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Apresentação:
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID lançou em fins de 2019 o processo número 97.002/2019 de
seleção para consultor individual dentro do Programa João Pessoa Sustentável1 através
de recursos do contrato de empréstimo número 4444 OC/BR-BID.
O escopo do referido contrato é para “Elaboração de Proposta de Implantação e
Operacionalização de 04 Escritórios Locais de Gestão -ELOS no Complexo Beira Rio- CBR
no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável”.
O presente relatório de medição refere-se ao contrato firmado entre a consultora
individual e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, para a elaboração do primeiro
produto denominado Diagnóstico Socioterritorial, considerando-se o escopo, as
diretrizes e especificações a serem seguidos na elaboração e apresentação dos
relatórios. Trata-se do relatório descritivo de atividades realizadas entre os dias 02 de
marçoe 02 de abril de 2020, com supervisão técnica sob a de responsabilidade da equipe
da UEP João Pessoa, em atendimento aos padrões normativos do BID.
Para facilitar a tramitação dos produtos que serão entregues ao longo do contrato, os
mesmos obedecerão a uma rotina única, submetendo-se inicialmente ao rito de análise
da UEP, enquanto produto contratual para faturamento, quando serão feitas e
incorporadas observações de aprimoramento do trabalho por parte do ente
Contratante (PMJP) que o encaminhará formalmente ao BID.
Ficará sempre a critério da Prefeitura a incorporação ou não das sugestões feitas ao
produto.
Abaixo apresentamos um quadro de maneira resumida as entregas que estão previstas
ao longo dos próximos seis meses de acordo com o contrato firmado entre as partes em
março de 2020.

1

Programa João Pessoa Sustentável- baseado no Plano de Ação João Pessoa Sustentável, concebido em etapa anterior
à execução do Programa João Pessoa Sustentável onde apresenta os problemas e sugere soluções para o seu
enfrentamento em áreas como Desigualdade Urbana; Uso do Solo; Competitividade da Economia; Gestão Pública;
Segurança; Mudanças Climáticas; Mobilidade e Transporte. O objetivo é fazer com que a cidade cresça com
planejamento e sustentabilidade.
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Considerando a situação mundial por conta da pandemia por COVID 19, ocorrida após
o início deste contrato, foi acertado entre as partes que a sequencia será alterada
visando dar continuidade ao referido contrato mesmo nesse momento. Assim, os
produtos 3 e 4 passarão para as etapas 2 e 3 respectivamente.
Justificativa:
De acordo com IBGE, João Pessoa em 2019 tinha população estimada de 809.015
habitantes, com crescimento de cerca de 11% em relação a população recenseada de
2010 com 723.515 habitantes2 em uma área de 211,28 km 2.
Em 2017, o salário médio mensal era de 2.7 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 36.1%. Na comparação com outras
cidades do Brasil, João Pessoa ficava na posição 340 de 5570. Ou seja, numa posição
entre os 10% dos municípios brasileiros com população ocupada. Considerando
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha
36.4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 3272 de 5570 dentre
as cidades do Brasil. Já em relação aos rendimentos, o posicionamento de João Pessoa
em relação as cidades brasileiras cai bastante, demonstrando que apesar de existir
ocupação de sua população, o rendimento é muito baixo.
Considerando ainda indicadores de território, de acordo com IBGE (2010), João Pessoa
apresenta 70.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 78.4% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 25.1% de domicílios urbanos em
vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio). Quando comparamos João Pessoa com outras cidades do Brasil, sua posição
é 1354 de 5570, 2525 de 5570 e 1522 de 5570, respectivamente.
Ainda segundo IBGE 2010 e de acordo com o Termo de Referência para elaboração do
Plano de Desenvolvimento Sustentável do Complexo Beira Rio, do total da população,

2https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/joao-pessoa/panorama
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337.783 homens e 385.732 mulheres (IBGE 2010), distribuídos em 269.608 endereços
urbanos e 1.261 rurais, resultando numa densidade demográfica de 3.421 hab./km².
Ainda apresentando indicadores que possam subsidiar a justificativa para este contrato,
o município de João Pessoa,
“apresenta mais de 90% dos bairros com presença de núcleos urbanos informais.
Isso corresponde a mais de 100 mil pessoas vivendo em condições precárias de
moradia, coleta e tratamento de esgoto, pavimentação nas ruas, iluminação
pública ou com deficiências de espaços de lazer, creches, escolas, dentre outros
equipamentos públicos e comunitários, além da falta de legalização fundiária de
seus imóveis. Dentre essas áreas, destacam-se os Complexos Beira Rio e Linha
Férrea, dois conjuntos de comunidades dispostas como núcleos desagregados
entre si e rodeados por bairros de classe média dotados de infraestrutura.” 3
Não muito diferente das cidades de médio e grande porte brasileiras, João Pessoa vem
recebendo desde a década de 1960, um fluxo migratório grande de pessoas vindas do
interior em busca de oportunidades de emprego e de melhoria da qualidade de vida.
