utili

zando a noticia ~a construç~o das "Casas 'Populares"; e devido

ao impasse criado em relação ab inicio das obras, seu procedi -

mento em procurar apoio junto à população.

Durante a campanha eleitoral de 1978, com a p~efeitura

apoiando um candidato a deputado federal (genro do prefeito)

abriram-se inscriç6es para interessados na compra de casas. Se

gundo dados da ~poca, havia mais de vinte ·mil inscritos.

(1) Cf. "Santo Andri em Noticias" - orgao oficial do Municipio,
n ? 11, 10/11/79.
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Buscando legitimar a construç~o do conjunto habitacional ,

a. prefeitura utilizou-se de contactos com algumas SABs do muni-

cípio.

Tal movimento de expressa0 popular caracteriza-se, funda -

mentalmente, por suas contradiç6es e ambiguidades. Se inicial-

mente estrutura-se a partir de reivindicaç6es da populaç~o, aca

ba tornando-se uma forma de manipulaç~o pelo poder p~blico, na

medida em que os contactos circunscrevem-se entre c~pula da

SAB eo 6rg~o p~blico a quem foi endereçado a reivindicaç~o.

Esta burocratizaç~o da açao das SABs pode chegar a extre -

mGs, como ocorreu em Santo Andr~; onde a prefeitura doou, no

centro cívico. uma sala de atendimento a estes 6rg~os. Tal fa-

to ensejbu crítica de diversos setores. o que 'motivou "carta de

solidariedade" ao prefeito por parte de algumas SABs.

A transformaç~o daaç~o das SABs. apos 1964. acarretou um

maior atrelamento entre el~·s e o poder pGblico. ou seja "de ins

t rum e nt o d e pr e ss ~o soc ie L, pa s samas e apr e s-e nt ar com o org a o s

de integraç~o social" (1)

Assim. o envolvimento das SABs com autoridades oficiais foi

crescendo de forma paulatina. Me~mo t~ndo uma pequena parte das

reivindicaç6es atendidas. esta cooptaç~o por parte do poder pG-

blico aumentou a ponto de ditar normas pa~a a execuç~o de "cer-

tas tarefas".

Foi desta forma que se organizou a ida de grande nGmero de

SABs do município ao Pal~cio Bandeirantesi em agbsto de 1980

(1) Gohn. M.G.M. - op. cit., p. 72.
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~(ver anexo 11); com o intuito de pressionar o governo estadual a

construç~o das "Casas Populares". Neste encontro, as SABs de

Santo André divulgaram o seguinte manifesto:

" Ape lama s ao governador para que

determine à CECAP que inicie urge~

temente a construção das unidades

residenciais do conjunto CECAP-San

to André ... o empreendimento virá

possibjlitar aos trabalhadores de

baixa renda, alguns deles morando

em favelas, adquirir sua sonhada -

casa própria, o que viria a alte

rar seu sofrimento e suas agruras

atuais 000 temos certeza que Vossa

Excelência saberá dar prioridade à

construção dessas moradias popula-

res, porque sabe que o problema ha

bitacional de Santo André, como de

toda Grande são Paulo, está levan-

do ao desespero milhares d milha -

res de trabalhadores" (1)

A açao da prefeitura procurou também envolver outras enti-

dades, enviando cartas a diferentes sindicatos de trabalhadores,

Federaç~o de Amigos de Bairro, Movimento de Defesa dos Favela -

dos, clubes de serviço (Lions, Rotary), Associaç~o Co~ercial

(1) Cf. "Santo André em Noticias" - Ôrg~o Oficial do Municipio~
16/11/79 - n9 49.
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Federação das Indústrias e União dos Aposentados e Pensionistas

do Brasil - núcleo de Santo Andr~, a fim de que, em comissão

se dirigissem ao governador, reivindicando o início das obras

do conjunto habitacional do Jardim Santo Andr~. As respostas de

apoio recebidas revelou claramente o desprestígio do governo m~

nicipal: somente três ofícios de solidariedade foram enviados.

A forma como ~ colocada a questão da moradia, o seu grande

potencial de manipulação encontra no caso das "Casas Populares",

do Jardim Santo Andr~, palco propício. Afinal, o projeto todo

compoe-se de dez mil casas, que comportariam uma população apr~

ximadade cinquenta mil pessoas (1) A indefinição quanto a

construção permitiu que outros grupos políticos lutassem para

que a partir de suas gestões a obra fosse iniciada.

Assim, deputados estadual e ·fed:eraldbmunicipio, antigos inte-

grantesdo MOB, hbje filiados aoPOS, surgem como novos mento-

res pr6-construção das "Casas PopularSs". Inicialmente acusam

a prefeitura pela não construção das moradias, j~ que não havia

feito os serviçoode terraplenagem que se comprometera. Como se

gundo passo, iniciam coleta de assinaturas de apoio ~ constru -

ção das "Casas Populares"; e isto, fazendo parte de um plano

maior, cujos desdobramentos encontiam-se no documento: "Campa -

nha de Divulgação para as Cas~s Populares de Santo Andr~"

(Ver anexo 111).

fI) Ou seja, .praticamente 10% da população do munitípio, j~ ~ue
informaç6es preliminares do último recenseamento"dão como
total para Santo Andr~ 552.757 habitantes.

(2) A importãncia do documento torna necess~ria sua inclusão
na íntegra, como anexo.
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Analisando este documento. nota-se a clara tentativa de ma

nipulaç~o: isto e. as palavras "movimento" e "popular" s~o uti-

lizadasno intuito de se auto caracterizar como um mecanismo de

participaç~o de grande parte da populaç~o.e organizada democra-

ticamente "de baixo para cima", Evidentemente que esta e a in-

tenção. mas o apoio recebido tem sido diminuto: quase que somen

te de SABs. cujas lideranças compoem-se de elementos com antiga

militância. que se mantêm nos cargos. dada sua atuação mantene-

dora do "status quo"; ou seja claramente não reivindicativa

ou envolvendo-se somente com os problemas "administrativos" do

municipio (q~e seriam. segundo estes lideres: reclamos de luz

calçamento. etc.) e voltadas a recreaç~o (organização de festas.

excursoes. etc.),

o pr6ximo passo do titado "movimento" seria a entrega do

abaixo assinado ao governador (1 )

(1) "As obras ser~o realizadas apenas devido ao trabalho execu-
tado pelo Diret6rio Municipal do PDS - porque todos os en-
tendimentos levados a cabo pela prefeitura com fins promo-
cionais. resultaram nulos. já que a administração deixou -
de cumprir sua parte no ~squema que viabilizaria a obra".
Cf. entrevista da lidefança do PDS. ~m SantoAndr~. ao jor
nal "Diário do Grande ABe". de 19/11/1980. -
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4.3. KILoMBo DOS PALMARES

A chamada "favela de Vila Palmares" foi o primeiro nacleo

a instalar-se na regi~o do ABC. Tratou-se de um fenômeno geral,

ocorrido em são Paulo e cidades próximas, que experimentaram um

grande desenvolvimento no processo de industrialização, a par -

tir de meados de d~cada de 50. A forma sob a qual se deu e st e

processo e suas consequ~ncias, j~ foram exaustivamente aponta

dos; importando para a an~lise aqui realizada, a deterioração

dos equipamentos destinados à reproduç~o de força de trabalho ,

das quais a habitaç~o ª um deles (1)

" (2 )O bairro de Vila Palmares apresentava no final da d~ca

da de 50 - ªpoca da estruturaç~o da favela - condições prec~

rias de infra-estrutura." Tal fato chegou a gerar, em 1957, um

movimento de seus moradores, liderados por um vereador de S~o

Caetano, pleiteando anexaç~o do bairro aquele municipio ( 3 ) .

A populaç~ode Vila Palmares, nos dias atuais, e estimadE

em 15.000 habitantes; sendo o bairro bem adensado e servido por

boas condições de infra-estr~tura. Satisfeitos estes serviços,

as reivindicações foram deslocadas para outro' eixo.

(1) Segundo Castells, in "La Cuestion Urbana" - p. 282, os equ!
pamentos da reproduç~o simples d~ força de trabalho seriam
a habitaç~o e infra~estrutura (~gua encanada, esgoto,etc.1
j~ os referentes ~ reproduç~o ampliada da força de trabalho
seriam parques (espaços verdes), escolas, equipamentos só-
çio-culturais, etc.

(2) Vila Palmares situa-se numa região, onde os municipios de
Santo Andrª, são Bernardo e S~o Caetano t~m divisas comuns
(ver mapa 111).

(3) Cf. Gaiarsa, o.A.- op. cit .• p.304 - o citado movimento -
não chegou a ter mainres consequ~ncias e a area n~o foi des
membrada.
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Assim, a partir da CEB do bairro, iniciou-se a discuss~o

em junho de 1977, sobre o problema do terreno da favela, locali

zado em regi~o valorizada. Ao lado da press~o da proprietária,

que movera aç~o judicial de despejo; existiam ameaças de derru-

bada dos barracos, por parte da prefeitura.

Surge daí o Movimento de Defesa dos Favelados (MDF), que

resolveu pela compra da área. Para este fim, constituiu-se a

Kilombo dos Palm~res Sociedade Civil Ltda., composta de 130 -so-

cios (ver anexo IV), que em agosto de 1978, adquiriram a área de

seis mil metros ~uadrados. Pagaram pela mesma o valor de Cr$ ...

7.148.180,00 ~ proprietária Isabel Rocha Caropreso (1), median-

te prestaç6es mensais de Cr$ 64.456,00, por um período de dez

anos.

As obras de construç~o das 130 casas de alvenaria, pelos

pr6prios moradore~, já.foram iniciadas; divididas em trinta e

qu at ro 1o t es (m ed i nd o c ad a umIO m x 2 SrnL, cuj o pr oj eto já f o i

aprovado pela prefei~ura municipal.

Precedente a aquisição do terreno, já existiam formas de

organizaç~ono bairro, a partir da CEB. o bairro está dividido

em oito regi6es, onde cada encarregado recolhe contribuições me~

sais ~s obra~ assistenciais da par~quia. Há também voluntários,

que prestam serviços semanais ao bairro e à favela de forma g~

ral: médico, dentista e uma pequena farmácia.

Passando a análise dos dado~s6cio-econ6micos ( 2 ) depara-

(1) Ta m b ém pro pr i etár ia da árE a o nd e se situa a. fav el a d e Sa ca -
dura Cabral. a m~ior de Santo André e~ocal pr6ximo a Vil~
Palmares.

(2) A partir "dos dados brutos cedidos pelo MDF realizou-se" a tabulação que
se encontra no final ddcapitulo.
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Ta-se inicialmente. com a grande quantidade de jovens. A idade

média é de 19 a 6m; A idade mediana é de 16 a 7m. 52.2% dos

moradores tem menos de 18 anos e 83.1% tem menos de 35 anos

(quadro 4.IV). Para o município 41.6% da população tem menos

de 18 anos. segundo o Censo de 1970.

o numero médio de habitantes por moradia e de 4.8;

que o nGmero m~x~mo en~ontrado foi de 11. (Quadro V).

sendo

A População Economicamente Ativa e alta: 59.1% (quadro 4.VD;

o censo demogr~fico de 1970 aponta uma PEA para o município de

Santo Andr~ de 35.8%. Predominam os empregados de indGstria e

de serviços: 45.7% e 45~OO% respectivamente '(ver quadro 4.VIIl;

exercendo funç6es não especializa~as (ajudantes. faxineiros

frentistas. pedreiros. et c ,L,

A maio~ parte da população trabalha na região do ABC (San-

to André. são Bernardo e são Caetano). Devido a sua localiza -

ç â o , ê em são Caetano e são Bernardo que este percentual é maior:

37.d% e 32.8% respectivamente (q~adro 4.VIII1.

trabalham 18.5% da PEA. e em são Paulo - 10.0%.

Em Sent o André

Um fator inte-

ressante e a concentração de empregos em c~rtas indGstrias da

região. Por exemplo. encontrou-se n~ pesquisa efetuada grande

núrner-o de rnoredor es ti r-e be lhe nd o. na "Bom Élril". situada as mar -

gens da Via Anchieta. Como se trata de funções não especializ~

das, as relaç6es de amizad~ e conhecimento parecem influir na

obtenção de emprego.

Como ocorre em Santo André de forma geral. grande parte

dos moradores trabalham em locais próximos; não sendo. portanto.

relativamente elevado o tempo gasto em deslocaç6es casa-traba -

lho. Obairr6 é servido por diversas linhas de 6nibus: tris p~
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ra o centro de Santo Andr~, tr~s para S~o Caetano, uma para o

bairro de Rudge Ramos emS~o -Bernardo e uma linha direta para

são Paulo.

Em relaç~o ao registro de emprego (quadro 4.IX), constata-

se que 61,7% do pessoal ocupado encontra-se registrado. As sLrn ,

as já precárias condições de auxílio da previdência social aca-

bam não atingindo o total dos moradores (assist~ncia hospitalar,

apo sentado ria , etc.)

Analisando a origem do total da populaç~o (quadro 4.X), ve

rifica-se gue 25,8% s~o naturais da regi~o do ABC (1), que soma

dos aos 8,4% provenientes de outros locais da Grande S~b Paulo,

~erfazem 34,2~ do total. Já em relação a origem dos chefes de

famílias e c6njuges (quadro 4.XI), 7,O~ sao naturais da regi~o

rnet r-opo Lí t e ne r sendo, portanto, migrantes a maioria deles. t:
do Nordeste~ a regiao de onde grande parte dos moradores pro-

v~m: 37.1% (estado de Pernambuco principalmente, além da Bahia

e Paraíba, em menor número). Porém, em termos de estado, e de

Minas Gerais- 29,6% - o maior contingente de moradores migrantes.

'Tamb~m ~ significativa a parcela proveniente do interior do es-

tado de são Paulo e do Paraná: 21.5% e 3,8% respectivamente.

Já o quadro 4.XII - origem dos filhos - mostra. claramente, a

tend~ncia, já apontada. da parcela de menos renda em fixar-se

de forma permanente em favelasJ isto e, 50,7% ( ~ ) do total des-

(1) Provavelmente a Locelfzaçeo do núcleo determinou que. não somente em
santo André como também em são Bernardo e são Caetano, fossem registr!:l.-
dos os nascimentos verificados.

(2) A primeira vista isto poderia ser uma incongruência, já que
a comunidade passaria a morar em casa própria. O desenvol-
vimento do capítulo aclarar~esta questão.
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te grupo nasceram na regi~o metropolitana de S~o Paulo (40.8 %

no ABC e 9.9% nos demais municípios).

o quadro 4.XIII mostra a renda média individual. que atin-

ge 1.22 SM (salário mínimo de 1978); a renda mediana. de 1.21

SM. mostra a equalizaç~o dos baixos salários recebidos por esta

parte da populaç~o. Comparando-se com os dados da pesquisa.

Origem - Destino. verifica-se substancial diferença com a renda

mêdia i~dividual para o município. que alcançou 3.65 SM (salá -

rio mínimo de 1977).

Em relaç~o à renda média familiar. esta situa-se em torno

de 2.4 SM (quadro 4.XIV); e a renda-mediana familiar. 2.04 SM.

Este maior diferencial está lig~do a quantidade de membros de

cada família. Assim. um maior numero de pessoas trabalhando

possibilita uma renda familiar mais elevada. Os baixos salá-

rios recebidos tornam necessários a inserç~o de toda a família

no mercado de trabélho: a mulher' acaba trabalhando como empreg~

da doméstica. ou emfunções não especializadas nas indústrias

pr6ximas (f~xineira. embaladore etc.); os filhos. trabalhando

precocemente. ou seja. à margem do sistema de ensino. Mesmo com

grande perte da família ocupada. o que explica a alta porcenta-

gem, da PEA encontrada. a renda média familiar encont~a-se bem

abaixo do total do município. que atinge 6.9 SM.

Esta homogeneidade. tanto quanto aos salários recebidos co

mo às funções exercidas. faz com ~ue os elementos que exercem

cargos de direção na Sociedade Civil Kilombo dos Palmares Ltda.

(presidente. vice-presidente. 2 secretários e 2 tesoureiros) a-

presentem D mesmo perfil do restante dos moradores.
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Embora existindo empresas de porte industrial para a cons-

truç~o ds moradias, as classes de menor poder aquisitivo -sao

obrigadas a apelar para seus próprios recursos, no sentido de

produç~o da casa; j~ que, como foi visto, nemo Estado, atrav~s

de suas políticas oficiais, nem o mercado privado cobrem os cu~

tos da habitação. Assim, explica-se a auto construç~o, ou seja,

a construç~o da casa nos fins de semana ou nas horas de folga.

Portanto, ser~ atrav~s deste modo,que a comunidade de Vila Pal-

mares erguer~ as 130 casas que constam do projeto.

Como foi bem observado, esta forma de produção de moradia

"cria um valor de uso, apropriado totalmente pelo propriet~rio,

e que ~ potencialmente ume mercadoria. Portanto, nao se trata

de trabalho n~o,pago ao nível da produção da habitação mas sim

de um trabalho realizado como se o trabalhador fosse um produ -

tor de mercadorias. A h~bitação se numa primeira instãncia e

produzida como valor de uso~ na realidade passa a ter um valor

de troca, podendo SBr facilmente mercantilizada, atrav~s da ven

da ou do aluguel" (1)

Tendo a autoconstrução origem nos baixos sal~rios recebi -

dos, ela acaba por rebaixar ainda-mais o custo da reprodução de

força de trabalho, j~ que a construção da casa faz com que se

reduza outros itens necess~rios ao Consumo. Assim h~ "um sobre

trabalho implícito ao processo, mas este n~o se encontra no tra

balho de construção da habitação propriamente dita e sim na di-

(l)B~nduki~ Nabil Georges e Rolnik, Raquel - "Periferias: Ocu-
pação do Espaço e Reprodução da Força de Trabalho" - fAU/
USP, Fundação pera Pesquisa Ambiental, 1979, pp. 57 e 58.
Neste trabalho, efetuad-o em cinco loteamentos de Osasco, o b.
servou~se o intenso processo de revenda de lotes.

. .,.~ .
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minuiç§o do "trabalho nec~ss~rio".na jornada de trabalho coti -

diano" (1)

Esta an~lise é importante para se colocar o exemplo de Vi

1a PaI mar e s , j á que _a c om pr a d o t err e no e co n st ru ç§o d e mora-

dias implicam em um sobrecarregamento dos orçamentos das famí-

lias. Assim, a méd~a da contribuiç§o mensal para o pagamento -

das prestações da compra do terreno é de Cr$ 661,60 (Cr$ de 78)

por família, o que equivale a 18% da renda média familiar. Em

relaç§o ao material ~econstruç~o, .embora exista algum tipo de

doação, os constantes aumentos de preço determinam um ritmo len

to as obras ( 2 )

A transformaç~o da favela em conjunto habitacional de con-

dições razoáveis, com casas de alvenaria e infra-estrutura-

evidantemente acarretar~ em sua pr6pria valorizaç~o qUB, pelo

raciocínio até agora estabelecido, terminará por expulsar os

atuais moradores do local; pois, como foi visto, a heb í t e ç eo pr~

duzida terá um valor de troca, e dado os baixos salários recebi

dos pelos proprietários, poderá fazer com que a casa acabe sen-

do vendida~

(1) Id em, i b ide rn , p. 58.
( 2 ) -Subiu vertiginosamente o preço dos materiais destinados a

con~truç~o, desde a época da aquisição do terreno. Assim,
o milheiro .de blocos que custava Cr$ 4.000,00 em agosto de
197 8, e st av a Cr $ 22. O OO ,O° em novem br o deI 98 O s , o use ja 45O%.° saco de cimento aumentou de Cr$ 65,OQ para Cr$ 310,00
(380%) e a viagem de areia passou de C~$ 900,00 para Cr$.~.
4.300,00 (430%). A renda f~miliar média teria passado de
Cr$. 3.700,00 para Cr$ 13.700,00 (275%).
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Cumpre portanto analisar os desdobramentos da atuaç~o d~

MDF no plano político (1)

Assim, inicialmente o ~ovimento apontou para o desmascara-

mento do caráter de classe do Estado, na medida em que sua atua

ção sempre privilegiou a reproduç~o privada do capital. o modo

como. se deu o processo de industrializaç~o a partir de 1955 con

(1) Estatuto do Movimento de Defesa do Favelado:

NOME - MOVIMENTO DE OEFESADO FAVELADO
IDENTIDADE

1) Pessoal~ Movi~ento de favslados, que aceita o apoio da-
qusles que se identificam com os princípios do Movimento.