Em muitos casos, a realidade encontrada não é a desejada, e esta população acaba por
ocupar áreas mais distantes do centro, ou locais de risco ou ainda em áreas
nonaedificandi, a beira de rios, buscando soluções habitacionais em moradias precárias
e sem infraestrutura necessária. De acordo com o Termo de Referência4 mencionado
acima,
“No início dos anos 1960, praticamente, não havia favelas na cidade, mas seu
crescimento começou a ganhar significativa expressão do início para o final da
década de 1970, quando passaram de 16 para 31 nucleações, tendo proliferado
ainda mais a partir de 1980, nas faixas de domínio da rodovia de ligação com
Cabedelo (BR-230) e em outras áreas carentes de infraestrutura e inadequadas
para moradias (vales dos rios, mangues, regiões de topografia acidentada, linhas
de transmissão de energia elétrica, entre outros), de forma que em 1989 a cidade
já contava com 150 núcleos urbanos informais. O IBGE tem o cadastro de 64
bairros na cidade de João Pessoa e de acordo com o Censo de 2010, existem
núcleos urbanos informais (favelas) em 59 bairros, o que representa 12,7% da
população da Capital, o que equivale a mais de 100 mil habitantes. Até o ano
2012, João Pessoa contava com 35 áreas, que necessitavam de projetos de
construção ou melhorias de habitações. Contabiliza-se, também, 3.505 processos
de regularização fundiária. “

3

Termo de Referência para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Complexo Beira Rio – CBR.Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa- ano 2019.
4
Termo de Referência para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Complexo Beira Rio – CBR.Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa- ano 2019
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O Município possui 71 ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social onde a Prefeitura
poderá aplicar regras especiais de uso e ocupação do solo para garantia do direito
constitucional à moradia, sendo considerado um instrumento previsto no Estatuto das
Cidades e considerado como fundamental para ao processo de regularização fundiária
porque reconhece e insere legalmente o assentamento no mapa da cidade.
Em termos ambientais, de acordo com levantamento de dados da Prefeitura, a cidade
de João Pessoa possui 1/3 de seu território (30,67%) considerado como área verde,
sendo 3.459,58 hectares (86 áreas) de remanescentes vegetais, 1.060,25 hectares (8
áreas) de manguezais, 1.690,12 hectares de áreas degradadas (114 unidades) e 160
hectares de arborização urbana.
Nesse sentido e com base na realidade municipal desses indicadores sócio territoriais, a
Prefeitura buscou apoio através de financiamento junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BIDpara custear o Programa João Pessoa Sustentável.
Escopo da Etapa:
De acordo com processo administrativo 2019/104357 e Edital de Seleção Individual
número 97002/19 para contratação de consultoria individual para elaboração de
proposta de implantação e operacionalização dos escritórios locais de gestão ( ELOS) no
Complexo Beira Rio, estaremos entregando o Produto 1 conforme Edital. O mesmo trata
do Diagnóstico Sócio Territorial inicial do Complexo Beira Rio, onde verificaremos as
possíveis transformações ocorridas nas oito comunidades que compreendem o referido
Complexo.
Este relatório será elaborado com base em levantamento de dados secundários, estudo
das bases cartográficas e mapas fornecidos pela UEP relativos ao perímetro das áreas
que compõe o CBR, aos aspectos ambientais, a questão hidrográfica, a cobertura vegetal
existente, ao uso e ocupação do solo, as tipologias habitacionais e ao saneamento básico
implantado em termos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e
resíduos sólidos.
A partir deste material foram realizadas visitas a campo na semana entre os dias 03 a
06 de março de 2020, onde se pôde identificar in loco a realidade das comunidades em
termos físicos, urbanos, ambientais e sociais, com enfoque maior nas condições de
infraestrutura, moradia, sociabilidade e acesso aos serviços públicos das diversas áreas
do Complexo Beira Rio, incluindo tanto as áreas formais quanto as informais. Para tanto,
foi realizado o registro fotográfico durante a visita, objetivando identificar as principais
vocações e potencialidades de cada local.
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Objetivo Geral:
O objetivo principal deste documento será de elaborar o Diagnóstico Sócio Territorial
com vistas a subsidiar a elaboração do Termo de Referência para os 04 ELOS no âmbito
do Programa João Pessoa Sustentável.

Objetivos Específicos:
- Visitar as 08 comunidades para levantamento de aspectos físicos-urbanísticos,
ambientais e sociais;
- Levantar dados em relação às áreas;
-Realizar relatório fotográfico das áreas buscando retratar os principais aspectos que
serão necessários à caracterização das mesmas;
- Realizar entrevistas com moradores das 08 comunidades para compreender a situação
em que vivem e identificar seus problemas e demandas principais;
- Participar de reuniões com representantes da Prefeitura para conhecer iniciativas que
possam ser adotadas nas 08 comunidades;
- Visitar equipamentos públicos que atendem as comunidades.
Metodologia de Trabalho:
A partir da assinatura do contrato entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi instituída a UEP- Unidade Executora do
Programa que passou a ser a representante institucional deste Programa junto a
consultora.
Neste sentido, em um encontro inicial realizado em janeiro de 2020 durante a Missão
do BID, foi feita a apresentação formal da consultora às equipes envolvidas no
Programa.
Naquele momento inicial foram feitas várias apresentações relacionadas ao escopo do
Programa como um todo.Os representantes das diferentes secretarias municipais e
órgãos que porventura tenham algum tipo de participação na proposta, também
fizeram suas apresentações, o que possibilitou ter um nivelamento do conhecimento
sobre a proposta em geral.
Toda esta etapa foi gravada e registrada em fotografias para sistematização e uma
melhor compreensão quanto a abrangência do Programa e as interfaces entre os
diferentes setores da Prefeitura.
Vale ressaltar aqui alguns trechos da reunião para melhor esclarecimento quanto ao
escopo do trabalho pretendido.
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A Sra. ClementineTribouillardrepresentante do BIDafirma em sua apresentação que
para este contrato será necessário ser estabelecido um plano de ações sociais com as
prioridades elencadas, e que o grande desafio do Programaserá a etapa
dereassentamento das famílias, que deverá ter um tratamento específico e prioritário
por conta das normas de salvaguardas do Banco Interamericano de DesenvolvimentoBID. A proposta deverá ser entendida como um Programa de Desenvolvimento Social e
Urbano através de intervenção durável e sustentável.

De acordo com a coordenadora social da UEP, DallianaGrisi, a intervenção Complexo
da Beira Rio prevê ações em 8 comunidades que fazem parte do CBR, mostrando
através de um mapa de localização as áreas bem como indicando os terrenos que estão
sendo desapropriados pelo Município para a realocação das famílias impactadas
diretamente pelo projeto e obras. Dentre as obras, informou que estão previstas a
construção de um parque linear ao longo do Rio Jaguaribe, a recuperação das áreas
degradadas, a implantação de infraestrutura de saneamento quando necessário, ações
sócio educativas e econômicas que visam a garantia de renda para a população local, a
regularização fundiária de cerca de 1109 famílias que não se encontram em áreas de
risco, a implantação dos 4 ELOS, a construção de unidades habitacionais e um Plano de
Comunicação Social.
Ainda dentro das apresentações foi mencionado que serão criadas CAPS (Comissões de
Acompanhamento Permanente), bem como Comitê de acompanhamento das obras que
terão um calendário sistematizado das visitas as obras, Comitê de oportunidades de
trabalho e renda, Comitê de inclusão de gênero, Comitê de Comunicação Social que
poderá fazer uso da rádio comunitária existente na Comunidade São Rafael visando
valorizar esse canal comunitário e um Comitê de habitação sócio ambiental para
fortalecer as ações de iniciativas para a conservação e recuperação das áreas
degradadas.
A proposta inicial previa a realização de um censo domiciliar e ao longo deste debate foi
avaliado que o mesmo poderá ser substituído por uma pesquisa amostral associada aos
dados coletados pela plataforma do E-SUS coordenado pela Secretaria Municipal de
Saúde. Ainda relacionado a este tema, ClementineTribouillardsugere pesquisa de
opinião digital(para pesquisa qualitativa),uma proposta inovadora que tem um custo
mais baixo e teve resultados positivos quando foi realizado em Manaus.
A seguir a representante da SETRAB, Sra. Antonele apresentou os projetos que a
secretaria vem desenvolvendo no município com estratégias de geração de renda,
inclusão de gênero e propostas para fomentar o empreendedorismo sustentável e
inovação do setor produtivo. Como o orçamento para este programa dentro da SETRAB
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é pequeno, a equipe pesquisou o que já tem pronto na Prefeitura, de iniciativas e
programas que já existem que possam ser aproveitadas no território.
Uma das iniciativas positivas é do Banco Cidadão que dispõe de financiamento e
microcrédito para a comunidades e que pode atuar auxiliando, por exemplo, o Banco
Comunitário que já existe na Comunidade São Rafael. O Banco Cidadão já financia os
pequenos produtores.
Ainda dentro da proposta de geração de renda aliada ao tema ambiental, foi
mencionada a questão da criação de animais pequeno porte, visto que já existem
moradores do CBR que vivem dessa atividade.
Dois projetos foram citados e que podem ser ampliados e adaptados ao Complexo Beira
Rio:
-Cinturão Verde- Programa que recolhe os produtos, na propriedade de cerca de 250
produtores, e leva para as feiras itinerantes e fixas para vender e a renda é revertida
para cada produtor.
-Projeto que está sendo implantado de flores tropicais e que faz parte do projeto
agricultura familiar, atuando com a proposta de geração de renda e utilizando a mão de
obra feminina.
-Atividade de Pesca que pode ser incluída no CBR de forma sustentável e
ambientalmente correta a partir da limpeza do rio Jaguaribe.
Quanto ao tema da Comunicação Social, foi apresentado por DallianaGrisi alguns
aspectos relevantes e que devem ser considerados na proposta como:
 Garantir todo o processo do fluxo de informações de todas as intervenções que
serão afetadas no CBR;
 Minimizar os impactos diretos e indiretos que ocorrerão com as obras;
 Dialogar com a Comunidade de uma forma efetiva em caráter permanente;
 Potencializar os benefícios que serão gerados com a intervenção e minimizar os
impactos com a população que será afetada;
 Divulgação das ações sociais e ambientais do programa;
 Criar um canal de reclamações e queixas, através de um plantão social interno (
ouvidoria, WhatsApp etc..);
 Realizar cerca de Consultas Públicas com calendário definido junto com a
comunidade.
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A apresentação seguinte foi feita pela coordenadora Regina Bonfáda equipe da
Secretaria das Mulheres. Nos informou que foi realizada uma reunião prévia com
representantes do CBR para que pudessem expor suas dúvidas e demandas quanto ao
Programa.