2) Religiosa: Somos ecum~nicos e procuramos viver o ev~nge~
1ho.

3) Ld e.oLóg f ce: Não aceitamos o Capitalismo, nem o Comunismo,
nem outra ideologia dominante, mas, queremos uma socieda
de LIVRE de todos os tipos de dominação.

4) política: Não tem6s vinculaç~o com nenhum partido, mas,
aceitamos uma prática política que esteja a serviço dos
mais necessitados.

5) Econômica: .Rr-o cur.emo.s .o auto-financeiamento, e aceitamos
o apoio de outros, desde que nao nos amarrem.

OBJETIVOS
1) Unir, organizar e treinar o favelado na defesa de:

- seu direito de moradia
- seu direito a vida
- .seu direito a participação
- seu direito a benefícios públicos: agua, luz, esgoto,

etc ...
2) Refletir com voluntá~ios aliados, tanto pessoas como ins

tituições, sobre sua participação no Movimento.
MÁQUINA DE TRABALHO

1) Criação de Sede ou ssdes com plantão para:
a) atendimento de casos de urg~ncia como:

jo, etc ..•
b) documentação
c) coordenação
d) divulgação
e) conhecer a realidade e seus problemas para buscar e

-remoça0, desp~

assumir uma posição
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correu para isto: " (com a chegada das empresas multinacio -

nais) o Estado cria-lhe as condições para um desempenho oligop~

lístico ... A transformação do poder político em 1964 quando ·0

Estado é forçado a definir-se e abandonar a ambiguidade de suas

reléções com as classes trabalhadoras (característica do perio-

do popLilista) ... faz com que ocorra um novo recorte entre soci~

dade civil e Estado: a diferença passa agora a se dar numa for

maçaoem que o Estado e a grande burguesia internacional na so-

ciedade estão de um lado. e o resto da nação do outro" (1)
A

tomada de consci~ncia dos favelados de que este aspecto determi

na diretamente suas pre6arias condições de vida. pode fazer com

que se inicie novas formas de enfrentamerrto do Estado classista.

Porém. uma vez obtida a posse de terra; inserindo-se na

classe de propriet~rio urbano (o que tem uma forte conotação

ideo16gicadentro do sistema econ6mico vigente); par~ce estar

ocorrendo no caso específico dos moradores de Vila Palmares (e

nao no MOF. camo um'todo) um~ queda no potencial de participa -

ça.o nas resoluções da comunidade. Assim. nas reuniões convoca-

das para tomadas de deliberações~ diminuiu o comparecimento dos

membros. A dificuldade na construção das casas poder~ reverter

novamente esta situação. j~ que o dinamismo dos canflitos de

classe na sociedade capitalista.gera sua insolubilidade.

Por outro lado. o modo de atuação do MOF pode levar a cer-

tas limitaç5es no encaminhamento de suas reivi~dicações. O que

talvez explique este impasse é a forma como este movimento se

(1) Oliveira. Francisco de - "Acumulação Monopolista Estado
Urbanização - A No~a Qualid~de do Conflito de Classe".
"Contradiç5es Urbanas e Movimentos Sociais" - Editora
e Terra. Rio de Janeiro. 1977. p. 73.

e
in

Paz
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ini~iou; ou seja. a partir de uma identidade pr6pria.sentido um

isolamento em relação ao restante da sociedade. o que pode ter

gerado uma forte desconfiança quanto as interfer~ncias vindas

de fora. Este "basismo" certamente limita. por vezes. o movi -

mento.

Em relação a solução encontrada para a compra do terreno -

de Vila Palmares. a axper-Lenc í.e parece demonstrar tratar-se de um

equívoco pela forma como se deu; já que substituiu uma respons~

bilidade que caberia ao poder p~blipo; ou seja. ade proporc"io-

nar a popu 1a ção. .em g ere L, b oa s co nd içõ e s d e ha bit a çã o . E st e

fator encontra-se atualmente em discussão pelo MOF; e do auto-

financiamento proposto. inicialmente. poderá chegar-se a reivin

dicação pela posse direta da terra (1)

A solidariedade manifestada pelo MOF ~s ~ltimas greves me-

tal~rgicas. registradas no ABC em 1979 e 1980. principalmente -

em relação ~ organização do fundo de greve. evidencia a possib;!;.

lidade existente de vinculaçãndas lutas dos trabalhadores nas

empresas e nos bairros. NesteS dois anos. embora a organização

sindical em Santo Andrª fosse mais fr~gil do que em são Bernar-

do. o apoio da população •.atravªs de contribuições principalme~

te. foi mais intenso no primeiro ,município; já qu~ ª ali que o

MOF en~ontra-se melhor estruturado.

(1) Em um primeiro instante. os moradores da Favela Sacadura Ca
bral chegaram a discutir a ~ossibilidade da compra do terri
no junto a proprietária. No encaminhamento das discussões-
f6ram colocadas as limitações existentes. dada a experi~n-
cia de Vila Palmares. o que terminou por afastar a hip6tese
da aquiSição. "
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o MOF. surgido do problema especifico de Vila Palmares

enraizou-se. Hoje. além da atuação no ABe. possui ligações com

m00imentos deste tipo na Grande são Paulo. Baixada Santista

Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Se, como foi relatado, nota-se resquicios de "basismo" na

atuação do MOF. é também clara a sua não vinculação com o poder

público. Ém Santo André. as relações com a prefeitura vincula~

se a reivindicações dos bairros, através de manifeStações cole-

tivas [passeatas. comissõé~ formadas visando alguma petição es-

pecifica. etc.), além da atuação de denúncia da derrubada de

barracos por parte da prefeitura. chegando mesmo a haver concen

trações em favelas a fim de impedir a consumaçao daqueles atos.

o discurso anticapitalista do MOF .(1) tem que se voltar a

uma pr~tica consequenie e que deve apontar para uma aç~o polit!

ca ma i s a br a ng e nte; d es em bo ca ndo, P ~rt a nto. j u nto com o utr o s mo

vimento (feministas. negros. etc.) na formação de partidos (ou

articula~ãocom os j~ existentes). que possam expressar as von-

tades dos grupos oprimidos, para sua efetiva partic~pação no ce

n~rio politicobrasileiro.

Somente esta politização do movimento permitirá que se ch~

gue a um avanço no nivel de consciência das massas. caracteriza

do não se pela participação efetiva nos processos de decisão

como também sua formação ideo16gica. no sentido do desmascara -

(11 ~ clara a visão ~os lfd~~es do MOF em rel~ç~o ao problema-
habitacirrnal: "A única solução para o fave~ado ·éa mudança
do -sLs te rn e po-liticoe ec o n ó rn í.co , pois. enquanto existir es-
se sistema. vãoexi·stirfávelascada v az vrne íe ,: A favela e
o efeito e o que tem·de.sereliininado é a vc ause?".
Fonte~ entrevista c~ncedi~a.
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menta da açao do Estado; e que no caso especifico da comunidade

de Vila Pa1màres possibilitará a sua fixação no local. Do con-

trário a valorização do preço da terra expulsará seus moradores,

para regi6es perif~ricas, que se caracterizam por "apresentarem

baixa renda diferencial, estando o terreno aonde estiver no es-

pala urbano" (1)

(1) Bonduki, N.G. e Rolnik, R. - op. cit., p. 85.
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QUADRO 4.1 - TOTAL DE MORADIAS PESQU1SADAS

• o
"ó

Moradias (1)Pesquisadas 117 90,0
Moradias Não
Pesquisadas 1.3 10, O
Total de

IMoradias 130 100,0

(1) A colete de dados, executada pelo MDF, obteve resposta de
117 das 130 famílias residentes no núcleo de Vila Palmares;
as demais referem-se a casos de extravio de dados, princi-
palmente. ~ importante notar que os dados colhidos são re-
ferentes a população (representada em 90% da pesquisa rea-
lizada conforme tabela adimaJ, não tendo sido obtidos por
nenhum processo de amostragem.

QUADRO 4.1I - MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO SEXO

%

Masculino 268 48,1

Feminino I 289 I 51 ,9 I
Total 557 100,0
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QUADRO 4.111 - MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO PARENTESCO COM O
CHEfE DA fAMílIA

%

Chefe da Família 117 21,0

Cônjuge 74 13,3
..

Filhos 339 60,9

Outros 27 4,8

Total 557 100,0



QUADRO 4.IV - MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO IDADE

%

O t-- 2 18 3.3

2 I-- 6 85 I 15.8

6 t- 10 I 44 I 8.2

10 f-- 15 82 I 15.2

15 t-- 18 52 I 9.7I
18 I-- 35 166 I 30.9

35 t-- 55 I 82 15.2

55 I-- I 9 1.7

Sub-Total 538 .\ .1üO. O .

Sem Informação 19

Total 557

Média 19 a 6 m I
Mediana 16a7ml'

QUADRO 4.V - MORADIAS PESQUISADAS SEGUNDO O NOMERO DE HABITANTES

%

Menos de 4 40 34.2

4 I-- 6 53 45.3
7 f----i 11 24 20.5
Total 117 100.0



146

QUADRO 4.VI -MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO A SITUAÇAo DE TRA-

BALHO

I o
'Ó

Empregado
1

213 4 0,2

Desempregado (1) 18 3,4

Aposentado/Caixa/
Pensão 17 3,2
Não Trabalham

1
233 44,0

Do Lar 49 9,2

Sub-Total 530 .100,0

Sem Informação .27
·1

Total 557
Po pu Le ç e o de 10 anos
ou mais 391
Total da PEA .231

% da PEA 59,1

(1) Supôs-se que os desempregados estivessem a busca de traba-
balho, constituindo-se portanto em parcela da PEA.

QUADRO 4.VII - MORADORES PESQUISAOOS SEGUNDO CATEGORIA PROFIS-

SIONAL

%

Indústria 84 45,7
Serviços 83 45,0
Construçao Civil 2 1,1
Conta Própria 15 8,2
Sub-Total ·184 100,0
Sem Informaçao 29
Total 213
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QUADRO 4.VIII - MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO O LOCAL DE TRABA-'

LHO

% .

Santo André 22 18,5

são Bernardo 39 32,8

são Caetano 44 3.7,O

são Paulo 12 10,0
Outros Locais da Gran

são - 2'de Paulo 1,7
Sub-Total 119 ,100, O

.Sem Informação 51 ,

Sem Local Fixo de Tra-
balho(Doméstica,Autônomos 43 "

,

Total 213

I

I

QUADRO 4.IX - MORADORES P~SQDISADDS SEGUNDO O REGISTRO DE TRA -

BALHD

%

I
.

Registrado 113 61.7

Não Registrado I 70 38,3

.Su b+ Lo t e I I 183 100,0

Sem Informação 30

Total 213
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QUADRO 4.X - ORIGEM DA POPULAÇAo

%
.

ABC (Santo André. são .
Bernardo; são Càetano) 139 25.8

Outros Municípios da

Grande são Paulo 45 8. 4,

Interior de são Paulo .92 17 • 2

Paraná 26 4, 9

Minas Gerais 100. 18, 7..

Nordeste .126. 2.3. 5

Sudeste (- ,são Paulo.

Minas Gerais) .2. 0,4
- ,

Centro-Oeste .6. í 1, ~
~

Sub-Total .5.3.6 .10010

Sem Informação 21

Total .5.51
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QUADRO 4.XI - ORIGEM DOS CHEFES DE FAMílIAS E CONJUGES

%

ABC (Santo André, são Ber-

nardo, são Caetano) 2 1, 1

Outros Municípios da Gran-
de são Paulo 11 5,9

Interior de são Paulo 40 21,5

parana 7 3,8

Minas Gerais 55 29-,6

Nordeste 69 37,1

Centro-Oeste 1 -0,5

Sudeste.(São Paulo, Minas
Gerais) 1 0,5

Sub-Total 186 100,0

Sem Informação 5

Total 191
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QUADRO 4.~II - ORIGEM DOS FILHOS

%

ABC (Sa nto André, são Ber-
nardo, são Caetano) 133 40,8

Outros Municípios da

Grande são Paulo 32 9,9

Interior de são Paulo . .5.1 15.,6. .

Paraná 18 5,5

Minas Gerais. 44 13,5

I Nordeste 42 12,9·
-

Sudeste (S.Paulo e M-.Gerais) 1 0,3

Centro-Oeste 5 1,5

Sub-Total 326 100,0..

Sem Informação 13

Total 3-39 .
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QUADRO 4.XIII - MORADORES PESQUISADOS SEGUNDO O TOTAL DA RENDA

INDIVIDUAL (SM DE 1978)

%
O I-- 1 SM 88 39,1
1 t- 2 SM 119 52,9
2 t- 3 SM 13 5,8
3 r- 5 SM 5 2,2
Sub-Total 225 100,0
Sem Informação 5
Total 230

Média 1,22 SM
Mediana 1.21 SM

QUADRO 4.XIV - FAMílIAS ,PESQUISADAS SEGUNDO A RENDA FAMILIAR

(SM DE 1978)

%
O I-- 1 SM 10 I 8,9
1 r- 2 SM 45 I 40,2
2 I-- 3 SM 25 22,3
3 r- 5 SM 28 25,0
5 I-- SM 4 3,6
Sub-Total 112 100,0
Sem Informaçao 5
Total 117

Média 2,4 SM
Mediana 2,04 SM
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QUADRO 4.XV - CONTRIBUIÇÃO FAMILIAR (Cr$ DE 1978)

I %

I
100 j----i 200 8 7,4

201 f----l 400 3 2,8

401 r----t 600 55 50,9

601 t----i 800 7 6,5

801 f----l 1000 35 32,4.

Sub-Total 108 100,0

Sem Informação 9

Total 117
.... . ... " ..••.



5. CONCLUsAo
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A forma como se apresenta desde o inicio do s~culo o pro -

blema da habitaç~o em Santo Andr~ demonstra o potencial de mani

pulação que lhe é subjacente. Inicialmente surgem as vilas ope-

rárias. solução condizente como processo de acumulação anteri~

a d~cada de 30. onde a pr6pria inddstria internaliza os custos

de repi'odução da força de trabalho. mas vinculando estreitamen-

te-a ~i. a escassa mao de obra existente. Em um perfodo poste-

rior. quando o pru~esso de acumulaç~o se transforma. começa a

se esboç ar o r:J II 8' hoj e s e co nv en c io nou cham ar de p erif er i a , ou

seja.local onde grande parte da for~a de trabalho se estabelece.

o assentamento nestes locais toma intensidade a partir da

década de 50. quando se inicia no paIs uma nova etapa do proce~

so de industrialização, fundamentado na entrada do capital in ~

ternacional; o ~ue implica em um novo patamar na acumulaç~o do

capital. baseado no acrésciMo da mais-valia relativa. ,O perfodo

posterior a 64 reforça esta tend~ncia. al~m de permitir um mai~

controle ~alarial. acarretando um aumento da mais~valia absolu-

ta; Neste periodo. o Estado evoluiu ~o sentido de,investir em

setores rent~veis da economia; relegando a um seg~ndo plano os

investimentos necess§rios a reprodcç~o da força de trabalho.

Assim. de um lado controle salarial. de outro a atuação dó

Estado. beneficiando a reprodução do capital em detrimento da

reprodução da força de trabalho. acarreta para o caso especrfi~

co da habitação. uma maior precariedade para os est~atos da po-

pulação não atingidas pela política estatal.

A primeira vista. S~nto Andr~ poderia se constituir em u-
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ma execçao neste quadro traçado; o elevado montante de sua ar-

recadação. em comparaçao a maioria dos outros municípios, poss!

bilitaria uma melhor qualidade de vida a seus moradores. O de-

senvolvimento da dissertação demonstrou que não. já que os con

dicionantes. que determinam a forma como se delineia a questão

da reprodução da força de trabalho. se submetem a regras mais

gerais ditadas pelo processo de acumulação e que condiciona o

processo de urbanização.

Este processo de urbanização, ,que ~e caracteriza .pela agl~

meraçao do capital e da força de trabalho e que a partir daí

cria as condiç5es para a expans;o do capitalismo, gera contrad!

çoes denominadas ~rbanas, que susci~arão o envolvimento das di~

ferentes classes sociais.

A forma como o Estado aloca seus recursos privilegiando c~

tas regi5es das cid~des, confere a estas, via regulação do mer-

cado imobiliário particular, diferentes níveis de renda fundiá·

ria, que determinam anão instalação ali da população de mais

baixa renda, que ~ ~brigada a se fixar em regi8es da periferia,

caracterizadas por apresentar Em baixa renda diferencial Por outro

lado, a questão da habitação popular sempre apareceu nos discur

sos dos diferentes governos, que dada a sua precariedade, sem ~

pre manifestaram a intenção"de transformar estas condiç8es, f

a partir desta aparente contradição. que nada m~is ~do que a

expressão do modo de produção c~pitalista, que ocorrS a entrada

em cena dos movimentos sociais urbanos;

Assim. estes movimentos referem-s~ a uma nova forma de con

flito, caracterizado pelo repGdio dapopUlaç~o ~s condiç6es de
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vida a que est~o submetidas e que foram geradas pelo pr6prio de

senvolvimento urbano.

Ao verificar a açao destes grupos. pretendeu-se observar o

seu a 1can c e; p o i s, em d e t erm i n a das 'conju ntu r a p o 1íti c a s f av or á -

veis, eles podem vir a modificar a 18gica d6 funcionamento da

estrutura urbana. Para que isto ocorra, no entanto, é necessá -

rio verificar tomo eles se organizaram. permitindo a obtenç~o de

determinada melhoria.

Pelo que foi colocado, poder-se-ia separar em dois os gru-

pos·atuantes: primeiro aeSociedades Amigos de Bairros' [SABs)que

cumpririam um papel cooptador das aspiraç6es das classes popul~

res, já que atrelados ~o poder póblico ou políticos tradic{ona~;

e um segundo, as Comunidades Eclesias de Base (CEBs), organiza-

das a partir da Igreja,e que cumpririam um _papel mais auténti-

~o. Se isto é correto hoje, sua generalizaç~o n~o permitiria um

entendimento exato da açao destes grupos.

Apontando seus erros e acertos rletermí~a~s pela ~ua atua -

çao, e por outro lado os desdobramentos advindos desta. pode se

ter uma melhor vis~o destes movimentos.