Algumas questões importantes foram levantadas pelas representantes:
 Questões de empoderamento feminino;
 Necessidade de abordagem maior quanto ao tema da violência contra mulheres
na comunidade;
 Ampliação do diálogo com representantes das Secretarias Municipais;
 Formação de Comitês de Mulheres após a implantação dos ELOS para discutir
temas específicos de gênero;
 Criação de rodas de diálogo
 Palestras sobre cidadania, cuidados da saúde feminina
 Buscar incluir mulheres durante as obras no CBR visando a questão de geração
de trabalho e renda;
 Solicitação decursos de capacitação e atividades culturais para as mulheres
como dança, capoeira entre outras.
Quanto a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretária Adjunta Giovana apresentou de
maneira geral quais são os equipamentos que estão disponíveis para o CBR, incluindo 6
equipes de Saúde da Família, 5 Policlínicas especializadas, 2 UPAS que atendem àquela
população.
O trabalho na Secretaria é sempre feito em parceria com outras secretarias municipais,
buscando a intersetorialidade das atividades .
Informou que já está sendo realizado um cadastro de saúde no CBR, tendo cumprido
cerca de 20% da meta total para o Ministério da Saúde através do E-SUS e que
pretendem finalizar o mesmo até a metade do segundo semestre.
No entendimento dos participantes e representantes tanto do BID quanto da UEP, este
cadastro será de extrema importância para subsidiar a coleta de dados de caracterização
da população no local, evitando a necessidade de se esperar contratar empresa dentro
do escopo do Trabalho Técnico Social para este tipo de levantamento.
A SecretáriaMunicipal de Educação Sra. Edilma também apresentou de maneira
resumida as ações que vem sendo desenvolvidas pelo no sentido defortalecer a
educação infantil e o ensino fundamental. Atualmente existem cerca de 62.300 alunos
matriculados em 192 unidades de educação administradas pelo Município. Deste total
são 89 unidades de educação infantil onde se busca garantir este ensino através das
creches e do apoio social às famílias. Além das escolas, a Secretaria trabalha também
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em outros equipamentos como a Estação Ciências e Estação das Artes que são utilizados
no contra turno escolar com a oferta de oficinas e atividades esportivas.
O modelo adotado por João pessoa tem sido elogiado em toda a região, por ter uma
gestão escolar diferenciada com a contratação de dois diretores para cada unidade,
sendo um administrativo e outro pedagógico.
Existe a proposta de implantar em parceria com a SEMAM as hortas pedagógicas em
mais creches da rede bem como de ampliar a oferta de vagas para o contra turno
escolar, inclusive de EJA.
A Diretora Cizia Romeu da Secretaria de Desenvolvimento Social- SEDES apresentou os
programas que vem realizando em todo o Município, trabalhando questões relativas a
assistência social em si, a segurança alimentar e aos espaços POP, informando que todas
as políticas são realizadas de maneira integradas e o foco para realização do Trabalho
Técnico Social é na família, independente do arranjo familiar existente.
Em João Pessoa existem 101.495 famílias no CAD Único e 57.503 famílias recebem Bolsa
Família. Também existe um programa denominado Bolsa Universitária para alunos em
universidades públicas e privadas.
Em 2020, a SEDES identificou um aumento da desigualdade, do desemprego e da
informalidade. Todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria tem a presença de
psicólogas e assistentes sociais.
Há uma questão importante e que precisa ser levada em conta para o Programa de
intervenção no CBR e diz respeito a construção de um novo CRAS. O CRAS que atende
ao CBR se localiza fora da região e a demanda atendida é espontânea- (jCRAS São JoséChatuba).
Também foi identificado pela SEDES a necessidade de se ampliar ações voltadas a
população da terceira idade pois existem muitos idosos morando na região do CBR. A
Secretaria informou que está em fase de elaboração de um Diagnóstico da Pessoa Idosa
com término previsto para abril de 2020 e outro Diagnóstico que será realizado com
moradores de rua.
Em seguida foi apresentado pela representante da EMLUR, Sra. Giovana, as ações da
empresa em termos de limpeza urbana e coleta seletiva. Atualmente o Município tem a
limpeza urbana universalizada, inclusive nas regiões mais difíceis de acesso.
Há um programa de coleta seletiva e galpões onde os catadores trabalham com
equipamentos cedidos pela EMLUR.
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É possível ampliar este universo de catadores registrados em cooperativas. A dificuldade
principal da EMLUR é a de encontrar terrenos para construção de novos galpões
próximos ao CBR bem como para realizar o trabalho de compostagem.
Atualmente a EMLUR realiza atividades de capacitação e palestras sobre reciclagem e
descarte correto dos resíduos. No entender da equipe, é necessário a realização de um
levantamento dos catadores que atuam no CBR bem como realizar de forma sistemática
palestras sobre a importância da população do local de separar o resíduos seco do
úmido.
A Sra. Neide, técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMAM informou que
desde o ano de 2007 tem parceria com as universidades de João Pessoa para realização
decursos e pesquisas sobre a área ambiental.
Há um centro de Estudos e Práticas Ambientais que realiza sistematicamente projetos
nas praias, nas indústrias e nos conjuntos habitacionais. A SEMAM também atua em
parceria com a Secretaria de Educação em projetos de plantio de mudas nas escolas e
de sensibilização das crianças quanto as questões ambientais, além de oficinas com o
usos de pneus como jardineiras.
Toda a compostagem do Município é oriunda da poda realizada pela SEMAM e depois
distribuída para escolas municipais e para os canteiros.
Outra iniciativa que pode ser adotada no CBR é o plantio de ervas medicinais e o projeto
denominado Semente de Educação Ambiental.