Se. com o f o i a p o nt a da. a s S A B s .p a s s ar am c om o d e corr er do

tempo de uma atuaç~o de press~o popular. no per10do populista I

,
para uma segunda fase de integraç~o social, não se pode subesti

mar seu papel na luta por melho~es condiçBes de vida nas cida -

des. HOje,já se nota a aç~ode grup6smais reivindicativos, embo

ra a i nd a m i n o r i t é r ios, que s e c o n s t i tu em em S ABs r e me s.m o m ov i ~.

mentos de oposição a facçBes. que se oligarquizaram nas SABs

mais antigas. Eles têm inclusive marcado sua atuaç~o, a
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liando-se a outros movimentos sociais: como os ligados ã Igreja,

em reclamos a nível de bairro, ou ainda a movimentos mais amplos

como o de apoio às greves oper~rias. A deterioraç~o das condi -

çoeS de vida nas periferias das cidades tendem a transformar o

desempenho das SABs. A conjuntura política atual de maior deba-

te, ap6s um longo período de repress~o ~s diferentes formas or-

ganizativas, parece também favorecer esta transformaç~o.

Por outro lado, as CEBs, surgidas no período em que a re-

press~o aos movimentos populares era mais intenso,' t~m pautado

por uma atuaç~o mais efetiva nas reivindicações efetuadas por

seus organismos nos bairros, e tamb~m de apoio a manifestações

mais abrangentes dos sindicatos de traBalhadores. porêm, ha que

se aprofundar o papel da Igreja como agente de transformaç~o da

realidade brasileir~. O ~ue pare6e ocorrer neste sentido ~ a

aç~o de certos setores e nunca 'da Igreja como um todo.

Se num primeiro instante, os movimentos urbanos clamam pe~

la obtenç~o de melhorias a nível de Bairro, o seu crescimento po
~.

der~ levar a Vit6rias mais aBrangentes, que s6 ser~o possíveis a

partir de vinculações estreitas com partidos políticos, que re'·

flitam em seu p~ograma e na sua pr§tica os anseio~ dos grupos.

oprimidos.

A presente monografia, tratando de uma cidade com grande c~

tingente operário, procurou desmistificar a v rsâ o por vezes aceíta

passividade das classes populares. Ao contr~rio, o que se veri-

ficou foi a constante manifestaçao de seus anseios, quer atra -

vés de sindicatos, movimentos de bairros, ou mesmo de partidos
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políticos em certos momentos e ainda através do voto em elei

çoes.

o que parece claro é que somente períodos de intensa re-

pressão impediram que estas manifestações apontassem para uma

transformação da sociedade.

E neste sentido que mudanças substanciais, no que esta se~

do tratado, poderão surgir; ou seja. a política habitacional s6
.

poder~ beneficiar as classes populares, na medida em que ocorra

uma transformação.do sistema político e econBmico. E a solução

da "questão social que resolver~ o problema da habitação.
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ABSTRACT

The objective of this study are two ~ fold: first, to

examine different alternatives that have been tried, in

Santo Andr~, by ~overnment and private sector, in order to

solve the hous~ng problem. This dissertation would pay

special altention to social, political and economic factors

that have sha~ed these alternatives.

Second, to examine in the case of Santo Andr~ how do

the different community grass-root organizations Csuch as

Sociedades Amigos de Bairro - SABs and Comu~idades Ecle

siais de Base - ÇEBs) have tackled the housing problem. The

diss~rtation would relate their attitudes toward the

housing problemwith their organizational structure and

their representativiness in the community.
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Resultado das Eleições para Prefeito na Região do ABC (%) - (se-
gundo Município) - 1968/1972/1976.

1968

MUNICípIO ARENA MDB. BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~ 58,9 20,0 7,3 13,8 100,0
sAo BERNARDO 85,9 2,3 3,0 8,8 100,0
sAO CAETANO 47,7 37,2 5,0 10,1 100,0
DIADEMA 74,3 14,3 5,4 6,0 100,0
MAUJ.\ (1) 44,3 34,5 6,0 15,2 100,0
RIBEIRÃO PIRES (U 70,6 14,0 4,9 10,5 100,0
RIO ·GRANDE DA SERRA 81,3 - 7,5 11,2 100,0

(1) Eleições realizadas em 30~11~69.
1972

MUNICípIO ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDRE 44,9 29,2 8,0 17,9 100,0
sAo BERNARDO 80,1 4,5 4,4 11,° 100,0
sAo CAETANO 66,7 11,7 8,9 12,7 100,0
DIADEMA 37,0 46,8 5,8 10,4 100,0
MAUÁ 28,6 58.1 4,9 8,4 100,.0
RIBEIRAo PIRES 44,5 41,6 4,5 9,4 100,0
R I O GRANDE DA SERRA 47,7; 33,7 5,9 12,7 100,0

1976

MUNICípIO ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDRÉ 32,9 49,4 9,3 8,4 100,0
sAo BERNARDO 37,4 52,1 4,0 6,5 100,0
sAo CAETANO 29,7 53,2 8,9 8,2 100,0
DIADEMA 20,4 63,3 6,5 9,8 100.0
MAUÁ 35.2 51.0 3.6 10,2 100,0
RIBEIRAo PIRES 46,2 44,9 3.0 5,9 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 34,3 54,8 4,1 6.8 100,0

FONTE DOS DADOS BRUTOS:. Boletim Eleitoral do Tribunai Regional Eleitoral
Ano XVI n9 5 - Jan-Março 1977; Ano XVII ri9s. 13-14
Jan-Junho 1979.
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Resultados das Eleições para Assembléia Legislativa na Região -
do ABC (segundo Município), Capital e Estado de são Paul~ (%)
1966, 1970, 1974, 1978.

1966

ARENA: MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDRt: .'. 25,5 37,4 21,0 16,6 100,0
SÃO BERNARDO 26,5 36,4 23,0 14,1 100,0
SÃO CAETANO 15,0 48,7 21, 6 14, 7 100,0·
DIADEMA 29,7 29, 6 29, 5 11, 2 100,0
MAUA 27,6 18,5 43,4 10, 5 100,0
RIBEIRÃO PIRES 24,2 30,4 37,6 7, 8 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 26,6. 29,5 29,9 14,0 100,0
TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 23,1 38,4 23,5 15,0 100,0
CAPITAL 29,7 36,3 19,8 14,2 100,0
ESTADO 37,7 31,8 1.9,8 .10,7 . 100,0

1970

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANO R E: 35,6 23,1 25,3 16,0 100,0
SÃO BERNARDO 52,4 9.5 26,1 12,0 100,0
SÃO CAETANO 48,8 16,8 21, 7 12,7 100,0
DIADEMA 27,6 20,0 39,6 12,8 100,0
MAUA 23. 5 26,5 35,2 14, 8 100,0.
RIBEIRÃO PIRES 41,9 20,4 26,6 11,1 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 34,4 20,0 36,7 8,9 100,0
TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 40,9 19,0 26,0 14,1 100,0'
CAPITAL 47,1 18.6 . 19,5 14,8 100,0
ESTADO 52,9 17.2 19,5 10,4 100,0
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1974

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~ 18, O 63,2 11, 6 7,2 100,0

SÃO BERNARDq 22,2 54,5 15,7 7;6 100,0

SÃO CAETANO 24,3 59,6 9,7 6,4 100,0

DIADEMA 12,0 56,8 22,4 8,8 100,0

MAUA 12,0 61,9 17,4 8, 7 100,0

RIBEIRÃO PIRES 20,7 56,2 17,3 5, 8 100,0

RIO GRANDE DA SERRA 18,2 51,2 24,8 5, 8 100,0

TOTAL DA REGIAO
DO ABC 19.,3 59;,9 13,5 7,3 100,0

CAPITAL 22,5 57,3 12, 1 '8,1 100,0

ESTADO 28,7 50,3 13,7 100,0

1978

AR'ENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~ 12,1 66,5 12,9 8,5 100,0

sAo BERNARDO 19,9 53,6 17,-5 9,0 100,0

SÃO CAETANO 15,2 63,7 12-,r 9, O 100,0

DIADEMA 11,9 55,3 24,6 8,2 100,0

MAUA 24,0 48, 7 1'9,4 7,9 100,0

RIBEIRÃO PIRES 19,0 53, -3 20,6 7,1 100,0

RIO GRANDE DA SERRA 14,0 5O, 1 28,0 . 7,9 100,0

TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 15,7 59,9 15,8 8,6 10D, o
CAPITAL 18,5 60,2 12,4 8,9 100,0

ESTADO 26,0 51, 1 14,5 8,4 , ,lDO,O

FONTE-DOS DADOS BRUTOS: Boletim Eleitoral do Tribunal Regional
Eleitoral.

N97 - Julho - Setembro - 1977 - Ano XVI;
NGmeros 11-12 - Julho - Dezembro 1978 - Ano XVII;
Números 13-14 - Janeiro - Junho - 1979 - Ano XVIII.
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Resultados das E1eiç5es para C~mara Federal na Região do ABC
(segundo Município), Capital e Estado de S~o Paulo (%) - 1966
1970, 1974 e 1978.

1966

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~ 16,4 .36,2 25,1 22,3 100,0

SÃO BERNARDO 24,2 33,9 26,7 15,2 100,0

SÃO CAETANO 13,3 47,0 24,2 15,5 100,0

DIADEMA 25,2 26,8 32,7 15,3 100,0

MAUA 24,2 17,2 46,1 12,5 100,0 -

RIBEIRÂO PIRES 20,8 29,8 39,9 9,5 100,0

RIO GRANDE DA SERRA 20,3 32,9 28, 7 18, 1 100,0

TOTAL DA REGIÂO
DO ABC 17,9 36,9 27,0 18,2 100,0

CAPITAL 27,1 34,1 23,2 15,6 100,0

ESTADO 34, 5 30,0 23,6 11,9 100,0

1970

ARENA MDB BRANCOS NULOS .TOTAL

SANTO ANDR~ 32, 7 24,5 26,3 16,5 100,0

SÃO BERNARDO 46,0 10, 5 30,2 13,3 100,0

sxo CAETANO 40,0 15,4 29,9 14,7 100,0

DIADEMA 24,4 28,9 33,8 12,9 100,0

MAUA 21,5 29,4 34,S 14,6 100,0

RIBEIRÃO P IR ES - 41, 3 18,9 28, O 11,8 100,0-

RIO GRANDE DA SERRA 34,7 20,7 34,8 9,8 100,0

TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 36, 1 20,0 28,8 -15, 1 100,0

CAPITAL 43,2 18, O 22,3 16,5 100,0

ESTADO
_. - 48,6 16,5 ·22,7 12,2 100,0

1974

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR!:
.-

16,9 59,6 16,8 6, 7 100,0
SÃO BERNARDO 21,0 51,5 20,7 6, 8 100,0.
SÃO CAETANO 22,6 56,0 15,3 6,1 100,0
DIADEMA 12,7 49,9 29,9 7,5 100,0
MAUA 12,2 53,6 26,1 8,1 100,0
RIBEIRÃO PIRES 20, 8 51,9 21,6 5,7 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 18,0 46,9 30,6 "', --- A,5 100,0-,

TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 18,3 55,8 19,2 6,7 -100,0
CAPITAL- 22,7 54,_6 15,4 7,3 100,0
ES TADO 28,S 47,9 16,8 6,8 100,0
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1978

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDRE 11,9 66,7 12,7 8,7 100,0

SÃO BERNARDO 18,1 54,8 17,5 9,6 100,0

SÃO CAETANO 14,8 64, 8 11.3 9,1 100,0

DIADEMA 11, 7 55, 1 24,2 9, O 100, O

MAUA 18,8 51,2 21,3 8, 7 100,0

RIBEIRAo PIRES 18,7 55,4 18,2 7,7 100,0-

RIO GRANDE DA S ERRA_ 14, 7 53,2 24,0 8,1 100,0

TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 14, 6 6O, 8 15,6 9, O 100,0

CAPITAL 18,3 61,5 11.2 9,0 100,0.·

ESTADO 25,6 51,6 14,1 8,7 100,0

FONTE- DOS DADOS BRUTOS: Boletim Eleitoral do Tribunal Regional
Eleitoral

N9 7 julho-setembro - 1977 - Ano XVI
N9S• 11-12- julho-dezem~ro - 1978 - Ano XVII
N9s. 13-14 - janeiro-junho - 1979 - Ano XVIII.

Resultados das Eleiç~es.para Senado na Regi~o do ABC (segundo M~
nicipio), Capital e Estado de S~o Paulo (%) - 1966, 1970, 1974 e
1978.

1966

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO· ANORE 33,9 31,7 12,2 22,2 100,0

SÃO BERNARDO 35,5 29,3 15,3 19,9 100,0

SÃO CAETANO 32,0 34,6 14,1 19,3 100,0
DIADEMA 37, 1 24,0 17,5 21,4 100,0

MAUA 46,2 17,4 18,0 18,4 100,0
RIBEIRÃO PIRES 40,1 30,6 16,8 12, 5 100,0

RIO GRANDE DA SERRA 35,4 27,3 13,2 24,1 100,0

TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 34,7 30,9 13,8 20,6 100,0

CAPITAL 42,9 30,0 10,9 16,2 100,0

ESTADO 47,7 27,1 10,9 14,3 100,0 .
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1970

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~ 23,3 41,3 19,1 16,3 100,0
SÃO BERNARDO 29,6 33,9 23,8 12,7 100,0
SÃO CAETANO 32,6 34,2 19,7 13,5 100,0
DIADEMA 22,0 42,9 22,9 12,2 100, O
MAUA 19,0 46,6 17,4 17,0 100,0
RIBEIRÃO PIRES 30,3 40,3 17, 5 11,9 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 22,2 42,4 21.2 14,2 100,0
TOTAL DA REGIÃO
DO ABC 26,5 38,7. 20,1 14,7 100,0
CAPITAL 31.5 34,8 20, 7 13,0 100,0
ESTADO 34,9 35,1 19, 5 10,5 100,0

1974

ARENA MOB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDR~' 13,0 .77,4 5,3 4,3 100,0
SÃO B ER NAR DO 15,8 73,9 6,0 4,3 100,0
SÃO CAETANO 13,3 78,2 4, 8 3,7 100,0
DIADEMA 14,0 72,2 8,3 5, 5 100,0
MAUA 13, 8 73,1 7 ,6 5,5 100,0
RIBEIRÃO PIRES 19,3 71, 1 5,2 4,4 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 18,3 66,9 9,6 5,2 100,0
TOTAL DA REGIÃO
00 ABC 14,0 75,9 5,8 4,3 100,0
CAPITAL 18,9 70,2 6,9 4,0 HIO, O
ESTADO 23, 8 65, 1 6,6 4, 5 100,0

1978

ARENA MDB BRANCOS NULOS TOTAL

SANTO ANDRE: 7,5 70,7 11.4 10,4 100,0
sAo BERNARDO 9,4 66,2 13,2 11,2 100,0
SÃO·CAETANo 8,7 68,8 12,2 10,3 100,0
DIADEMA 7,1 65,2 13,6 14,1 100,0
MAUA 7,4 68,2 12,3 12,1 100,0
RIBEIRAo PIRES 8,6 68,6 11. 7 11.1 100,0
RIO GRANDE DA SERRA 7,1 66,6 12,2 14,1 100,0
TOTAL DA REGIÃO
00 ABC 8, 1 68,6 12,2 11,1 100.0
CAPITAL 9, B 68,2 12,7 9, 5 100,0
ESTADO 13,5 63,6 12,,7 10,2 100,0,

.FONTE DOS DADOS BRUTOS: Boletim Eleitoral do Tribunal Regional
Eleitoral:

N9 7 - julho-setembro - 1977 - Ano XVI
N9s. 11-12 - julho-dezembro - 1978 - Ano XVII
N9s. 13-14 - janeiro-junho - 1979 - Ano XVIII.
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Federaçao .nega endosso
sobre pedido das SABs

'UGABC - 0'9.108/80 . ,
Dizendo que o prefeito de San-
André está desesperado, tendo
recorrer agora ao apoio das
Bs da cidade,.quando tempos
ás as perseguiu: o vice-presi-
nte da Federação das SABs de
nto. André. Antonio Feitosa
s Santos afirmou ontem que a
tidade não endossou o ,movi-
nto - que ele diz estar sendo
iculado por Lincoln GrilJo ._
ra construção -de 10 mil casas,
ue nem se prestou'apassar o

aixo-assinado paraque aTei-
rdicacão fosse levada ao gover-
dor ,como ocorreu na tarde de
;~ta-feira. Denunciou.cde for-
.••• .< Jd. 111e:qu~. .ao 'que fii:óú
'L '~", ~ ;::lesãO;30 documento
nente foi conseguida. coin o
) de funcionários' .públiccs
,nicipais •. que durante .alguns
ís.ficaram de plantão na esta-
I ferroviária da 'cidade: ' .
'Esse, trabalho, . eu garanió,
) foi da Federação das SA'Bs,

não vai meter a mão Rm rum-
a''' - assinalou Antonio Feito-

lembrando'.que, . embora a
dade seja viséeralmente 'favo-
I 'à "construção 'de~casas.à
ulação de baixa renda, ·tudo
se fala arespeíto das 10 mil'
s da Cecap (que foi extinta)

a tem de concreto. "Não há
a de concreto, não conhece-
i,9 :p~oj~to, -qual -tipo 'de casa
ser,construído, se será acessí-
ao -trabalhador .. Portanto.
passamos este abaixo-assin'a-
, Conforme disse, a decisão
e ir ao 'governador - .que não
beu à comissão - e que diz ter
. articulada no gabínetedo
eito, não passou de um ato
'emagogia. .' .
a mesma forma manifestou-
'advogado "Miguel Parente,

, 'presidente ·'ao Conselho
onal das SABs.e Valdenízio .
Ui, 29 secretárío do Conse- .
Coordenador -das 'SABs,
.eCidades do.Estado de São
, e também .secretárlo da

dade Amigos da Cidade de
. André.' Segundo '.frisou

te Dias, reforçando a argu-
açâo de Antonio Feitosa, as
turas do documento levado,

uinta-feira ao ,gove.rnadof
sido conseguidas com a

~aç~o· -de .. funcionários
••!-:-__..-~1•• L_
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'públicos na csiacão ferrovi~ria do prefeito. não tenha dúvida" _
do centro, "O que se precisa ele disse. sublinhando: "Com
apurar são as' denúncias de que' toda a certeza as SABs. apesar de
teria havido pressão da Prefeítu- 'isso.tel- sido feito a toque de cai-
.ra para que as SA Bs assinassem' xa: fizeram a coisa com a maior
o documento. Mesmo assim, a das boas intençôes sem saber
participação dessas foi pequena até onde vai a demagogia e até
no esquema pretendido"pelo pre- onde vai o honesto".
feito" - comentou. "Pór outro lado. Valdenizio

' - Frisou que. inclusive, não hóu- . Petrolli salientou que os que esti-
ve a solicitação ao Conselho veram lá. apesar de serem ~das _
Regional das SABs para que par- SABs. nãoera a maioria, e por-
ticipasse do movimento, fazendo tando não poderiam ' ter falado'
crer que a articulação limitou-se • 'em 'nome da maioria."Eventual.
a pouca~. SA Bs .cujos pre- _ mente, poderia falar em nome
sidentes e diretores estariam de 'próprio" - destacou. acrescen-
{llguma-forma ligados J admini,s:'{ ~land.Ô::"''P ét~feiroquer fazer das (,.
tração ',pública atuaJ..,;Afirmou'·,~:SAB~ .•ul'n>:escudo':para os seus .,f.

estar ciente de que: tambértJ~não . proprietários, colocar as SABs .• "
houve participacãoda Federação . corno se elas estivessem reivindi-
das·SABs .da cidade, -e que.em- ".-cando. -quando atrás estão seus
algumas .entidades .corno 13 -do i interesses pessoais. Portanto,
'Jardim:Guarará e de Vila Alice, a acho que se GrilJo tivesse esque-
participação foi mínima. "As cido desse problema das 10 mil
SABs· sempre -en c ar a r am "0 casas -seria melhor para 'ele" _
problema corncprioritârio, mas comentou. .
sempre com o nível de.atendera la ,ver l\1aluf

' população .. nunca para- fazer
,.dêmagogia':·- acrescentou. /': : ·0 que não 'deixou de- causar

.', ',Lembrou que 8 reivindicãção é - estranheza tanto para' Miguel
· antiga, datando o primeirodoeu, Parente pias quanto a Valdení-.

mento pedindocàsasdé 1968. E .zio PetrolJi foLa participação de
' 'salientou: "Se realmente as SABs Emerson Manoel Gonçalves. da
. se engajassem nu~ movimento . SAB do Jardim Santa Terezinha,
desse porte, mobilizando a popu- na fotografia -publicada por este
laçâo, não. iriam conseguir ape- jornal. considerado' um autêntico J
nas 12 mil·.assinaturlls, mas sim entre os presidentes 'de ·SABs. f

200 mil. Dessa forma, do jeito Emerson explicou a' suá posi-
que a coisa está -sendo feita, de ção: "Minha posição é simples e

· maneira demagógica. e sub-repu, clara: busco o interesse da coleti-
.cia, percebe-se que não há parti- vidàde, "Depois comemou. "Se
cipacãoefetiva dessas entidades .. ; soubesse a formaque teria sido.