Fotos:
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A partir deste momento inicial foi programada uma agenda de visitas a campo e
reuniões com representantes do Poder Público que já vem realizando iniciativas em
distintas áreas da cidade e que podem ser replicadas no Complexo Beira Rio entre os
dias 03 e 06 de março conforme proposta abaixo.
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Etapas do Trabalho:
A primeira etapa para elaboração deste Relatório de Diagnóstico será o levantamento
de dados secundários, com apoio da Administração Municipal e outras instituições
estratégicas, tais como representantes da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, da
EMLUR, SEMHAB, SETRAB, SEDES, SEPPM, SEDEC, SEMAM,das lideranças comunitárias
e outras entidades que atuam no território como Igrejas e ONGs.Serão consultados
cadastros, mapas e estudos existentes das diferentes áreas temáticas como meio
ambiente, uso do solo, as tipologias das edificações, a infraestrutura de saneamento,
abordando as questões de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem e coleta
e destinação final do lixo, a influência do Rio Jaguaribe na comunidade, além de dados
sobre mobilidade e acessibilidade às áreas.
Além destes levantamentos de base secundária e em campo pretende-se também
buscar entender a dinâmica social da população residente no Complexo Beira Rio, sua
vocação, principais atividades econômicas através da observação e de perguntas
abertas que serão realizadas com moradores e lideranças comunitárias. As visitas a
campo possibilitarão também a checagem e aprofundamento em campo de algumas
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informações secundarias levantadas e de buscar informações que precisam ter seus
dados pesquisados, em especial sobre aspectos ligados à a urbanização da área.
Caracterização da Área e seu Entorno
De acordo com relatório produzido pela Administração Municipal em 2017, 5
“No CBR existem cerca de 840 famílias morando em situação de risco. Sua área
de intervenção caracteriza-se por notável irregularidade fundiária, com a
existência de invasões de propriedades privadas e públicas (terras de domínio da
união e do município) e outras provenientes de doação, e ocupação de áreas
sujeitas à inundação, inseridas em Áreas de Proteção Ambiental – APP e Zona
Especial de Preservação 2 – ZEP2. A população da área apresenta baixo nível de
escolaridade, renda média mensal de cerca de R$ 205,00, com serviços essenciais
bastantes precários (PDRR, 2017).”

De acordo com relatório da SEDES (2020) disponibilizado a UEP, a renda mensal da
população em geral (2.841 pessoas)se divide da seguinte forma:
Do total que declarou ter renda (616 pessoas), cerca de 435 tem renda mensal de
R$281,20 e são trabalhadores autônomos (bico, autônomo); somente 08 pessoas com
média mensal de R$756,00 e informaram ser trabalhadores empregados sem carteira
de trabalho assinada; 102 pessoas com média mensal de R$1.018,07 são empregados
com carteira de trabalho assinada; 20 pessoas com média mensal de R$340,50 são
trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada;13 pessoas com média
mensal de R$ 907,00 são trabalhadores domésticos com carteira de trabalho
assinada;33 pessoa com média mensal de R$ 985,84 são militares ou servidores
públicos;04 pessoas com média mensal de R$ 644,00 são jovens aprendizes.
O Complexo Beira Rio- CBR se localiza em uma região urbana de João Pessoa, localizada
próximo ao centro da cidade e composto por 08 comunidades a saber: Brasília de Palha,
Cafofo/Liberdade, Miramar, Tito Silva, Padre Hildon Bandeira, Vila Tambauzinho, Santa
Clara e São Rafael. De acordo com dados municipais estas áreas estão localizadas em
cinco diferentes bairros: Expedicionários, Torre, Miramar, Tambauzinho e Castelo
Branco.

5

Relatório síntese dos equipamentos comunitários do Complexo Beira Rio -CBR
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Fonte: Regulamento Operacional do Programa, ano 2018.
Há,emcomum, alguns aspectos urbanísticos e sócio ambientais que devem ser levados
em consideração, uma vez que todas as áreas apresentam questões de irregularidade
urbanística e fundiária, precariedade habitacional com moradias em situação de risco
de desabamento ou de inundação; precariedade de infraestrutura já que há regiões não
atendidas corretamente com o abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário
ou de drenagem. Também é possível verificar que ainda existem moradias construídas
com materiais frágeis e não adequados, tais como madeira, papelão e chapas de aço
oriundas de antigas obras. Outro aspecto relevante verificado in loco foi o quantitativo
de moradias em que o problema significante é a questão da inadequação
habitacional.Nesse sentido, várias casas não tem ventilação e iluminação corretas, tem
problemas estruturais e de coberturas que ameaçam desabar.
Verificamos também que algumas moradias estão construídas na faixa dominante do
rio Jaguaribe, sofrendo com as constantes cheias e outras, que já foram identificadas
pela Defesa Civil Municipal, estão em áreas de risco de desabamento. O acesso interno
a estas comunidades no geral é realizado através de vias carroçáveis, com pavimentação
em condições relativamente razoáveis de manutenção. Nas vias principais das 08
áreas,como a Avenida Pedro II e Avenida Beira Rio, há circulação de transportes
coletivos, comércio variado e coleta de lixo regular feita através de caminhões da
EMLURcom o apoio dado por garis comunitários contratados pela própria EMLUR, que
realizam o serviço no interior das comunidades.