• Em Santo André. existe pouco não teria' ido", referindo-se ao
-mais .de 43 'SABs, mas apenas' rato de <ter ,sido dado horas
uma meia ·:dúzia, ácompanhada 'antes pelo -secrerério da Federa-

.de muitos funcionários rnunici- cão das SABs, Aritonio'Feitosa
.. pais, 'foram ao Palácio" ..;.denun- Ramosque garantiu que a comi-
.ciou. indicandoqué li foto publi~ tiva iria avistar.secom o. gover-
.cada.no Diário de 'ontem, napri- nàdor Paulo Maluf,
meírapágiila;' 'mostra poucos Porém, . éomo Maluf 'eSlllva

. membros da' SA~s; e pe~so~s .ocupado, os representantes aca-
estranhas, que serram -funcioná- . - bararn 'sendo ouvidos peJo sub-
rios.públicos, dispensados espe- chefe .da Casá Civil do Governo, '

.cialmcnte para.participar,do ato. , -Octávio ZampirolJó ...•.'Não teve \
: '''Essa 'manobra já é v~lha,.e nada,.,pensei que'seriá"recebido
estou' .achando. que "é '!1als uma pClogoverna.dór" _ desabafou
tentativa d~ utlhzacao (las SAl!sEmer~on, lembràndo que entre
e outras entidades, talvez, no sen- os representantes de entidade viu
tido de se conseguir uma imagem .m·uitaslpessoas que' não conhecia,
qu.e Lincoln, .Grillo . não ~onse- ". embora. não chegasse a pefl~ar
guiu em <tres .anos e meio de .. ';que pode na tratar-se-de.funclO_
administração, I$~<?é apela,cão . nários públicos. '.;. {

: ••.. ······.....nr.·'._ a•...# •••••..•••• 1 .•• ·,.#_ .:._ •....•.•..• __ " ._ __ "_ .. _ ..•.. _~ •. _~._"
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'Entidades', representadas noPalácio
--- .-..•...•-.-.- '---~,:.~. .

'Dizendo desconhecer. as Vila Assunção, Geraldo- (ilegível), de Vila 'Metalúrgi-
t manobras põl ít icas vque" Milani;: da Vila:H'elena, -ca, João Carlos da Silva; do

envolveram a .ida da cornis- Alberto' ZamJliane,pa!;·Vilp.~' Bairro Santa TereziJiha (ilegí-
são", ao 'Palãcio' dos Bandei- Unida1,. 'A ntonio Carlos; do . vel), do Bairro Príncipe de
rantes.: o- subchefe-jda Casa :.J1lralm·do 'Estádio, Liberato Gales (ilegível), do Parqlle

! Civil,,' Octávio Zampirollo Maziero;d<i Jardim Guarará, Miami, Alexandre, Miranda,
divulgou ontem .aJista das Dário dos Santos. d0 Jardim do Jardim .Cristiane (ilegivél) \

, entidades .presentes.rinsistin- 'Irene; Jamil de Tal: ,do .Iar- e do Bairro Valparaíso, Lúcio
, do .que outras que .estejarn dirn -Vila : Rica, Maria G: Jorge Joaquim.

interessadas.. em assinar; o ·,Martão;· 00 .Jardim Rivie-' _-------
documento entregue - reivirí- ra : '(sem ,'assinatura):' .do '.

:,dicandoas casas populares ,,:, 'Jardim, ,Sant'o .André (ile-
.. poderão:" 'fazê-lo ' pessoal- 'gfvel), de Vila Lutécia, A rio-
r mente, oú através de ofício, valdo -Pereira de 'Souza,
\ '''Não vejo .privilêgio-vdesse de Vila Guaracraba.Pedro de"
! ;grupo: assim os interessados . Tal; de Vila Humaltá, João.
I,podem.' ser "incorporados ao Lopes Argemlro;::ai Cida.de '
t processo que será, encarninha-. . São Jor~ J?aquim ,!~nrique •i do ao,gov~rnad~r" -:-'alertoLÍ dos'Santos; {lo Jardim Jaça-
t. ,?am'p~rol}~, .', _', " 'tuba (ilegiveíj}: dos Bairros
I, Estiveram na 'solenidade, Bangu e" CUTucá; "Vitório .

segundo a 'lista que recebeu, Lopes: do Par-que .Joã o
no- momento. do encontro: ',Ramalho (ilegfvel): -Recreativa
S!,\Bsde ;Vila 'Alpina e Vila do Parque Erasmo Assun- '
Guiornar '(assinatura ilegí- Cão, A. S, Gondirn: ~-

r vel), 'de ,..Ylla .Aliqe (i!egíve~); Ques U(lidOk1 Ni,lo V!eirad,a
~ .de Vj],a Palmares (Antonio ',Costa;· os enmos, Valmir
I F"'eitosa, Ramos), de Bairros Beujo; fo Jardim Ana~a

Unidos, Jardim Estela, Jar- _ ,(ilegíye); do '.fMque " o
,-dim'Cambuí, Jardim Orien- ' ~Oratório {ilegíVcl), da vÜa

, -taí, Vila Apiaí, e' adjacências, . Matarazzo (ilegível);.d.D..l.iu.-
;'.cláudio Asde Paula;,~la 'Santo Antonio 'e Parque , '
! ' f!2rWa"(ilegível)', ,<1.2: lard,im-, dasNaç.õés 'I eglv.el),:CaVila·
, 'Dom ~slor>(ileiíyel), d~ Vila', .lucifja'(jl~gível): d~·J.~.rd!m,

Junqueira Antonio Jose; dos . das aravilhas, Joao /Dias
Bairros. 'Unidos "(ilegível), "Oliveira;. deCamilópolis,
Beneficente ..«, :~eg~à!.L~'t- p.~'~.~Ic~desGo~á

, "- ...•.. _-~.•..__ .
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C:~T&üLA DE nT1ULGAçÃO PJU(A AS

CASAS POPlLA.:"tE3 DE SNHO i~~DP.É

I

1- ~.:restacampanha de relevante int·sresse social, há que-

se destacar as imp1ica,;{õespolíticas de sua rea1iza--

ção.~ muito importante minimizar, ou se possive1 até-

mesmoneutralizar as influências negativas das argu--

mentações dos opositores da idéia, ou divergências de

interesse partidário.

2- Esta promoção de cunho emí.nerrtemerrte popular, de in{-

cio deve cercar-se de cuidados para não realçar seu--

interesse politico partidário, :massim, dar o'maior--

destaque aoméri to quarrto á conquista da casa propria

pelas cnmadas de baixa renda~

,3- Comisso entendeu-se que deverá ser de{o~vido um movi

mento. popular pelas moradias, chefiado pelos Deputa--

dos Célio dos Santos e José Silveira Snmpaio','inti tu-

lado "MovimentoPOp1J~arHa'hitacional "ou "Movimento-- J
pelas casas Po:oulares d.e-Sãnto André". ou ainda qual- .
quer outra sugestão qU,3melhor possa r rpr-eaerrtaz- o mé.

rito -da campanha, tendo-se C0:..:10 diretriz o titulo de-

"!.í:OVL,lEl~TO"•

Tratando-se portanto de UP.J. movãmerrto , aqui denominado

"I.lovimanto Popular IIabi tacional", COB os objetivos --

que lhe são próprios, dificilmente poderão ser-lhe--
'. '.'

dirieidas criticas comrespautto na opinião pública,;,.. .....
,

sendo que tratar-se-a de urna campa~_hacomnobres e i~
, , .

natacaveis objetivos, p::Ü2. conquista da casa proprJ.a-

pela camada df·~'po:pul8.ção·d~ menox renda •
•
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4- Com vistas u n:'liorpcno truçâo da campanha propoem-se-
a or~nização deaqy_ipes volantes que façam a divu1{@
ção e~ certos -locais de grande ~ovimento de pessóas,-
~bnde dificil~ente se poderia instalar bancas fixas.

5- FL~l~ente, no que diz respeito a veiculação dos obje
\ tivos aqui propostos, é conv3niante que também se le-

~e em consideração a importância de estudos prévios--
f . , _, _quanto as melhores formas espe oí.f'ã cas de I!lanifestaçao

_ v

em Televisao, RaQios, Jornais, PalLfletos, cartazes e-
faixas, para o que deverá ser constituido um grupo o-
rientador da campanha , que após _serem. discutidas na--
comissão as ~uestões fundamentais, enca~regue-se de--
direcionar -todos os contatos com a imprensa e estabe-
lecer a" re4ação final dasITanifestações públicas, co-
nhecidas as possibilidades materiais e recursos para-
tanto.

~.~ ...:. "

FDL
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2- PRH·3IRA F.l.•.SE: iWLID.AD3DAS r!1SGRIçCES

2.1- Publicação e~ jorn~is da nulidade das inscrições
realizadas:

I

101.1- 3sta publicação deverá ser conduzida pela
C.;C.h.P, através de um comunicado oficÜll--
sanando as dúvidas que poderem persistir-

\

f

, . ..•cte hOJe e2:2algumas camadas da populaçao,
, ...relativaüente a validade das inscriçoes--

já realizadas para c aquisição das casas-
po.rul.a.re s ,

1. 2.1- Pa ra.LeLanerrte à conum cação of])ciál da nu
1ida.Cle,o me smo assunto deverá ser abord§:.
do por agentes da G.::;GAP se em conta to com

. -jorl1ú1istas ou reporteres de jornais, ou-
I.' c..Nt-'~rr'"~missoras de l1ádio e Televisão.

/ ~.,., ~oV"... .~ __
wGI\,,~

1.3- Tópicos <lue poderão S3r ayroveitados 'para esta--

I (

.- c....t.:.h· í. ~#f-~ 1:...w.... .

fase:

1.301- A 03.G.d.P, .com o intuito de sanar qua í squer-

dúvidas Q."] a índa pez-s í.stam , qaarrto às .:..-

inscrições não oficiais realizaclas para a
quisição de casas populares em Sarito .A.n:'- .

t., , .dre, vem a pub.l í.co es c'Lar-ece.r flue•••

1.3.2- Ffarcar data base, antes ela qua'l, não terão
validade' inscrições. :S7.:.: Hão terão valid~
de as inscri.,;tõesrealizadas an:tes de "01-
de j.ulho de 1980.
." ;.~. - .

.;

•



I

~, ~ ~1.3.3- uO serao acaitas as inscriçoes realizadas
,em fOrIDularios especiais distribuidos 0--

portu.'Yl2..lD.::?l1tepela C~~C.•'U' •.-C-C9~' Sf.Il.--'

1.3.4- Todas as pez::oas autorizadas pela CEC.A:P--

para colher inscrições'deverão portar cr~
dencial para ser a~')r~sentada no caso de--
haver Qualquer dúvida.

\

f

.' ..

--

•

5/14
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2- SBGUl'lDA "F.AS3: PUBLlfJI:J.A.'J3 ~o :;C:7I1i::::NTO

constituídas de <luaspessoas 'cada, de pr~

.P ferência um. casal, em locais e horários--
aR/ &:-_~ilastradoS • onde ~ouver gran~e znovãzaen'to

~~-.;;..p."if.~de maoca , ~:;c.:3staçoes Ferroviarias, ,pon--,
Jv> r~:Jp ~ ,. , " ,«: ttt/(~' tos de onibos e portas de fabricas.

~

,I' , O.J Cvv!~~e:~-4'V?cfl.:.)l..~kí.~;xrc ~ -tA1! d
••.;l:U~ ax" z." I I' , CJ '

-..-&0 h L ~/ __ ' ,-

2.l~3- Equipes volantes: dez à vinte e~Uipes re~ r

r

2.1- FOLI'UTOS

,2.1.1- Quantidade ,200 000 a 400 000
, ~.s->:
volantes-k"

I
i
\
f

2.l.2T Forillade distribuição: Zquipes

munez-adas,

2.l.4~ Té~icos que poderão ser aproveitados para
os folhetos.

! 201.4.1- Considerar o problema de :inóradi-
as para a faixa da população de-"
pouca renda :familiar.

2.1.4.2- Considerar as atuais a:Lficulda:--,'
des para a efo3tivação do projeto

"da CEC.:J> em S~ritoAndre.

:.

2.1.4.3-: Considerar que a faixa da popul~"
ção carente de recursos paraa--
quisição de casa própria intere~
sa-se ~is em ver as cacas fL~~
cic.das e pron-tas do que presen--·
ciar divergências partidárias.

,"

,:'- '-"'

, "' ..



2.1.4.4- Concluir dizendo que diante des-
ses fotos os Deputados Célio dos
Santos e José Silveira Sampaio,-
resolv:n"8.2:.1tOlJB.ra ~ do 110-

vimento Popular Habitacional, u-
nindo-se á popvJ.ação na luta por
~is Doradias popv~ares em Santo

I

"" ..
~ d '.H.n re.

" ,

2.1.4.5- Convocar a população a colaborar
Ino abaixo assi~do que sera o --

instrumento de reivindicação do-
''I':1oviaentopopular Habitacional"

. ";.

..j~mto as autoridades competentea

2.2- JOP.iifAL, p.ÃDro li? TSLVVIS!O:"

2.2.1- Convocar a imprensa para a solenidade de-
f'unâaçâo do Movi:!!l.entoPopular Habi tacioBa

n
na1,. no escritório do Deputado Célio dos- "
santo~.•""r·~J·,

2.2.2- Coletiva de ÍID1Jrensa"no escritório do De-
. ~, .'. I~"'·putado Celio dos" Santos apresentando as--

razões""e os" fUndamentos do )l1ovLTllento~ de~.'
forma a dizer-se extritamente" o neceSfla--"
rio

~
2.2.3- TópiCOS que 90derãoser abordados em con-

2.2.3.l- O ""?lovimento Popular Habitaci"o--
nal" é um novuiento"reivindicató
rio.

", ',' .' ~. " 2- ':) --3" "2-
.'_e ". ;-

. , -.~,Sua ún i.ca intensao e apressar a-""
construção do maior n~eropossi"

. "
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vel de casas popular~s em Sahto-
. d 'An re.

.. '''',

r

2.2.3.3- As assinattrras que s~rão colhiãe
das objetivafl instrumentalizar a

reivindicação.

2.3-?-FATIAS:
••

2. 3.1- FAIXAS PALtA TODA A CAI/.lPAHHA

2.3.1.1- Finalidades: Fixação em todas as
b~ncas coletoras, escritórios,--
residências, e outros lócais, pe!:,
. , .nuSSlV~lS.

, .

2.3.1.2- Tópicos que poderão ser utilizà-
dos nas faixas permanentes:

a)- Em letras grandes o nome do-
lViovi11lento."

b)- Em'letras menores à asquez-da
00 Um pedido' de colab~;mçãó'-do~

tipo "CCLA:30:R3 CmE., O". ,o

c)- Utilização de um slogan do--
tipo: "I-~BITAç.ÂO PARÍ~O' povb'~

2.3.2- FAIXAS :D3 UTILIZ.AÇÃO~VíPoRL.-qIA

2.3.2.1-Finalidades:

a)- - o C , "Homenagãaz- os Deputados Ce-:- 'o

o o 00 'o , ,

lio -dos Santos e -s= ,'Silvei 'o'

ra SG.I!1paiopela inicia ti~-à: ,,~o

da campanha.

, ..,

~~' -' . . ,

."'.0
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b)- Agradecer ao Governador pela
constrtlção de casas.

c)- Participar a população e con

I

......vida-la para a cerlIDonla de-
lanç~e~to da pedra fundamen
tal.

\•
d)- Destaques em faixas para as-

bancas de inscriç~es do tipo
" FAÇA A':UI SUA INSCRIÇÃO PA

• I
I

: I

2.4- CARTAZ3S /

- , .2.4.1- Os cartazes deverao ser o slmbolo do movi·
mento se produzidos em grande escala e a-· ...
fixaêlos em locais de grande movimento de- .,

pessoa,.s~

2.4.2- Deverão servir para fórtale·cer ·0 trabalho
das equf.pe s volantes,. fixando-os em seus-
locais ~e trabalho.·

.2.4. 3- i~s b::.niasfi:ras i)oderão ser cobertas por-
cartazes .•

2,;4~4- Eodelo Proposto:

2 ..4.4.1- Fotosrá.~·ia colorida de fundo COE.

visãó panoramica de um conjunto-
I

.habitacional da C3·JAP•.

2.4 •.4.2- O nome do'l:Iovimento no .alto do-';;"
. car-taz e1!ll·etrc.spretas.

1,

,. ..J,." ..

. .



2.4.4. 3•...Um slo~n do .tipo:
11 ~:';,,~iiTO.t~NDR~P:UCIS~ :DE C.LS~S-

PO"rI- '"':>? •..•'I 1 t Ih.I: -;:...;u..l.1..!!.i.:>·, em eras verne as-
e, na diagonal no centro do car~
taz.

I 2.4.4.4- Ao pé dir2ito una inscrição do--
ti:po :11 li H OIAT IV.A. CiLIO DOS S.b.!,:;~Q

T03 E ,JOS2 SILV 3IRA Sh2,t2:. IOf! •

\

••

2.5- ;":BAIXO-AS3LTADO

~(2.5.1- Equipes volantes colherão assinatv.ras nos
locais e horários ~à~stradus.

2.5. 2- :&~ncas já instaladas colherão assina "b~u:'8.S

e darão eXl)lic;.:...çõessobre o movãmerrco,

2.5.3- Tópicos que poderão encabeçar o abaixo-as ..
. s i.nado ,

·2.5.3.1~ I'or i:Q.iciativados Deputados cé-
lio dos Santos e J~sé Sil~eira--
Sampaio o ==ovi:i!el1.to.·;.••:

2.5.3.2- O oojetivo é solicitar ao Gover-
nador do ~stado' de são Paulo --I

"'.:-}rontoat anô âmerrto para constr'U";'·
ção das casas pela c~~.

, 2.5.4-
,A lista de assinatLIT&s devera conter a

inscrfução dó'nome lesivel eas assinatu~a
.ra s ,'

' ..

..

~.~..-~:\i__1-~'",>~7)".j:',_ ~ '~. > ~.t
.. ', -
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3 T"<,n(1-"I'-' F' ,..,~,- .::.u.\J;:'':'~ :.rl.:I':!":

3.1-Folhetos : oorrvã te

3.1.1- ~istribuição pelas equipes volantes e ho-
, . dz-ar-i.o s ca astr,.u.bS.

I
\

• .3.1.2- Quantidade : 200 000 à 400 000

3.1.3- Finalidade:

Corrv.i, te para ceri!!lonia de lança:'lento-

da pedra fV!lda~8!ltal.

b")- Cominicação do início das inscrições.

m' . d .., >3.1.4- J.Ol)~COS(lue po arac ser a.pr-ove i,tados .nes-

te folheto.

3.J .• 4 ..1- ~ com grande satisfação _que 'os--

:ueputados'célio dos S",ntos e Jo-

sé Silveir~ Sampaio em.seuS pró-

prios nomes
. ,., --

e. pela co~ssao !ú.u-
. ,

nicipal do Partido Democratico--

Social, cOI2unicam:àFO~"Lllação an

dr-e enee que Os esforços do ~'IJlovi

merrt o P01)"LllarHabi tacionaltl rae~

sul taTa;:;lna •••.

. _3.1.4.2- QUJ:<.ntic1aüede habitações a serem' '.

financi,~.das ~

. .

3,1.4.3- Garantia de im::,:ü2.ntação'da infr§:.

estrutUras dos equipamentos e ee .. .

se~~iços públic6s.i~, iuZ, es-

'ljotos, pavimentação ,urbanização
do 10l!al e etc;

'i

~," . .:~. . ..



J.~/J.4

3,1.4.4- O "l·:Iovi:nentoPopular Habi tacio--
nal"agradece a todos que com ele
colaboram e convida a população-
de Santo André a participar da--
cerimonia de lança~ento da pedra
f~~dame~tal a ser presidida pelo
Governador P&(o Salim Malui".

',.', :...

3.1.4.5- Comunicar que no local estará
funcionando a(s) primeira(s) ban
ca(s) de inscrições.

3. 2 •..n,IPR3NSA

3. 2.1- Dis t:ribui ção de convi te s para .jornai s, e
, -' .-emí.asor-aede radio e televisao para pa:r-e

ticipação na cerimonia de lançamento da- .
pedra· f'undarnerrta.L,

. .3,202- Se aI!l contato com jornalistas e'reporte--
,. ..res tocar nos topicos ~nteriormente apre-

sentados e nos tópicos do folnet~ desta--
fase.

. I .'0

" "..3.3- CONVIT3S:

,3.3.1:'"Quantidau.e 1000 a 2000

3.3.2- Finalidade:

3.3.2.1- Comunivação à aut~ridadés civisT
militares e eclesiasticas.:

. ...,3.3.2.2- 00!..1.1.UlJ.caçaoa imprensa.

3.~3•..3. 3-. Oomurrí.caçâo à correligionário~ e
cola".Joradores.
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4- QUARTA F.ASl!.: : IH3CRIÇr~S

4.1- Iniciar as inscrições ha cerimonia de lançamento
da pedra :ful1damen.tal.

I
,
• 4.2.1- Quantidade : 200 000 à 400noo

4.2.2- Distribuição pelas equipes volantes nos~-
, "locais e horarios cadastrados e durante a

ceriDo~ia de lancamento da pedra ftmdameg
tal.

4.2.3-,Finalidade : informações sobre as inseri--
o • ~ , • •ções, documentaçao e l)re-requisi tos neces-

sários, be:n.como dos locais para inscrição.

4.2.4- Tópicos para este 'folheto

a)-'-!J"LioviBentoPopular Habitacional" in-
forma. que •••

b)- Colher infór.mações jLUltO à,CECAP'e
listar so requisitos.

,4.,3- DiVtügação pe.La: i:'.:prensa

4.3.1-'Locais de in~crição,
()

4.3.2~ Requisitos

4. 3~3- ;'.9-~decimento a pOl'Jt:laçãopor haver"- coia-
",bcraô o com o.'"~'!ovimer..toPopular Habi taciQ."
~ nal".

, ,
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5- Q1JIHT,:" FASE : .•~.3.:';IST':~'WIA";'OS IlmCRITOS

5.1- Todos os compradores deverão receber um acompa--
~~mento dos vários estagios da obra e'outras in

-, ,formaçoes atraves de mala direta do escritorio--
do Movimento.

I
,

••

5.2- Progi."a:-.1arv:i..sitas em det3I':!:!1inadosestágios da o-
bra.

5.2.1- As visitas deverão ser organizadas pe1os-
membros do Partido, divididos em comissõm
previamente estabelecidas.

,. '

.'
'1
l

' .. '.'

••
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KILOM!!O I'~:;PALMARES SOCIEDADE CIVIL LTDA.

SAO PA\JL.O. 17 ct CUTUBnO DE 1~78

--------------------------------------------------------------------------------~---.------IClfll DO t!STACO

aA!J::.narl~c: }'~~~rc ~·..':",~I'TliLe í.t e , bres r Ie r r o , (,~SMO. mndelador, RG.
16 c CPF 1,1. ~15 • ...!44.51:e- j.4; r'ed.rc .,joe~ ~~ Sil '1''':' t •.br'.:!.;;i'to:> ~.!"~, caee-.

,,'te, I1li. nSl J.l.470.';14 é CP? uQ ~:;;~.4~·'1• .;:::::J-6bi ú~-Q. ac ha:::';'t.O ':'.i.1-
I?:: r-a , ~:1::·a.dll! .serv-:n"tí', RG. n9 .!..3.107.f.~2, CPP :-11 ;j'/ .•4';1.27t:; "'1-

t\c:: S:!r,to:l. "'raoU.elra, cl1S&..1a, J.ooédtica, RfI.. n':l I 3.'::'~7•.6..5J• .::r!.
.•.lle-.1~;Vc.L!r:üce coeco je Ol.!.veiro, br!:i:l~leir.!•. :t'.9~da, 1J.T!fJ~~~~-

.9 lC.Al,.:18, CPP. nU C;6.4b2 ..24f\-91: T~'!'~:A U..:i ~:'::.:"~. br3S11eir.1,
F.tureil"R. nve r,O 13.107 •.016, CFlo'.ai 007.1ô7.;78-JrJj !L.,ri~ T.;c~.!nz'·;Ct
bro.a:l;tair~f solt.eira, dOC'lé~tlca., !'1.G. r.V 13.107.308. CP!.•.n2 •••••••

;a~J9;,IJcBoli co fiB.!.L1\.mdo Ltr::a, brasl1eiro. Roltt-:iro. pedJ."c...re , R;;'.
:93. CI'F. ;.~ ·jü5.ê8q.538-81;\'\'a.:~2'tr.El- R.::.tdrig"..•.p.s cios SB..ntcs, b.~s:il.ai

, aJ:>.uant". F.~. n' 13.10'1.469, CPl. nO 524.4j6.128-72;"õ •.hn•.":i;tO .;,-
P'21U2.,br~lleir,! casadc , p(!d.re.L.rc,. RG. n~ ll.);4 .•.•Z0. CF;". ~.~ •••

ô-59::Va!J'''mi:-C- i. ....4:. .!os ~anto~, braeí.Leí r-c, eol'":eirc, Opt!:"'JC~r d~
• 30. n' il.46':L440, CPF. na vU5.~61.3~a.J)~::,VeJde;;.::a.:!" .•~ie-·~l Ji.:-dim,
, 3oJ.teiro, ,f!'"~nt.i8t •..., RG. nll 7.297.ÓS6, C·~f. n~ ;5':.':ci6.b;.E-';3; -
quc , !.Ir-".-ll~le,,,,:"o, eolteL. ...c, forneiro, RG. n2 23.10a.288, ci!P nQ ••••

5a-~9; Á~t('=,io '.I1::.rq1,.;'1::i: d> ~~u:-.a, br.s.sileiro, caeado , ajucia.~te, RG.
CPF. nl i;62. 701.éq8-.!t.lf·Ni.~!l':::'~· P:'r·~~1xcrr-ecr-a, b!"'3.zileiro. caeedc ,
R~. nV lO.!J2.DS, CF? r~2 '3)6.943.18S-87;'70crc"u" Gar:hEiro d.:? Silva,

o, cacaâo , ·aj\!cb.nte d~ tCr.leiro, RG. ng 1<6.727, :PF. r,1l53ti.81)e33d-
c!ir 1'3rr:.:::.,brasilC'iro, 90Jteiro,'lnotoris+.a, RG. n' 7.236.124, CFPe-
3.~Ser5j;~ A...""'rtc·l.! 0::. -fl~.:''':C c oc S~r:.t(,rl, brnc í Lef r-o , flol't~i'!'ot ricr or-í at.a ,
185.'30), r:?P. :12 283.B95.576-CO:"':'Jo~é A.."lt:n::'o c3.R S11".-8, b'('a:;;~leír(Jt-

&'.lllda!1te, S':;'. n!:! 13.l0í.685,· C?E'. n" 637.30t.72S-67;2IJúii.:- A1ali:1o -
íleirc. so.! -:'eiro, pedreiro. RG. 1;:0 7.374.327 t CPF. n~Cjl).0!4. 0'3-72;
c.-a ~:'lvc., l:-l'::l.s.!.leirat solteire, cozinilcira, RC. n2 9.5)6.8(;'3, CPF. -
2.6~.8-04;)~t}e!"a1do 5~'1r':'~:'éP ca ;:'il";a, b::-a:ülciro, caeado , peü'rel:-o,-
.20.).86j! CPF. '1' 67~.6014.?96·-f;7:'' J~~f. .\i,,~~!':'~c;Fátl~g, br::;s1.1eiro, -
a judarrt e , RG. nc;l 9.243.15-:-, CP}'. n~ B"Ü.432.1'J~-;3;·~!ran=:'s:o P.o!li-

a~ileiro, C3.E:at'.o, pcd!.·eiro, RG. nÇ: 7.957.751, CPF• .c120071tj8748-''4;-
c.r~~;",~c -j:.D.Silva, bl :,J.!rileil'CI, casado, d~rvcnt€, li;:;. nl2 1.711.431: -
·jts.• (.;::.1. '32S .•.1~ (ll'l:eodolllrc ánt.onãc, or-aaí Le í.r c , cacaco , a;;ude.."lte, Rei.
e35, CPF. l~Q 6C?1.575.:)lC-3~i·.i;,r ••..c·:1:1) CeJ.~c·carnoí.rc , brae:"leirc, Cc:1-

cr-da no tuzno , ~(i" n!:!5.1?'i. Je.7, C~. nQ ~62. 419.éSB-15 jll!'!.az·ia· At:areci
~l P'1:-e':'l"d, t'!'~~lJ f!.;.ra, :-:o.üqê"l, .se r-verrse - R~ .• nO 1).107.-030, CP? nQ

-

lt. -~.5;···;Jo:::atCor!"~ip.. .1f'l SC.Ll:-:.~. ~!:a'-~'!.f,i •.-o, ::;oi:teiro, re!reiro, RG. ns
, CI1'. n2 Otl7.18..:.,,41ti-34;....;i.:éiI"i:l. 1.:~~sl.c't~j;;!1i.• b.rtisil-: ..í ra , ,~-:.ivu., aJ~-

'. !lI' 12.249.~99; CP? n2 007.1a7_0q6-'.36;;',w:~a ~m'+;~~:(: 1a. ~:i.-~'!a~a-
,:::dlcila, casc::.da,cQmé:3tiça, a:.r. ne :L525·.3~H), CPP. llQ 007.l73.6ge; -'

,j:i Ia~~·~:•.t;o·d;). SiJ.va, brasil"?::'ra, Vl,JV=-, .dc.més,tl..c"l, HG. n" 13.107.693,
7 .19J..148-1Cr;· 'Ailt-::"7'!~!~·J.l:;!""~Cia Ali.jOu" br~sileiro, ca$a~o, e~halador,

.,320.450,. CPP. 9C4.lj2 .•60a-·:)Or~h!al'.~a.0\:1:'2. üe Andrade, bra~ilE'1rs. ~cl
onéiei(madora, reG. ng '1.803, j.i~, CP!. !;,~ OO·'.i:ij.6C·o-4ór ....•CiprilU".o Pl.-
!'ilêlro, co.sc.do, aJu~9)te, RG. r..1! 13.:07.68;', CPF. n~ 572.SIJ5.1l8-2Õ;'
09 Santos, 'brasileiro, ca:;a.d·J! (;ijud3.nt~, F.G. nV 12.813.321, CP? n~

411-Otl;!B~nedic""t:: F...::.r,'C1.l· ::'•.... ?'d'.l.lq.. 1ra:,aJ.c1r:l, .:a6~da, darp.éstica, -

.~~~.j~~~~:;,i;;~r'~V~&n~O'::':~~~~~~~4~t~~~~~~:':~~~~4~~~~,~~~;:~\;r~~;~~~
Bil~iro, f;olteiro. ajlldrutte, 1W•. n2 13.1C7.1)Si CPP. nO 005.93j.5~b-

,,!c,;.~ i."'!~u':-[HJ:'t bT:~d~lciro, C393do. apu:3ern~ão, RG. nV,3.G07.9'":'1.
414.0:~j.r;5a-34;4~L;;.:.z H'~;~:ür.ho. br:.J.~LLt.lrc.; C:l!lat!o, "t.h.i;~ceiro, H\.i. n~
'l, CF!".n~ 4)2. 465.59B-72i'jAna" -ea:!;:~::::·~. c't: C]j'i.·~i7u S"';u7.at ormülelra,

x. de lJ!r.rez~! RG. n2 13 ..JÚ7.3J~, CI-r. nº O~7.192.(8S-~I7:'-I:.r:~ta ';On;:;
9iiÇ'" hl·:l~':'!C1.r .•.,.vi1~vaf -ser-Jc'":"tE'.:~RG. n2 10,,172.423, CFP. n~ •••••••
25e-72i •..•~Gcr>"Jd.r. ~':j~t.elro SO"•.H·.~~t brasi1eil"'&, casr'!.d'3., dcméetica, RG. n!2

4, CPF;" r,fl Sl91.6b4~'C2a-91f;at:'n(:d.!.to Scare:3. brasileiro, casado, 8U~
nO 1.)10., dig~, 13.107.158, v?? n1'! 374;387.518-7irJ.João·Ca.rlOB dos' :
aililc1ro .• solteiro, aj-a'.iante, FiG. n9 9.31fl.·nS, CPF. rl~ '800 •.175.75-3- o"

dit.o .J..r.t:»nic Ca:::siano," bra.sileiro, ,casado, ajudante, RG~ nS!7.531·~895J .
0071'9069~-iOj:·tt!rald,') Cae'tõ:!no Fer.r€j I'.:l, braaileiro, cc.saão. coz.i.u.hei.';"
n1 13.107.975. CPF. ni: 00'1.(I';·).;j!..,\--35;:JC,;;..)(IuZe1i•., C:;rrol.ho. braa.ii-e;i:õ'C't
t l'i,~tor, RG. :-ar 1).0,35.CCo, CPF. 1;,2 C37.1,}3.3E3-3~;:iNlls~ri ~.t~o-l_
~; bra:9ilelrc, Eoltejrc, ajud.ar,te, EG. [".011.014.3:14. CPF."'!!'!.: '•••••••
OOS.•60;~-S~1":ar.irn. Sl!bi~la de Oli-tejrs, .brasilei:'2., aolteir,e.;'"indilStri~

n2 7.9("?1~4, C?l'. nV OC7.193.4~B-co;J1ictl1te de SO"tlza. F~lre,t brasi
u.3a.Jo, e.p"cent~:U'io, RJ•. ne 12.813.803;' CIT. i1~·261.592.95e-S3;S~ia :

~"''1.:.~'.:l,t-rasi!eira, sclt~i;'3., aj1A.can:te, liG. n~ 1:1..465.699, CPF. nR•••
~J6-67;~J1ã-:l Curl(,9 :lI? Sjl\·~, br:l.Sileiru, GI)1'!"'!l1ro~..aju1W1te, RQ. nV
9, O;'P. ni' <;4'i.668_6..:e-:'3N-~~1.l!''8.ndir dos Santos lirr.a, '-bre.sileiro, 901-
judant€, RG. ~2 10.21:9.05.1, CF·F'. l_u 8.~6,221.6.:ô-Ge~N,jO~; l.•i~.'" F:':!.hc,-
rOr cal;.lado,.pe~.rcir'J~ RG. n~ 2.3 .•107.409, CPF .• r.1 OC7.l87.108-28pMcs!.
_de~a-.l2a.Mbra~ilcira., viúv3.t dC!;lé9tica, P.G.·r.2 13.108 .•054, CY'I. ·IiQ ••
8-01 r~('aé Fra' ...:-iscr, Ri.beiro, brasileiro .• ca.~:i-1o, maquir.ista, RG. nV..
1, CPF. nO 656.eS'4:·S0B-87jt.t'Ni·;;'.:.lc.o do:..'s~SEVt't_os .• bro~~ ~l?i.rJ, fOclt.,.5.r:1.-
ro, RC. n2 2}.107.133, CPF.• n2 007.145~'8P3-5:I;- S·~ba~·~:..ãorn:-S";'R:1v ce
o.s:ilc!.ro, so!tei:r-o, op::rador de t"..équina,Eluto:':l.. P·"'. n~ 5.7.;-+_;:'.:'-1, --
880.614.428-56iQyantuil An~elo C::rr.reRJ./tJl"KSilel:'('l, ~ss.c.:1I)~ ~j:...da...,'lte,-
_9[.4.-:12, CPf. 01 808. 703.7('6-5":';!:.t_?;u~~t;ie0 !3.:l~i~!:-l,~c~ F.~:!.s:\,,:t:!:'D..qi- ,
oltt;.irc

t
ajnr!ante

l
RG.n2 ll.256.2'jd, Cf? :'1.~;..:Gt • ..i.92.60S-92!~tO'(.ãt:'. ?f

C!"IlZ, úrli3J.leir.o, f;olteiro,',.nj;;rla~te, RG. nQ lj •.J.07.'267, CP?•. ll~ ••••

lOe--6ô';~J:oarecida Gtm~alveS Dias i bre..~tlE'::rt'., f!u.,lt~""ra. ajuda.""lte. RG.
4.7118, 'CPf.. :-J9 ,.1C;j;;'!':".:::.lt:t,::ã,6;UJasé.Jo:..lCl:1..l.i.rn óc:;. Sc1.nto~, ,bmsiJciro, -
aux. al!OOJ:,u:ifndo, RG..ol-,~·;':'!O.•·!S8.4-;::, err·. ~:2 e04.2B1.S56-00;C)::~ij.r.a
'~)U.',,-ar ljraaileira, sô;:tú{ira, serventb, RG. nll 13.107.0C.!. CU. nt ••
:ióe':''t.o,l::,;'sé Tr';,xel~.'l.~bra.É;ilcirc, c:aea1e, f.\juda."lte. RG. nglO.461.924,
994.3.19 ..6~8--:;);'''L~''''L R~ü!'JJ or~i.1eir~, casan')J a Jnãa:lte, RG. !'lQ ••••
78, CPF. n2 OJ7.13C;.Otj~-55,;,·Luiz Car-:',:; d'.E Santos, bl'áLileiro, 801-
re1l!Jistà., RG. nQ",701.843, CPF. n' OG1.7fH. i5.s-16;~\.M:c-:.)e; .' 'ti .:l.•...:_t'J roa!!.,
ro, solteiro, e.jul!a..~te. ?G. no;! 11.3.33.901, crp. nQ 007.178.02(1-..,2; R9
'ério d09 Reis, oraeil'=!irot solteiro, r.otorista.j RG. ni 6.56!5, •.nc, CPf .•
44 .6(S-44;'~An .•..or.:i.... p. .•.•"r..) Pret~, br'o,sile:i ro, casado, mc.r,~&dor, iH;. ni
.1, CPP. n9 227 ..0(.O.'it..:~...o0;:iA.:la Y1t'lrtu'!':ir.o ~:J Eilve.. bre.si1ei:Uf c01-

r,i:ltp..:i~st.!. f1G. nO 9.Jl~.1:j81.- CPF. n2 C07.192.'71e-~7;1)Ze:1.iii\ i'c!,,!,-:-·';:.e.