Em relatório produzido pela Fluxus Design Ecológico para o BID (2019, p. 9), “há
assoreamento do rio Jaguaribe causado principalmente pela deposição no corpo d´agua
do material particulado carreado pelas chuvas captadas em toda a bacia, conduzida ao
rio pelas vias e galerias pluviais, mas também pelo material presente nos inúmeros
pontos de desague de esgoto presentes ao longo do rio.”
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Este assoreamento é o grande responsável pelas inundações em várias das comunidades
do Complexo Beira Rio e agravado pela situação das construções irregulares nas
margens do rio, onde também identificamos a presença de plantas aquáticas,
principalmente tipo aguapés, que cobrem a maior parte da lâmina d´água do rio, que se
alimentam do esgoto lançado in natura.
O mapa abaixo pode demonstrar que a localização das áreas (em amarelo) é bastante
favorecido pela questão de acessibilidade junto a eixos de transportes e também que
todas estão localizadas na franja de bairros formais demonstrados pelo traçado regular
das vias e quadras.
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Fonte: SEMHAB, 2015.

Em termos de tempo de ocupação, a comunidade mais nova é a Padre Hildon Bandeira
com cerca de 22 anos de existência. A mais antiga, por sua vez, é a comunidade Santa
Clara com 49 anos de existência, seguidas pelas comunidades de São Rafael e Brasília de
Palha, que tem cerca de 47 anos cada uma. Este dado pode demonstrar a importância
de procurar manter os moradores destas comunidades na própria região,evitando um
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processo de reassentamento para outras regiões da cidade, uma vez que existem laços
de família e de vizinhança já consolidados ao longo de décadas.
Vale esclarecer que este conceito de “ocupação” foi construído ao longo da década de
1980, para designar estratégias organizadas, pacíficas e politizadas de “ocupação” de
terrenos preferencialmente públicos e ociosos, como alternativa popular de solução
para o crescente problema habitacional.
Antes de iniciar a caracterização de cada uma das áreas, estaremos apresentando
algumas considerações em relação ao déficit habitacional e a necessidade de
reassentamento a partir dos mesmos.
O Déficit Habitacional corresponde à quantidade de moradias que necessitam ser
produzidas para atender às demandas acumuladas da população de baixa renda e pode
ser entendido de duas maneiras:
• Déficit por reposição de estoque - quando se tratam de domicílios sem
condições de habitabilidade, os domicílios rústicos, devido à precariedade da
construção.
• Déficit por incremento de estoque - nos casos de coabitação familiar, aluguel
de cômodos, domicílios improvisados e ônus com aluguel.
O déficit habitacional básico considera os seguintes aspectos: a coabitação familiar,
aluguel de cômodos, domicílios improvisados e domicílios rústicos.
A Demanda Demográfica é a necessidade de construção de novas casas para atender ao
crescimento demográfico, considerando a projeção anual.
A Inadequação de Moradias reflete problemas na qualidade da habitação, sem implicar
na construção de novas unidades, e objetiva a elaboração de políticas voltadas para
melhorias das habitações existentes, sendo complementar à produção de novas
unidades habitacionais.
Seus componentes são:
• Alto grau de depreciação da construção;
•Carência de infraestrutura urbana (energia elétrica, abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta de lixo);
• Densidade excessiva de moradores por cômodo;
• Inadequação fundiária urbana;
• Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva.
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O conhecimento da situação do município em termos de habitações precárias e
assentamentos é indispensável para a elaboração desse Diagnóstico, por eles abrigarem
as necessidades habitacionais acumuladas, assim como o déficit por inadequação e o
déficit por novas moradias.
Algumas definições sobre favelas serão aqui pontuadas, a saber:
Para a Fundação João Pinheiro (2001):
“Loteamentos irregulares são geralmente fruto de ocupações feitas por
moradores de baixa renda em loteamentos sem aprovação do poder público ou
sem atender as condições exigidas no processo de aprovação, comumente
identificados pela autoconstrução das unidades habitacionais e falta ou
deficiência nos serviços de infraestrutura urbanas básicas. Caracterizam-se por
ter traçado regular de sistema viário e divisão de lotes, o que facilita intervenções
de complementação de infraestrutura. Podem ser fruto de grilagem, quando os
moradores pagaram pelo lote ou moradia, mas não tem direito à propriedade.”
Para o UN Habitat, a definição de favela “é a do assentamento em que suas habitações
possuem carência de um ou mais dos seguintes itens:
• Durabilidade e resistência à intempéries;
• Espaço vital suficiente, com menos de 3 pessoas por dormitório;
• Acesso à água potável em quantidade suficiente e preço razoável;
• Acesso a saneamento básico adequado;
• Posse segura para evitar despejos forçados.”
Já o Ministério das Cidades conceituava favela “como aglomerado de domicílios autoconstruídos, dispostos de forma desordenada, geralmente denso e carente de serviços
públicos essenciais, ocupando terreno de propriedade alheia (pública ou particular).”