õa-3ilva, brasilei~":I., c3sa3a, dc.~é~ti-:::a, RG. nll 13.1G7.151, CPi. nO••
;148-66 ;":A;:.:.S'.l:· ~'~l":"'''d"".•. F\l,nes ~ bre.sileiru., ea~ad:'l! ·c"a"tl.t:"I'!:'r:l, liG. nl1

~O, CPF. nO Ó16~7)O.J~8-53;lW.i.OI'-11ic SA~ano da S~l· .•.a~ brasileiro. cw;~
nO., dir;o. rut·.i~ r.f·!'ci.r:) (·.~l;l:'!:e:'=.:, JG. :1" 7.1..70.'55'1, CPF. !19 ~do~.'35~.
~l":~'=:!~.t.,·~1_:1: .•..••~·, "!i':::l:!'i~,.•.c!:', \:;,r::t.911cirot ca:Ja~lo, cB'í"pir.t.:üro, RG. llR••
r9?., C'P~·. )!9 :,SJ.'Y1, 450:" 91;"'f\SôTll;.l ·?,~;:j,ri;;. ~.:-,'J S;~•.•tt;:(';, b.rasilei,-a, 90J.-

In'i\\striái':a
t

RG. r.2 12.el~.i<:·;~~ Crr". :.~ OO•.••.!.!,2.C'le-55i~~n.:.:.o'!.!.na F~:rr~i
._1 •.•••.i., b:"<!.9ilcl.ca, cft~A..la, ull(,!!J~n't.::..à.at r"C. n~ 13.107 ..153, Ci7. !.g •••••

..•9~8-~ ~ ;~I.Jon~ dc~ Oliv':'-l ra Ir.!!r"!:.l..r.s. b:-~silciro, coli'-eü'o, 1\~'111E'il'';',EG.~
4.~:<;0, CP:: ~? ~(·7.:::~·.--..."it:-·;;j;C:·'.!i:~.:' :i~..··::t··:.:f b7'.;~~J.~':_"'.:••. ··:!!'I·~"l1, !"S!.
n«2 4.'34Z.~~?f ~:Pr·. ]tQ 579.:/j7.·i3e-:i~;·")~O!'l: ~:!.!::':"1~.1 c.~tSi~"'~J r.r;:-~ne:_

_:lo, r(:Jreiro~ RG. ri!? •• 76).":,í,9, CPF. :;9 ,"'6Q.·/}}5.'7·ré",,?~:.~~'~·fi('t~~·~r..q•..•(!
~, tr."!.d:'!.í!iro, f;!·:.1 t~iro, cp.;:r:;-tdQr it~:l;I',:,r""J i":;. nQ (jJ7.l·j~-. 75~. C:·t. :-.2
~87a-7.!;15J·",-=,~.i:h:I""i"I,11~r· ~r: L:r.'I1., l~l'G.Cil'!iro, :qclte.il'o, \~.i.e:.•.l:.:..tc! c:-.. -
7;;.~;~~t~:~SG::~r.~~i:~~~:~.~;:j~~~'~O~i~~~JI:t~~'~7~~_~'~~~(1u~~:t:i~~~~~:'--:.
i_r..0.'f.C_::t:.~.~,~,G:rp.I\.:.;i.,.:-! ii:J. nt'l 4.~3ó.ú16, CPF. ::Q ().:.)~e7)-Jo~·;0-7),~,:~!·5a

o~(.'5i."''''lo~, !:.:-..•.(ül~i.ra, G(;:!~~i~, 1l.!uõ.&nt6, 50. :.r '.2.e:.~. 7"1. CF'? - '""
192.'Jtd-.d'(;~1t:lril:!. 114a doe S8.".tC8, brnailc,in':. eol1.eirat c',peL"'9,. ln.-·

.!lO 6920~90. CPF. nG 1J91.d 2.:ge-5H'~Z11n(j Ol!v,:,ír:... \.0 .Lem.:'., ·~rL:3il&rrv. c.&.;:
dQ, ped.rul.rO, Rlt LO 7"J~ .u,e. ':1';:. h" LI:" i.·..::l.:..'::8-'Jú" ii!. .•.•Q~, :;':..I~~~.ii.;.4 -

3antos. bd\i:Uolro, ac,lte ro , :a,Cb.d.OI·, U';. "'1W ~.·i4í.I.10-1, D~'? fi; UI" •.1';:'. -
""je8-e'':Ij~::lr,f;~1 b;~f'l91G.9 1c"i 3:1~t'.i·1. t:r,t31.1':ir,), ~;-:)i~l:il'e~ ~~().ii.J.CI:-t :1-:' •• :: ••••
lé:.G4?OfJ},. CP? r.~ ('I,Jj.t;4:>.2·L2-6dff'ln~~90: .. :"I ••.í ~,-.:'tjne, tJrz.sll,':, r-: , C"l4:'U.l,
pedI·ciro. rtG. na .1.5~S. 7'j~, Ci'P. ni 6J2.:.:5.~·)e-j4t3"11~t~1rt; Alci xo J:1. 3i!·,.1. -
b:t'asiletro, caaaco , :I1C\t(.lriara,~c. n" '1.~~'.J[,,~. CPf. n'l A;5.531).y:3-~-:í~::-"-;11
aon Vici.rti. dc~ Sa:,\;c9. t.hu,,,,l-=iru, Qol.ttlJr'J,_pO':'i1.'Jr, sc. n9 131,:;.,;.J~~:t;i~.-
~tg vOJ.19ó.~138-9ijj·J~a:lc3 211"m.lnO ~O:J Sa:n.(.s,) l.H•...J..)iltüro, tf,o.i.tt.'iro. a..,'aCEa...l.ê!,

aG. n9 7 .•259.332, C?P. n~ o?2.8("O.'?O~-~'i;);:.to~:.c Rc.~~<,sjte t.c-, hro~~l!~.iror -
B~l'toiro, eletricista, se, n9 l.O.112.2C~, çpr'. n~ ')Oj..C;~ii".:ófs-<J~;~:úi1'.:~9 FTill.1

e15("!O ".3. Sil'l3. bras11el1'o, solteiro, motorista, fiO. nQ 11.320.419, err. ::'..
007 .146.S18-44~d.r;.a. Lins ri.e barros, brce í.Lef re , solte .••..r-e , dOIf,.r:!'\t.ic~•. 1iC. nQ
ll.l07.0~2. CPF. 'i~2 cn7.:~2.7/;ê-:'~; .Ja.li~l (":\:.:1:10i!e A!:n~':':i~-".• t.aflilcl.rt),a~l
teiM, aj\lda."lte, RG. n9 12.951.}97, C.!'l. "O 21l.521.j"I-~J;;:!:Cb"8t, •..n d3 ~
9onccição SJ.Iltos, bl·&.si.!eiru, 'l1.1Í'1a, fEll."i.;·eire, liC • .:1" lO~61'3.·{t:l, CPF. z;ll ••
Bll.273.24v-53i·.'rloi'e,~i~o C:..tt.~reOt b!'asilel:o, caaade , vigila."1~e, il:J. ng •••
1.2.,61.574, CPP. n!! t;46.2.YO.l;t.,C;~7;Ia)PedroC:ra.ceis d'l Silva., bl"asilo:Jir:, .3"1-
t~iro, ajufulnte ge:'Cl.l, P..G.nQ 9. 3é2e 754, CP? )1fi OJ'i19Jéoe-20j'~e::(: lit: de -
Bsr,~o3. breailf>~ro, sol!;p.iro, .pedreiro, RG. n(! 1).107.040, CP?oe,,;.1~';~.6cilS-
2J. ~')J1oel C".J.k'!.odio de Melo, t,ras11eiro, cacaüe , ftulÍlel.rc, ii~. :1.~12.(7':'.2ú6~
CF:? ll~ vG5.1ea.'164-91;·.'.r.e~âva:.:to GOJ!;:alv"l8 d&. SilVei, br-ae í.Lcã ro , cnaadc , -
operador CC ,,áqUl.!l". it(;. nO 9.717.986, CFP. n9 861.131.00a-04;,'t~rvali", <1e
seuea Freire, bras':"le1ro. ajudante, solteiro, Rt;. ns 12.437.536, C?? :-_9. __ •
C~)7.•.187•.23S-eO;::,'JCb!!rto Y'1rqU'i1.~de Scn:.z..'?.., hra:3~.)."!i:"':'), -saeaéo , r.or cr-Lc t a , F.G.
nQ 6.6Q9.4Cl, CF:'. na 678.3.36. ;58-49i\:!la.t"Ci A!'/es d~ Roc~~":.,íbr!;t.S::~.f-'ir,:. ~ol-
teiro, ajuàante fie r.lotoris"tB. RC. n9 1:.4i'.9.1C2, ,.~,:I"P. n9 -~07. 761.-'2ô-3ii"'1Ir-
Cas31ano, brasi~e1.!"o, casado, motorista i Rij.. n" 4.7.!.~.531f CfF.•.r..g 8JCJ.!~7. '.
~~d-6a;',t\::tri:t C~ndid.:t 30.ti. l'rasilei:a, ví évc .• 3.~\:.d;:...~t~"F..G.l'~Q 13.107.1t,].-
C~ •. n''''007 ..)~::i.E:lb-54;' ~:3.;ia Dcni:et! de ..\nch-ar!e'~ 'brc.t:~leiMf ~.:)lte':':-~~ J;-
raear r cc , P.G. nQ 13~lO'i.GC'54. Cri. l':{' OO:.~tj.,;..0~e-57;'· ..~2-.r..ciae(\ .&:!si!:'c, bt~~:'"
le1ro, casado, faxineiro, RO. ng 5.991.j.787, CPP. n2~·ú'.)'7.192.Cb8-30;· ~:...!.·-z(,l!.i=
j;c Pre.ncisc::.. ·!a 011\'3., br-ac í Leã ra , colteire., ssrvonvc , EC. :..~1}.l07.77: .. ---
CP? n2 007.196.348-13;T·~"i!a.r.1~':'ü itoreira. S8I1tos,-,:brasil.~l.ro. Bolt~·u·o, oyel"i-
dor de u.áquinas, RG•.• 'l~ 13.101.602, cr? 0ij"1l 007.19j.093-44;,"['rerci:w. 1z ;>1~VJ,f

brasileira, soltei.ra, doméDti~af RO. n~ 3.J.107.6~3, CPF. n9 OO'i.!j';'_.ng-r;4i-

\\1,j.02JU cé.nd.:'~ê'Jid&. r;~cha, 't:rasilp.ira, C~bt\Õ"'l, a judarrte , RG. r,ç :;'::.lC7.73~, CTI.
;'lV 007.:i93.01a-;1;\~'R:"'be"!"t() rlci,;flló') ~("~i.c..n-':', b:--.....zilp.l.!"c., C!!.&3;!O~ i..':::'to:-"':'õt:l,
R~. n9 4. )23.823, crs. ni! 0Q3.793.20Ó-b1);li'S!:\'cr:'no ?t' jrf.; <"la Sil va , tr3~il~i-
rO

t
oo:ltei:-o, pedt-e í r-c, RG. ni 13.107.(;C4~ CIr·'. n<; Of;7,,193.228-j0i'll~:'!...'1:o~1 --

Aqttinf1 Yi1110, ~l'.!si:eiro, cessão, m.:Lquinista de ~ioe, RG• .r;~ S.247.l1b1' ~~'.
n" 007.19).J78-60;t~lJoã", t;ir:nunl) d~3 Santon, brasileiro, c~se.õor. nervcrrce , F.(L
nQ 1).0)6.228, CPF. r.,S:OO? 779~298-05~lP.osa de 01t"J~irra. nomes , h!'G.'3i!~::""?_, -
c8.E9.d~, serven+e , RG. nl! _9-.·~37,,656, Cl'F'·. nO: 'iól.267.143-49;~1)jc.9é Gorrel.C::- da "
Silva, braeilei:"o, solteiro,.·~p!)~~nta.do, fiGa n' 12.S8C.382-;-"'CP? .. nQ 622.~;;.
428-91;1.:João jja"ti~";n.·!c· 01:: veira , brasileiro, cas~o. coJ.c!ere!rr... RG. !lV •••.•
';.130.330, GF? n2 6':.;1~'7J:~76ô"'34il:V0~J ~i!,:,p.ir;). de SCllza, t'ro9i2~iro~ {"'].:;ado,
aJu.dante, RG. n2 393.060.··CPP. ng·007.192.17ó-iu;n\Jcaé !lu.."les de L1.r.-..<"" bra!:d-
leiro, ::;olteiro,,~aju~ar,tl.~ R:i" nO 13.607.G75,'C?F. ~~ t07.1S2:õJ:8-5Jj L-.J.':.i~
.Roel::lR.i!l~iro SilYA: 'b2'3.s11e.í..~, co.5nda, do=:Js'tica, liC. nS! 1).lC7.0;f;.; C:o.·J.
nV ú07.19).54e-70;'~a.r.t') :Pi;·dr~ ca Sil~_f. braeileir~, ensaco, gn.ar1a. H:.i. ~2
:3.094.030, C?? n~ l04.144.9'&-57;f\"can:iida :;:Uria d~ Jesus, braol.lej!,~, 60:'-:
te:ira, doméstica, RG. n9 ,13.Cn.6.078~ C?F. n~ 007 .19õ.551-J ~I.?al. tu ;·:,:·e~.~ ~
de' ~o~t:vcJo,":\)iasiiciro, cn,é;\ail,o, k,cftor::.•.•~. n~.l•.~ .••.•2(;O.:.;~~, ~I'J::. :1~ :;~;. 737;...-"
67':;-91j,rpelO 'T".l°~D~nte ~t!""Jme!1to }ltU"ti".:ula.r e r.a. me:.lJor fon;';3. dp. c.ireito .• -
I,,;.o:U)\.~·'t.;h"'''',..:~tl';' t,..';;' :!..7~"!. :~c>"'!~J::'~~ ".,1...i": .•'or <;,i1,·)ti1S de ren,?onsaoil:.ct"de li.zti-

~:'~:;~~~~5~CJ~c~~·~t~Á~~~s~~~;::~!~~:;~:C~~l ÂL~:~:~:~~C~:;~~~:,;~~~.-
ê&lde dc Ctl:ltO A.cJc.ré, a ;{;J::"_ íl.:ullede Rocr..a. r,g ':;18, iÜ:&"9).dc. elei'to·o foro t!~s-';:a-

· CC'f!"'.arcapar dirir.d.r ç:".w.lq';.cr dú\rid3 f'uncade. ::'t' preRer..tl:!' corrtrato. ~!!- A 90-
ciedaae tem :ror obj~tivo a aquiai-;:ão e a Q(!.rnin.;.stração de btl!"lB mÓ'IE'is ou irló
!e13~ bem como a a.li'2.nação dc~ees \l9!"'..s i:i ae'Lõ.S.~~oci&dos OiÃ terNdrcs, que -:

":,"~pl'cenCham as cond1çôcs que serãe.. E'stabeJecidas de COM acurrlo, em aaH€'mbléia
• doe aeoociados. )-9- O capit-ul aoci&.l dt: Cl'$1.:?9C,CO (hum mil duze: ..tos e :10"-(:.:1

ta cruzeiros), dJ_"J'idido em 129 quOto3 de ~r:!1.0~OO (dez cruzeiros), cada. u-.a,
as ql;.B.is são realizadas r.eeta·.ocasião pclca aosociados, os quai!) ~d.quirem \l."la

quota "por cap.ita". 4r- Ai! quotas da. sociedade eão :L"'1div.isiveig c não poderão
ser cedic:a.'1 O\! ":rSUl3:feriàas .em O expresse ccnEla::::ni:ncn'topor e9cri "to dê. A:=!-
.aembl{;;.'a"§ 112- O valer das qactas será estabelecido o.nuaJ..!!l~nre I/ela .AsEem-

· bléia Geral Or,iinárta. a reali ~ar-G3 na segu."lda ouinzena de janeiro. § ;"Q- I.
cocl.ed&.ó.e terá p:",eferr:n~io. absoluta 1m aqu:i:!'içs.o das quO't8.':\. § 3~- As q-":''Jtee
e.dqu..irida:; pela sociedade poderão ser vendid3.3 pa,rn ter~eirC'8, de!ltro cc.e --
condições est:!.belecidas pele:. AsseIlJbléia Geral O:-dinária. 52- A r~Dr,cr~abili-
dedê dos sócios é lil::i tada à impor+.ância do total âo capl. 'tal BI)Ciai. 6'- Oe
ncgócio~da sociedade eerã., B'eridos p'eios eócios! Vic~nte de !;ou?B. ?reirt:-