Em documento intitulado publicado pelo BID, Magalhães e Villarosa (2012)6 afirmavam
que:
“As formas predominantes de moradia de famílias no Brasil urbano
encontram-se em situação de inadequação habitacional e irregularidade
fundiária: cortiços, favelas, loteamentos irregulares, ou mesmo conjuntos
habitacionais, que, apesar de produzidos pelo poder público, encontram-se
em estado de degradação e/ou irregularidade. Esta presença maciça de
assentamentos precários nas metrópoles brasileiras é decorrente das
dinâmicas díspares que limitaram, historicamente, o acesso à terra urbanizada
no país e refletem espacialmente a estrutura econômica e social extremamente
desigual de nossa sociedade. Tais assentamentos são muito diversificados,
variando em localização, tamanho, densidade, qualidade construtiva, grau de
ilegalidade, situação de risco e nível de consolidação e integração. Porém, em
comum, têm geralmente a ilegalidade da posse da terra ou da propriedade, a
6

Urbanização de Favelas: Lições Aprendidas no Brasil. BID. Ano 2012
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precariedade das condições de moradia. O acúmulo de conhecimentos técnicos
para urbanização de assentamentos precários no Brasil é ainda recente, sendo a
própria defesa da necessidade de sua urbanização e regularização também
bastante nova, não ultrapassando duas décadas. A própria história do
urbanismo brasileiro é muito mais pautada pelas reiteradas tentativas de sua
erradicação do que pela busca de solução para os assentamentos precários.”
De acordo com a arquiteta Rosana Denaldi,7
“A urbanização de um determinado assentamento precário, no âmbito do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou de outro programa
habitacional, não deve ser uma ação descolada de uma estratégia mais geral de
integração do conjunto dos assentamentos. Para promover a urbanização e
integração de um assentamento, o município, por exemplo, precisará estabelecer
parâmetros urbanísticos específicos, definir onde reassentar as famílias em casos
de realocação (remoção), contar com instrumentos urbanísticos que permitam
promover sua regularização, definir estratégia de participação da população e
de integração com outros programas sociais.”
Neste sentido, e indo ao encontro dessas premissas elencadas sobre a necessidade de
se implementar um amplo Programa em João Pessoa denominado João Pessoa
Sustentável foi que a Prefeitura iniciou, em 2018,um projeto para urbanização do
Complexo Beira Rio- CBR cuja intervenção compreende o reassentamento de 851
famílias em situação de vulnerabilidade urbanística, precariedade habitacional e riscos
ambientais relacionados ao desabamento de encostas e de inundações, de um total de
1960 famílias Residentes no Complexo.
De acordo com o PDRR ( 2017, p. 11),
A OP 710 que regulamenta os projetos financiados pelo BID envolvendo
deslocamento de populações, estabelece várias diretrizes e orientações
elencadas a seguir e acompanhadas das medidas adotadas pelo Programa para
atender com as políticas do Banco.
a)
Evitar ou minimizar os deslocamentos. A política do Banco parte do
princípio que o deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude e
de difícil mitigação em função dos aspectos multidimensionais que afeta o
cotidiano das famílias afetadas e dos altos custos envolvidos. Nesse sentido, todo
projeto financiado pelo BID deve reduzir ao máximo a necessidade de
deslocamento populacional, devendo os estudos básicos priorizar a permanência
das pessoas. Consistente com essa diretriz, o Programa se limita a remover as
famílias que se encontram nas áreas em condições habitacionais precárias,
insalubres, expostas a riscos de inundações e ocupando áreas de preservação e
7

Em Assentamentos precários: identificação, caracterização e tipologias de intervenção. Curso PHLIS –
EAD- Ministério das Cidades- ano 2010
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conservação ambiental, bem como aquelas necessárias para a construção dos
conjuntos habitacionais.
b)
Assegurar a participação das comunidades. Considera-se que quando os
interesses e expectativas das comunidades são incorporadas nas concepções do
projeto, sua execução e sustentabilidade são facilitadas. As comunidades devem
contar com mecanismo para serem ouvidas (consultadas) e entendidas como
parte integrante do processo de intervenção. O Trabalho Técnico Social previsto
para as etapas de preparação, mudança e pós ocupação têm como um de seus
propósitos permitir o livre acesso a informação e possibilitar que todos os
envolvidos tenham a oportunidade de manifestar- se livremente, e para isso o
PDRR propõe organização de várias instancias de participação da comunidade,
sendo as principais: os conselhos de representantes da comunidade e as
comissões de acompanhamento formada por membros de cada comunidade. As
instâncias organizativas contarão com um escritório de gestão local, (ELO) que
propiciará plantão social de forma permanente e será o canal de atenção
primária da população. O Programa assim como o PDRR foram objetos de
assembleias formais de consulta com a comunidade.
c)
Considerar o reassentamento como uma oportunidade de
desenvolvimento sustentável. A intenção é a de aproveitar os efeitos da
reinserção social gerando o acesso à condições adequadas de moradia e aos
serviços essenciais, para promover uma situação que possibilite o
desenvolvimento das comunidades envolvidas.
d)
Critérios para a compensação. Toda compensação originária de um
processo de deslocamento e reassentamento de populações deve contar com
critérios técnicos de compensação, e possibilitar uma solução principalmente
para os segmentos mais vulneráveis.
e)
Os custos das unidades habitacionais de interesse social geradas pelo
Programa não serão repassados para as famílias, sendo o acesso às moradias
regido pelo preceito de permuta.