· Presidente. Jinlson José Marti..'I1B- Vieft-'Pre9íd~"'lte. Pe,lro B-=z('rra Lei "!;f=- Seere-
tárl.o. Roberto Reinaldo 'Regia."'1i- 2Q Se~retério. Alexandre José ]);uunsceno- Te
soureiro. AntQnio Colso Carllci:oo- 22 Tesoureiro., tOó.cc nomeados. peja ASAe~
bléia da sociedade, com os <!irei~os e deveres que lhes fot"S.rl atrib~dos na :
ocasião, sendo-lhes cBtrctanto vedado o uso fia fi l."tla em ati \o-iõadps aU!~:'as -
aOfl fina cociaia •. 7Q- Fica exp:rcs8ECDente·"ed::i.doo uso de de..~OI!'J.!'.zt;ão~oc:ial
p"oe de:nc.i9 sócio!; qUC.tistél9 "!r.J dOC'\.lr.icnt"s e3tr~''lho3 e.03 i:l~ere:~ees da st:'cie-
dRd~. 69- O in1'cic- d.;\3 C?::::u;\l'a.I}Õ'õ'S dar-ae-{:. n.l. dl?,ta da e.ssi.n2.tu!"d. do preGcnte-
contrato e' o prazo de clu.r·d.Çe.O da !Jociedaje eerá de tn.mpo inde'têI'l:1n ..l::tdo. y2_
O presente con'trato só pvd1!!"á ser al'ti'rado ruediar.te aproys.çêo da ;;.~ioria dc::l
sé:ios. em assct!bléia. êspecia,1..r.len+,econvocaõa pa.ra es~e fim. (veI' Rrt. 22).-'
10~- O exercicio de cargo r.e."direção d&sociE'dz.dc será prest..'\~o Pflc~ sócios
e!n caráter grat"l.ú'to, !lendo tot.2:!.Clentc "J'ed~do qU21quer rezm..."'leraç;o C\l, :!is'tri-
buiçã..:. de :;'ucros. 11R- Ar.ualTJentc serJ levar..tado () bcl.U;4ÇU C!Úscc:iede.dc, ca-
bendc. à entidade evell-:uais :i.u~r05. (\rér art. 2) § úwcc'). l~J- O falec.J.JilEmto
de qualquer dos sócios não dies')lve a socieGad!:, c~r.t~~do esta1ê'o~ QS só- .
cios sobreviventes, 'C éS herdeiros ão eócio falecido, Q.u~ficarão ~ü.br~~adoa
nos direitos (' o'brl6'açõc!l G.eo.orrentcs do }:'r~sentl! contrato. 1.3~- A r!'tircd.:l
de qualquer d"g só·::io~ não dj~f'solve a sociedaáe, que Lerá ~cnt;..nu.iJ~de c('\":'!. -

os sócios rCm3.....~p.9C"'.mtê~.142- O Bócio qai! dp3<;;>jar Sê retirar da Boci1-:iade de-
ve:-á co:mlT'.i(,,3.r~"J.a intenção por 6L~ctito CC:!1 a."1tcot:"..!t>::t.:::;'amini~a do: 3QTí-::r!..n-
ta) ~ia~. l)!)- Pare. aqtâs1ç-90 doe ::.e~, ~a asscciaàC' cC'n~ribt:i.l.gt(.:Cm a J..:Ii-

por"ta."'lC").8mensal, fixada !llJr asae:::'!'bJ.tio. :los aesocie..doe. ~ u:-...1.co- ~ia I:tL'S::'3 oca.
s!R:c,' a ClSeer.J.tléia tlcci.cU r!Í !':Ioorf'.. os valol'("D :lC'-3 CO:lt~ 'tu!.;Cf}('1 dI" cs:l!l s~c:.o:-
be:c CO!'JOo. for:na. -de d!;:\'c·l'~çãa da!' contribuiçces n09 casco de deniratê:-,c:io.s, -
!"al ec.!.tilento co.:n dE's:!.stê:lci'oi.'óv:..1:nerjt:iroB c. cx-:1ur;:eo de séc i(;:; ~ Jl'"";~r:-..:S..'.!::'~D
pt:lo. aoc.iedtd,E, que por iDctivCi de paga::.CJlto, diõo, <lv_eper I':Ic~; ~v dI! ::!'.a:ta de
}'.a.gatncr.t.,) dll3 eontricui~õ\!t\ ,?r~'lv1stag r..a clá'!.!Jiluia.~ qut! pc.r o1Uf...lquc'· croltrc T.I,2
tl.·;o di.qc"\..rlin~r pr~v:i!!to e:l t'(>Dll~!!',~nt!) prór.rir-. ~5~ry.:~!·~:~.~':E:~lt.J~: lt>r- AS

ailf'c:.:bl~iu!" gerais ~~r:;'o Orãin:{l'iéiS e Extrc.orJ.i.-.hri~.tJ. 17~- i._' ....-::rá 'U."!.."i ~!;ti\;::'-

blé!.u Gs:>ral O:i'ê.i.~ria per ~10., :'1a s.Cé>"l):ldr:·çu~_"l~C::l 6..:; .Ja.-..l:ü.·? § 19- :_':'. :•.•":l••

ee:'lbléia<:J :>l'dLnáriF\D GC'riio ('or•.-..cc~cl;.o pele Di:'1?1t,r ~nidcr •.~.e, Btr.n~e de ~':-!.
\''':ic Que ccate::á s. in·j,].ca~ão ào .!ill, h't\l'ti e 1':1:':.1 !.l re~li:: .•..c::;o,·ec-l"'! 5 j(".:.-.c:.~
dia:3 ~.(" "!.nteccdên.:ia. ~ ~.'2_ No caso de nã.J cC'!:'.jlO.r\.'cer.!m ("!:l ~,rinêir:i ~('I::':':"'l'~,-

;~~~~~:i~~"~~C.;,·~~·~~~~.~~~~f~~d~;.;":e~:~~~:~,,d~o~~~:;~~u~~~.~~.;r~:;~~7:::~O.
pt·N~el1tet~. 18Q- As A9ser::l·16ia.3 ('~r:ti s E:;;:tr-",orJir.':l"HUJ '3~r.io ('>J:l\";~~2.."'U·1 pt:"~o
ITi:..~tvJ· PreDid~lüi: G\l a pedia') oe e~~:.os l}u(.; reoprc9C-:iliCm j)elo·r.l~l!::~ '::.=2 - --
(:loi;.') hn':;c~) do c~~i "";<:'1_ aocia'!, 3.t'!'~Yéa :10 c'fie::'·") ~uJ: ~ontf3rd ..:r:.J:i.;'l.~·lO .!:: -
d:C'., hor;, e lco::..~ r.:l ro~.L;.;;ro;;i'''t'Pe:l ":'0:;'0 !J. crie":!. d" di~, ~~:!:·r·"'?~'1 C·;·I. '" 5-.
cio. com cinco (~) ajDo -!~ B.!.tt:cec!êncio.. 19t.- CLl~lls.3:::io votar"': 7".·1't'..~~f;.1:.ICA ..!
tC•.fl'tS:l qU.1t!1o·c;:au..."1t.H,aI,coswr, :;.:;'cse pC:"'oUt"inJe. 'J vnt'o ";!~l'!.:-;),,;:.lr.l~;v·, ~":~\~';

9..&j,r:liber'lr.:jeB d.":! A'!cf'!~h'lAitu. LC'"iIi::.d"·9 ;,~~o vot~ úOft I:'éci (.'1 C::lC Tf"'r ..•.!'.u\\o..~
:lO Ul...~.••.;. 2/.3 (4:.161 'tter~I,)~) "~v Cüptf~ ;'oc.1.6.1. R!'~,IO tr c~~ pr.e':.l~t·J i:'~ --
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" ~ 29. 20.- são atrlbu1çii.9 •• pecr rt cae da" u".",bfé:u" ;:er:uo (jr11
) De1çü~ da DiretoMa. b)-Examo de ccntua , aprov!lçãi do balanço dO-
anterior. c}- AprovU("oãe110anun), d~ sociedade. 1)- Ls tubel ec ímerrto

dee ccr..tri.buições mcne::ús, de acordo CO!n o previsto no artigo 15u'-
te eont",to. e}- Fixação do valor das quot.as d4 sociedade pnr-a ce ca
atos no § único do ar-t.Lgo 15R do pr-eeent •• e ent.r-t to, B,l":...u:'!'): - 21R--

.!.iLl coincide com o oi vil, 09 r-eouâ tndoa serão apur-arica J.lO~ Balanço a
erabr-o de cada 8....,0, de eonroref.eede coe as dlApo:üç3ee lesais. § úni-
sal ta.Joe apuro dos pe'ta A~C".iednde , na fonnn deste B:--tir:O Bt"r30 rcin-

para O deso;!nvolvim!!nto da eoci~do.de. nISPOSICCES GERAISE Tfl.aJ:StT6-
2Q _ O presente cC:ltrato zó roderá se refomndo com o ccnpar-ec í merrtc
que r-apr-euerrt ea 2/3 do capa td.l social. § único - Todos os eÓCi(\B re

como de aeu ü.(. ve r • cumpr-í r- e 'fazer cumpr í r- este ccnt.ra tc , bem coao C;
Interno. 23" - Este COll~rr.to foi aprovado em ""Bembió::o. Geral Ex-li

ria, p.aliza!'~ em 13 de ag~dto de 1973, na prS9'3nça de todoa os só-/
jc-tr..e, qt!e 3cbe::re,,"e::1 o preae:lte. (g.n) Vicente de Sau.Z!!P!"ein, Pe]-
):ar!.1ns, Pe~rcl BC!zerra i..eite, Alexandre Jozê Iemaceno. (Cr$ 9.180,00)

INEIlRA MINIÕRIOS BRASILEiROS S/A MINERAÇÃO -:-
E INDUSTRIALIZAÇÃO . I .

C G C !MFl n9 6ü.8l0.999/0001-28

SSEHBLUA GERAL EXTRAORDlNÂRlA REALIZI\DA EM 21 DE FEVEREIRO DE 1978

Aos vinte e um dias do três de fevereiro de mil novecentos e setenta
• 11:00 horas, na sede social, ã Rua Haddock Lobc , n9 5i8, 109 andar
esta Capital, r eund r em-ae em Assembléia Ceral Extraordinãri~ os ac í c

"MINEPHA MIN~RIOS BRASILElnOS ~/A. !".l!'-;EHAÇÁO E INDUSTRIALIZAÇÃO" ,re
do li totalicade do capttal aoc í e r , conf orme se verifica das assinatü
~ntes no t.tvr e de Presença de eexcní se e s . Por decisão dos ~~esentes~
avio Ca..,al:lln~.i Lacombe , a~swniu a presi~ênc!a de Assembléia, que
a n1m, Jose carlos de Arau::;o para s acrcr.ar í.o . A seguir e sc Lez-eceu (J

dente que e s cave dispensado o Eãital de Convocação, conforme faculta
tCl ~9 do artigo 124 tia Lei n~ t.404, de l~ de dezembro de 1976, r eec

-ec rmento de todos os acionista!J que r epre sent.em li totalidade do capi
1. Alr.da com li palavra o Sr. Pr ea Lderrt.e Lnf ormou Q1JC oS pxeeenee As::
tinha per objetivo ãeliberar sobre a mudança da rorrce jurídica da so
transforncmõo-a de scc í.edade anônan.a para ao forma de eoc Ledade có~er
qcoc as , de rf'spOnSabllidade Lfraf t.ede , por ser mais conve nf ent.e aos
s sociais. pr-oaaequ Lndo nos esclarecimentos da pr cpos t.a de c í eeee mu
forma jurídica d3 scc í c..edede informou, o âr • Pr es í dent.e , que o Capi=
I de Cr$ ".800.000,00 (Quat-:o Milhões e Oi cocerrtos !-111 ce-ceea ros j, to
subscri to e Lnt.eqr-a Lf zado esta r epre scnt.edc oor 4.800.000 (Quatro MI
jtecent~s Mil) ações, ordinárias ao portador' do valor nominal de Cri
Cruzeiro) caca uma, assim dist:ibuidas entre os acionistas: Parana-

A. Mlneratão, lnaústrla e Construção é titular d~ 4.543.108 (Quatro
Oulnhentils f! Quarenta e Treis Mil e Cento e OltO) ações no valor to":
; ~~"r.."',_:'t\~, 00 :Ouat.:-o :Ulhôes, Ouinhentos e Quarenta e Tre!s Mi1 e

:';t.c.~".~ '~~-. A. acicr.lsta J..grc-Pecuá:-ia '!'ranC:ScO Ltda. é,titular /
6S (Duzentas e Cinqucnta e Cinco Mil, Trezentas e Ses~enta e Ci!1co) a
valor total de Cr$ 25S.3~S,00 (Duzcr.tos e Cinquenta e CinCO Mil, Tre=

Sessenta e Cinco Cruzci=os), o acionista OctáviO Cavalcanti Lacombe
r de 1.487 (Hum Mil, Ouatrocentas e Oltpnta e Scte) ações no valoI to
r$ _1.487,00 (Hum Z"'~l, _ouatrocentos -e Oi tenta e Sete Cruzeiros), a acI
ase carlos de Ar.auJo e titular de 20 (vinte) aç'ões no valor total de
o (Vinte cr'Jzeiros), o acionista Lacro Morandi é ti tu lar de 20 (Vinte)

\fiblor t(".ti,:.alóe C:t.f 2ú,00 l"-i",nte t..1u:o:eirosJ. ,r"'ace aos mvL!vos óvresen
sclareceü. o 51'.' Prcsid~nte que não h3via mais ra:..ão de manter a com=
ob forma de sociedade dnônl::ta, propondo, cntãc.. "'.11; p.},a,;r. tr~::.::::rox-

::::._.!..:.~:.:...:..:. •..••••.n:::'-' •••..i~J. i'04 ~uotasr dc respO:lsabi1idade i1r.litada, st.tt;: a
çao ·Y.H.~BPA MJNt;RICS B!lASILElROS HINF,P';"ÇÂO E 1~;D1.!STRrALIZ).ÇÁOLTDA."
CS seus unic05 c1m::o acionista!> c':'!m e. rnesr..a proporciof':aJ idade no Capi
a1 integrali1LJdO que mô.ntir.ham na sociedilde anônima. Assim, cada açãõ
te integra) i z~da df;' que os 6cionistas são ti tulares converte-se-á em
a do Capital Social. ~sclarcceuf .l.indd, o !ir. ?residentc que'a aocie-

transformada, mar.tera Sf:m quebra de contincidade, todos 05 direitos
çôes qU€: int.cgri'\111 o s~u ativo c ·passivo. Na conformidade da e=<p'Jsição
10 Sr. Presidente, a proposta da. transformação foi posta em discussão
s de debatidal aprovada unanimemente. Novam'=!nte com a palavra o Sr.
te declarou lJue estando aprovada a transformação. na forma acima ex -
er1a necessário que os sõc!os apreciassem e aprovassem o novo contra-
1, p"21c qual a sociedõde pctssaria a ser regida. Nesse sentido, decla-
. l're:;idente que: os f>ócios present.cs já tlni,am examinódo um projeto /
at~ social, q\.:e lhes t;.~nha sido apresentado antcrJ..ormente, estando /
acordo com C sua r~daç'ao, pelo que o Sr. P:,"csidente eete::-minoll a m.•.m,
ia, que proct'dessC': à leitura do projeto, a fim de que o mesmo pudesse
do. O JllenciOnano proJeto tem a seguinte teor': "COt-.'TAATO SOCI1.L - Pelo

instr'.l1ner.to particular, PAR;.NAPANEt-lAS/A, MI~EAAÇÃO, INDOS':'RIA E /
ÁO _. C.G.C. (Hf} n9 60.398.369/0001-26 COr.'l.seGe nesta Capital, ã Ruú
Lobo, 578 - 119 andar', neste ato r.~presentada pelo~ seus diretores Oc
valcant.i Laeo'r.be, brds.!.leiro, ~asado, engenheiro civil e de l1'Ii.'las,por

cê:1.ula UE' lct.entidade de RG. n9 2.747.420, Cl':. n9 250.37S4!"528-34, re
e domi-::iliado nesta Caplt~l, à Rua Lellls VieirA. n9 222 e José Car =
raujo, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula d~ Iâc.iltida
• n9 2.34L~;7, CIC. n9 005.053.828-49, rE:f'idcnte e domiciliado n~stã
ã Av. Pau11~ta, n9 2239, apt9 71: Agrc-?t..:cuária 'l'ranesco Ltda. C.G.C.

77/0001-221 com sede nes'ta Capital ã. Rua Haddock Lobo, 578 - 119 an-
te ato representada pelo seu sôcio gerente Octávio Cavalcant 1 Lacombe
ali!icado, Jo!;é Carlos de Araujo. êlc!ma qualifiCAdo, Oct;;'vio Cavalcan
be, acifl!a qual1ficado e I.•au.t'o Merandi. brasileiro, casado. industrial

da cédula Jc Identida.de de RG. n9 975.984, ele. n9 040.033.818-15 •
e e domiciliado nesta Capital ã RUe! Prof •.Pdulino Longo, ) 18, fiCa a-
constl tuir, por tra,nsfor:nação, uma sociedade p.:>r ouotas, de res?ons3,-

lir.;itada. que se regerá pelas cláusulas c cO:ldiçOeS a seguir trans -

~gsi S~A ~o~~~;:~~çAo c~n~~~~~~~Ar~~A~X~~f;~~~.~:Íã~ ~~r::I:B:Ci~~=~:I~~
p::>~ quotas I d'3 responsa~1l1daõe 1imi taC:3, regi~a 'pelas eisposiçôes l~
!Cn-ve.!.s. 2a.) •. li. fioociedade adota a denominaçao social de "NlNEfl.j;A

BRASILEIROS "INEal.çf.O E INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA.· la. l-A sociedade
c domicilio legal no Municlpio dê são paulo, Capital do Estado d.o

me, à Rua HaddOc:~ LOlzO. n9 57~ - 11,)9 anêar e filiais nos seguintes /
5arueri, EstftCJO oe Sao paulo, a Av. D.Pedro 11, 2~0: Itanhem, Estado
, à Rua Simplicio Binas, E3õ Miracatú, Estado de são Paulo - Distrito
, Fazenda TII.yuarussúi Seabra, Esta1.o da Bahi.a, à Rua do cornércfo no
de Ba.raur.as: arur.'lado, Estado da Rahia, Distrito de ItaquOlr.ai, Fazen-

ar •••1, sãÇ\ Luiz de Mon!.es Belos, Est~"'do c1e Goiás, Fazenda Saata l1~ria
ãr.di::!:. Estado de Go~ás, Fazend.a Santa Maria, B>:'olsllia, Distrito F'~de-
puadra 1 lotf's 28 ã 30, SQhradint:o; Duque de Caxias. Est:-:.do do Rio de

à Rua Ar.'}cntura, 990 - Vila Snnta Cruzi Rio d0 Pires, Es'lado da Ba ••
Vllrginhai Plrapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo. Sitie Guan:ropi -
. Nova ?O!lt~, Estado de r·Unas GeraiS, Estação Alm.eiC:a CU.mpo~, Co1C:cl um.:::

cAp!.tal de Cr$ 50.000,00 (Clnq'.lenta Mil Cru7.eiros) destacatl.:,.s c.o Ca
)c:al refel"ldo na cláusula 6a •• podendO abrir cutrds filiais t;: E"s::ritõ
qUulq~cr parte do paIs. 4a.) A sociedade tc" per objetivo a pesyuisã'

r~ d~ dcpé.~': t.os; r.ünerais em çc!al: a compl a c _venda, a exportaçao c ar~C C~ ::.:.::,,:,rt.C'I!:e 'f'et.:lJf>~ a pr"t,tt::a d~ opera'i0ec e beneficiamento J.e
b c de- tvdl:'6 AS dcmai::; liçadas a lndúst!"ia da mlne;,a~;j;o' a::; atividade:::
Lais .'r.o::!.aliILC1J =.'l!,; ~ cOl'::,p.lõl.\S; a compra c venda, a fabricação, a !m-
o e ex~o;'taçj,c. tI(: T.15.q••.•ir:as. C~'.lip9rr.entos# e o"tros bp.ns :ie -:,nn1;umo e
D rcla.:1(m.!l1o~ :om as atividod<::!s so,:,iats 3cima en'ur:cilldas, poC;cndo a
dp i:. q".l.i..~~ucr t!tuJo, r:':lrticipar no caultal n nOs preventos dC' outras
~es. i'i)c5:1t·o!!to O•..•1Co - Os trabalhos ~sp(;cI! icos, Fertincnt .•~s a p::o! i s-

l~gal~'cr.te h:rthilitadus. ::;ócíos gerentes ou contratados, s6 por c~tes
seI' ('!ll'lyhi.,.1 E: ex('cutil:::OS, sob sua exclusiva rC'sponsauil1da":,..' pl"oii!o

a':lpla ftt:tr..nf'lmia. 5a.) - O rrrazo de duraC'ão (~a socie::lade é inJetc::ml=-
i!:;solvenàc ..~t n':.S hipõtese~ pr(lvlstaf; c~ )r!i -c neste ccntl·;Jt.O. tJi\.)
al S0~ial lnL\:'iI'3~cnt':! suvscr!to c ln!::.c:;raliz ...\do é de Cr$ 4.800.000,00

M\)h.-,es c tlltôc~litos foi!l Cru:,p.iro-:), di\'l<.l1do em 4.S0C.ú(l·') '(O~a[ro Mi
l"'1t,:,,:,(>ntas Mil) "Juotas no valor nOr.'linal de Ct1: 1,00 (Mur.!Cr-=.~ci1"o) cã
d!=-"-lrldisb lbuiftdS "!ntre o~ sócio!:': i) - A só,=li\ quotista p.\rJ\N.\P.:"NE=
M::r:f..!:.AÇ'XO,lNOOSTP.IA r; COi;STRUÇI\Oé. tit,u!ar de ~.S,O.108 (O~a·_ro M!-

OuinhC"nt ..•s A Ouarenta c TrelS Mil tl Cent·:" c Ojto) q!Jot:.-L"S; :'10 valor ql0
ina1 d.l C:-$ ·4.~~3.lCe,OO (;)uatro Milhões, OlJinhcntos e Quarenta c -,
11 t: c!'!"-.to e Oito Cruze1/'osi; a sócia q'lotlsta ,·,liPO-PECt;f\RI.\ TrlAN!':SCO
t;tull!.r .,!.~.2:'5.~~~ (Ouu:IItas c Cih,!uer.ta e Cinco Mil. Tr~zent,),s e :;c!

i&entol.C C1r.co) quota. ~~ valor t)lobal no~.l1~!'l de ~r' 255.)65,00 (nutena.:o! e
Cinquoen'.a e CinC""oM1l. -.;'r_fJ~f'"nto.~ Sr:.sf!ntif e Cinc.l ("luzeiros); o sú'.to quo-
lista OCTÂV'IOCA.VALC'M.rrl .o.(';úMSi: e tltul.:1r de \.4,'" f~um ~11, Oudtrl"·c~ntall e
01tenta e seee! quot e-r ior gloLal nom!n~l de C,S 1.487/00 {uum tH1, Oua •.
~rec~nto. e últentol lo.'! S"" •. ·· .t2:e!ro~); o vôc Io quo tI •.ta ,JOSe CARlJ)S úE AUUJIl
e titular de 20 ~v1ntp.) y~ .; I. no valor q Loba I nctflir; .•l ce Cr$ :),01) (V1nLe
cruec í r c ••) e o socrc quct r e : )'(.AURO~OPJ\::fJl e t t t u Lar ue lO (vinte) qU<'l1;.a:;;no
valor '1iobal nOl'an,,1 de Cr$;' ')0 (Vil'\tf' Cru ..ee r rcej . ~ üe rcc - 00 Capit .•..l ~o-
c r e I 51" (Clnq\,;cr.ta e Um por l." _1tn) pee eence r â ,,"cmpre a bras1 Le t ro s , 7a.) - A
responsabilic1atle dc s SÓCi':D q~t,;t.iStIl5 é .•lImItaria â tot4l.:.d4·_Ic do capital soe!
a!. 8a.) - Todas a3 del1herl\çr;,'~a de cee a te r conac Leuc rvc d,;; sec t eer cc , deve •..
rAv s(!ltlpre, ser exercidas 1)'):' ••ê:.:it.::s, r cpce sent.cado pe Lo :r.~I.·)S ('Jt (.,·!~3Lnt.::
por ceaeo) de capital eee í e ã • Tais dcllherações, coepr ecndem , inclusive 111. ae

. 9~intes: a)- d:..:terr.:lnllr a pol'!.tlca da aoc Ledede , dirigIndo e ori~nt:ando os ne
goeios .0Cloli!l; !.J)- ccns e it.u.;,r e destitu1r pr ccur edor ea , estahelet:êndo as 7
~ua3 atribuiç,,~s e íixdndô i-I.t'azo d~ voÕI.:i.idadedo s t:lar.clatoa, COIT. ex.:eçãc. d.:.q.:e:"
.a.es p~ra fins judiCiais; C)- flscAJ..izar e opillar sobre a qestân ~ as ceneas
dos socios qerentea e pcocur adcr e s r d'- deliberar sohre ao participaÇ'io em OU"

tra. aoc Lednde s t e}> uetermi!!a:r & instalação e o fechDJl'lento de filiais e 5ll-

cur!:ais Atrlbuin~o-lhes ou nao capit.al scct e i s f)- l\utorizar a 1111eôl.!.ç60, cne
raç~"" e aqulsiçao de bens do ativo l~billzAdo e aSlu.,"'ã,o de dívida,;; ee Le sõ
ciedad~, b~ como a prest.ção de garantIa. respectivas 1"9;- deliberaI" sobre ã:
ó!Jitrlouiçao antecipada de j.ccecs , confo,(me § 19 4a cláusula lIa.: h)- iix.a-
çao (!o or çemeat.o .anual da scc1e:1.t~e: 1)- tran1iforr..s.r a fartA jurldi'!a dl\ soci
~ade; j)'" fixar o p=o-labore c!08 sêeacs 9!rentes; k,)- desic;nar l:.quidante dã
aocle':!oJei 1)- aprove e pr opost e de .!r,dic'!.çan de Admint.8't.ra~0.:es e ,(I.embros e-
fetivos e 1'up!entes do Conselho Fiscal da3 eoc Ledadea subsidiárias e coliga -
das, a serem el.e!tos_cm Asfter.lbléiolS Gerã!s. 9a.}- ..A admlnistrd.ção é a gelen-
o:=:iada acc f edude ser ac exer crees pe Ios 50.-::105 Octav~n Ca'"alcanti 1.l!combel bra
s11eiro, casado, enqenhe ã r o , por t.ador da eédll1a de Identidade de RG. n9 ••••• :
2.'47.420, ClC. n9 2~0.j15.528-24, residente e oomlcl1iado n~S't,", Cbpita.l. ã
Rua. Lellis vre i r a , nç 222, José Cerlos de Araujot br a s aLear c , ee sedo , lndus -
trial, portador ca o:é'!u1a de identidade dp RC. n'\l 2.34 •• 971, c rc • n9 •••.•...•
005.053.828-49, z es í dent.e e domiciliado nesta Capital, ã Av. Paulis ta, n9 2239
apt9 71, Lauro acrenô í , brasileiro, casado, lndustr!.al, portador ê e cê ãur e de
identidade de RG. nQ ')75.98';. Cle. n9 040.023.õla-l~, r e s f dent.e e el"Jmicili"ldo
à Rua pr<:f .Paulino Lt')n90, n9 116 e Pe r-anapanerae S/A. Mineraçã.o, Indústria e
Construçao - C.C.C. n9 60.39a.36~/OOOl-26, com sede nesta Cap r t.a I ã q;ua Ha<1-
doek t.obc , 578 - 119 andar, através de seus representantes Jeça as , aendo o í
primeiro de s a.qnado gerente execut.í.vc e t.êcnaco , os .:1ois aequ Lnt.e s qe r ent.e s c-
xec,:"tivOS e a última qe r errt e administrativo, os quais exercerào scmcr e em
ccnj cnt.c !!O mlni~o de 2 (dcí.sI C:J um em conjunto com um procurador e cujas /
remuneraçoes s e rac fixadas em cunÍo:rm!daãe com a ãt.sposto na cláu!"lJl" 8id..§ l?
Sem prcjulzo co exer c LcLc de tAis funções, pelos sócios, a sociedaJc podc r â

cont.cet.ar pr of í s s rone Ls dev Ldamen t e habilitados, t ambem com amplo aiJtJr.omii2
técnica, para seu exer cf c í or ~ 29 - O quadro de pessoal será s empr e cone eLcua
do, ao mcnos , de 2/3 (dois e er ços r de crabalhauores nac f cna Ls r 9 3V - A cl~;n1..=
nlstração Ou qar ênc í e caberá eoment.e e t,'I.ras.iLe í r os ou a maioria de br.ao;il •..•j -

ros , assegurados a estes pccer e s pr edomt nant.e s , l~a.) - Aos SÓC1..,:; qcr cnc es
nomeados no cláusula 9?l., seupr e em ccnj unco de: dois cc um sócio qea ent.e em
co!:'junto com um procurador 1 compete a execução da poLt tica ce eeeeu nada na /
clausula 8a., para tanto disvondo eles, entre outros pcderes, os indicados p.l.
ra representar ~ sociedade em juizo cu fora dele, a'tiv4 e passl.va:nente, ir.clü
sive p~rante quaisquer repartições pÚblü;as federai~. estaduais. municipais:
aut.:\rquias, concessionárias de serviços púbiicos, emoresas pÚl1liCaS, socit.;ti.a-
des de economia mista e instituições financeiras; abr..ir e rr.ovimcnta!' cor.tas
bancárias! assinar cheques, endossos, d>lplicatas, dar e receber q".Jit.ayão. §
O"ico _ Si10 cxprcSsdmente vedados, sendo nulos e inoperante!: com relação à so
ciedade, os atos .j~ qU21quer dos sócios, procuradores ou funCionários que li
envolveram em obriqaçõts relativas a negócios uu operações estranhas ar.s obje
tivos da sociedade, tais como fiançô!.s. avais, endossos ou quaisq'Jcr ou!.ras c;ã
r~ntias em favor cc t.erceiros. lIa.) - Nenhum dos sócio!) C!uotistits poderá CF:=
GI,..r ou transferir qualquer de suas quotas, s~m antes ()ferecÊ-la~ à sociedacie
cu a(\s demais sócios quoti.::.tas. Para tanto d.everão os sócios ouotistAS cec!en-
t:~3 not!ficFlY, p.,r ~scrl 't0, ã socie~"-~eo O"J aos nemais !'ôóci>:"lsquot.ista~ da in •.
tcnção de ..:cssão ôessas quotas. estipulando o preço e cor.d1ções de pagamento,
e asseçmra!'\(l" ~c!'" r.c~:::.ot:; co p!:!l:!c r.\!~!.:::~ ~c ~C (c.r.int.il: ü.las lJa.l-d excrClt.ar(:·:t!,
o direito de preempção. § j9 - Tem preferencia em igualdl:lde de cond.:..ções Õ<.:
p::-eço, p.Jra adquirir as quota~ dos ~óciOs cedentes, il soci,..daôe, em primeIro
!ugar, se tiver fU:ldos ou rCSf,.rVas disponivei~ e os s6cio!: em sé:'l'undo luc3.T,
na prQPorçeo de suas quotas. § .::!9- Se fl sccicdade O\! nenhum dos· !::)cios q;'o -
t1!.ôtas usar' do d!r~1to de preferência que lhe é asseguradO, seri livrE" a Cêg-

são a terceiros in~crcssaeos, n05 ter:nos desta cláusula • § 3': - As ccss0es 2
transferências de quotas, poderão ser objeto de ins'lrumento Apartado àc ces-
:..ão e transfer{;ncia, a~sinaclo pp.las partes e due3 testC':r.unhas, o qUill serD
devidamente órquivaco no nEgitôlrc do Comércio. 12a.) - O exercic!o f.is.cal ~o-
i~c1de com o anO civil, ftndt. o su'\l 5'erã levantado o balanço çeral Jas 0p'.!r.!
çoes da sociedade e a demonstraçao da conta de lucros e perdãs, de acórdo com
as disposições legais. § 19 - h sociedade poderá proceder ao levant.;imnnt.o óe
balcmços semestrais ou trimestrais, sempre que consultar aos 1ntf:ress~S soci-
ais. § 29 _ Os lucros liquidos apurados anualmente o~ através de ba1.:J:':.'T':':;:;-e-
roe~trais ou trimestrais, terão a aplicação que lhes for detcrIt'.i:lad.J pelos <;:ó-
cios. na forma prevista na letra "'1" da c1áu!:ula 8a. deste cont!'ato social.
Nenhum dos sócios terá direito a qualqcer parcela do~ lucros dté qlJC seja aõo
t.ada deliberaç~.o expt'f~ssa sobre a sua apiicacão. 13a.) - Em caso dE" liqu1ca=
ção ou di:.:solução da sociedac.le, será liq:uida';te o q'.le for ãeslgnaclc. iJelú deli
bera.çâo dos sõ=ios, em confonnidade COm o disposto na letra "k" da cláusula 7
8a. do contrato. § 19 - A retirada ou :norte, bem CClmof.11ência ou concordata,
óe qualquer dos sócios, ·não dissolverá a socie~ade que pro::.segu1rã COr.l os 're-
I!lanescentes, a menos q1le estes, na conformidade do dispCl!:to na cláusula 8ol..
resolvam liquida-la. Os haveres dos SÓC10S falecidos, serão pagos autorr.atica-
mente aos seus pcrde1.os, sucessores e .:alculhóores COrdbase no :j,ltimo balan-
çc geral lev8!l'tado pela sociedRde. § 29 - t facultado aos herdei L os ou suce.=-
sores ~o sôcio falecido o ingrcsso na scciedac1e, mediante representantes q:Je
nor.tearao pard exercer os direitos que lhes couberem, enquantc as quotas peru..:t
necerem tndIvisas. 10.0depois,pror.eder-se-á conforme determinar o p.!'ocesso de
1nvent.ário com trânsito em jul9ado. § 39 - Com base no balanço ~cral, serd
calculado o valor do patrimonio lIquido real, sendo o imobilizado aVdliadc a
preço de rnercaêo, na êata do evento. Ao patrirnonio lIquido real, ;;.ssim est:ir.'!.03
do sc;r5 somado c valor do::; .!.ntê'.nçive~s atriLuiveis aos bpn~ cCln~tante~ do p~=
trimonio 1tc:;uido. § 49 - Os herdeiros ou suceS50res serão pa90s com base nOS
valores apurados consoantes o determinado no § 39 acima, no prazo de 48 (q\!a-
rent.a e oito) fI'~:::es, ccntadas a partir da data do evento. 14a.) - O presente
contrato Scciâl podt:!rá ser livremente alterado a qualqtler tempo, por delibera
ção 'dos sócios representar:.do pelo tner.os 60\ (sessenta por cen!:o) do capital 7
social. ·15a.) - A sociedade poderá se transfcrmar em outra forma. Jurídica,con
soante o diseosto na lctra "1" õa' c15usula 8a. do Contrato. 16a.) - Para 'tc::
das a~ questo/,;;:s c!"iundas deste contrato, fica elei'to. desde já. o foro dl.!sta
capital de são raulo, com a exclusão expressa de q~aiquer outro." Post~ er.l
discussão o projeto do contraI-o s(,'cial assim transcrito, foi o :r.e!.:moapro·ll'.do
pela unanimidade dos present~s, tendo ainda sido aprovada a autor!.z3ção a05
sócios gerentes ora inveb _iJos. a proccãereLh a todos o~ .registros públicos T.e
ces'sários, na forma ora convencionada, õevcndo, ainda, o contrato social orã
aprov,1do

t
ser redigido em ins't.rumcr.to apartado para os devidos fins. Em sCY'll

da, pela unarolmidnde d9E acioni5tas presentes, ora sócios quotistas, fei ditõ
teneo em vista o relatorio feit.o pelos õiretoTes remanescentes, que davar.: p':Jr
satisfatórias e aceitas 't.t..'das as eXDlic8C'5es e esclarecilTtentos relativos a t.C"
düs e q'.la.isquer contas c atos cOncernentes ao últitTtO excrctcio findo e .lOS e=
xc-rc1cios anteriflres, " ratificaram tudo OIJ,!!nto foi deliberado pelos sócios ~
!)raticacio pelt ..s aãministradorcs até? iJresente data, exoneranà:;,-os c.!~ coda e
qualquer reslJonsabl1itl.lde, I"?_ra todo~ e quaisquer efeitos legais, ÔàneO _COl~ô
~oas (: p~rfeite::. todas as contE'S r'lue, ewmtualmente, ti,'essem sico imp\.gr.dda::i
ou não oprovada~ fomalraen'te em assembléias antcrioreb. Como ninç\,;ém JflalS se
rnanife!:t3~5~ sobre out:rcs .?ISf'untos, o Sr. president.e suspcnóeu a sessão c: de-

~:~~~~~\; 8~pr:;~~l;e~~~~;~i"íi2~e e l~~~:~:~'c~ni~~!:n!e a:=~~a:~j~!~~~C~Õc~~s t;:;
sentes, ante testemunhas, tam~é:m !:i9na:d.rios. s.'io Pilulo. 21 c!~ !('vereiro ãe
1978. as.) Octãdo Cava!.('o:\nti t,aco;v.be - Presidente da Mesa: e.) Jost:~ carlo~ Jc
Arallio _ Se.:r,c~';;;ric.i a)- ?ar.onapanema ~/A. Mineração. Jndústria e ~OII~truç.3.o;
al Oct.ãv~('l C'a'llllc<Jnti T.itc.;;nbt..~: a)' JOs,:' cari.>s de Ar:tU;Oi a) Oct •.•••.l0 C~"I•••~]c.m-
ti Lacombci a) JOSf. Carlos de AI'al!jOi' nl L3l!'(J r·1CTimü1.. A presente t:: cép.1a fi
el r..~olRtol 1~1,·rô.d~ no livro c()mp"..t~nt(". -'li !"\Ct'M··j· .•• ca\·alcant.l La.COI!lbc- Prpsi-
dent~ da M(lSai d) •.1~sé carlos de Ar.au;:") - ~:.:-r.-t5.rtoi pl Paranüpant:!m.. S/A.
Min~r.;tç~(J. Tr.~\lstl'ia (. ":,.>n!'itrução a) Õctáv! .• ~ -.\',!ca::ti í~aco!;;bc; al Oct;(viO
CaVd.LC3n!:.t I.ucOJl'lbc: a) Jc:::é ('.:trlos de Arauj.-,· .' ; .."!.uro Morar.j!i 'l('~tcmunha3 -
N,ll.tcl: ~uriUo Amaral, bl'asil~i1'O, casado • .,:." '::t.l. RG. 3.022.645, ele. rol\'
231.336.;"]8-72, rcs1dt;'tllc e domiciliado ní'~~..! ~. ~·.•'tL à Tra'\'.Guarip~, r9 7 :
AyrtOn ,\ntonio Rodri'jues, brasilri.z:c, cas •.•..:;.. . • ;,')r, f(G-. 3·.J7).7,)6. CIc.n9
1,6.6-;"'.318.'00, rt>5iüe:1le e .iusniciliado .j ;;... '. :'rl!7.inha, (\'1126, :;50 /
ar:.nan!a do car.lpo. SP. Jucr:sp _ R.~:;l!::t:r"'1do .. -: " ':L'105i7õ ('om 05 de- sctem-
cr:: de 19i8 _ Sc~rcta:-I", da Just.tça - J'unt.:1 o:· .•.•. ;. la! do L.:>t"do de S;'c r.::..llo
_ f:ERi'lDÃO _ CeJ 'ico "lua est.c docu"l~nto 1(,.·.•. ;. ~\stra10 S:lO número c ei\l8 E:!
t!!Lll~do5. lllcc.ani(. nt~_ as.) Fcrcov,~l Lelt.:- P:;":o - Secr~ti.rio Geral.

(Cr1,. 7. ~1j,0ú)
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