f)
Compensar segundo os custos de reposição. O Programa prioriza o
atendimento habitacional à totalidade das famílias envolvidas que são
classificadas como população de baixa renda. Não obstante, a indenização nos
casos de propriedade formal é um direito constitucional, assim o
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Programa admite realizar a compra de benfeitorias (moradias) em situações
especiais (famílias cujo valor da moradia seja igual ou superior a sessenta mil
reais);
g)
Criar oportunidades econômicas para a população deslocada. Todo
processo positivo de transformação nas condições de moradia traz embutido
custos adicionais relativos a taxas, serviços etc., nesse sentido é importante que
um processo de intervenção possa gerar oportunidades para melhorar as
condições de ocupação e renda. Os programas de apoio social e desenvolvimento
comunitário realizados no pós-ocupação, são orientados a criar oportunidades
para melhorar a ocupação e a geração de rendas das famílias reassentadas.
h)
Proporcionar um nível aceitável de habitação e serviços. Todo programa
de reassentamento deve contemplar além de habitações adequadas, acesso aos
serviços básicos e aos equipamentos de educação, saúde e apoio social. Essa
diretriz é cumprida com a transferência de população para áreas providas de
infraestrutura e serviços básicos, e equipamentos de educação, saúde e apoio
social.
i)
Ter em conta questões de segurança. As questões de segurança não
envolvem exclusivamente as vinculadas com a violência urbana, aqui se
consideram critérios mais amplos envolvendo violência doméstica, segurança
alimentar, exclusão social etc.
j)
Ter em conta a população receptora. O reassentamento de pessoas de
uma comunidade na área de influência de outras quando não trabalhado
adequadamente pode gerar conflitos e dificultar o processo de adaptação ao
novo habitat. O tema das populações receptoras ocorrerá, mais massivamente,
no caso da construção de dois conjuntos habitacionais. O trabalho social deverá
avaliar a situação particular de cada conjunto habitacional e desenvolver as
ações preventivas necessárias para mitigar esse impacto e promover a
integração entre os moradores e o entorno.
k)
Obter informações precisas. Para formular um plano de intervenção social
é fundamental contar com uma linha de base socioeconômica confiável e
suficientemente ampla para estabelecer as necessidades e requerimentos das
comunidades a serem deslocadas. Toda população a ser trabalhada dentro do
Programa será objeto de uma pesquisa socioeconômica, realizada
conjuntamente com o cadastro censitário. Os dados obtidos são o insumo básico
para definir o perfil da população e a linha de base socioeconômica que será o
ponto de partida para as ações de monitoramento e avaliação do Programa, e
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para identificar os diferentes subgrupos sociais (mulheres, crianças, adultos
maiores etc.) e situações de vulnerabilidade que deverão ser atendidas de forma
diferenciada no marco institucional do Programa.
l)
Incluir os custos do reassentamento no custo geral do Programa. Essa
diretriz diz respeito a considerar o reassentamento como uma parte integrante
do programa de maneira a dispor dos recursos em forma e tempo para atender
aos requerimentos específicos de liberação das áreas previstas. No PDRR está um
orçamento detalhado que será incluído no custo geral do Programa.
m)
Marco institucional adequado. Para ser efetivo e promover as
compensações adequadas, o reassentamento deve contar com respaldo jurídico
e institucional consistentes. Isso foi garantido estando registrado no item Marco
Legal.
n)
Procedimentos independentes de supervisão e arbitragem. É
recomendável que um processo de intervenção social de grande porte conte com
um mecanismo de monitoramento e avaliações de desempenho independentes
que possam fornecer subsídios de revisão e ajustes das ações em curso. Também
um mecanismo adequado e independente que possa dirimir controvérsias e
possíveis conflitos é um importante instrumento de gestão de programas sociais.
O PDRR estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação, além de uma
estrutura de atenção a queixas e reclamações que também realizará a gestão de
controvérsias entre os diferentes atores envolvidos no processo de intervenção.”
O programa, seguindo as orientações preconizadas pelo BID, prevê a construção de três
novos empreendimentos habitacionais em áreas bem localizadas e situadas no entorno
dessas comunidades, que estão em processo de desapropriação pelo Poder Público.
São três terrenos:o primeiro localizado na Rua Alfredo Heim, via com ligação direta para
a Avenida Ministro José Américo de Almeida (Av. Beira Rio), avenida onde estão
localizadas as Comunidades do CBR.O Terreno número 02 se encontra na Avenida
Ministro José Américo de Almeida (Av. Beira Rio), vizinho a alça de acesso a BR-230 e o
terceiro terreno se localiza na Avenida Ministro José Américo de Almeida (Av. Beira Rio).
Além da construção de novas moradias, a proposta prevê a reurbanização das 8
comunidades, contemplando aspectos de infraestrutura de saneamento, intervenções
nos espaços públicos; a recuperação ambiental através da dragagem do Rio Jaguaribe;
a criação de um parque linear ao longo da margem do rio; bem como um amplo
programa de regularização fundiária das unidades que não serão realocadas.
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No caso do Complexo Beira Rio, a precariedade construtiva das edificações e a
densidade de ocupação domiciliar não são características exclusivas desta área, dada a
difusão destes parâmetros em outras comunidades da cidade. Neste caso específico, as
08 comunidades ocuparam vazios da malha urbana, onde a ocupação era proibida
legalmente em áreas “non aedificandi” na beira do rio Jaguaribe, ou áreas mais
complicadas por serem consideradas de risco de desabamento das encostas.
De acordo com relatório da Fluxus Design Ecológico para o BID (2019) sobre a questão
do parque linear ao longo do rio Jaguaribe,
“é importante o emprego de esforços quecontemplem ações distribuídas na bacia
para alcançar o sucesso que se pretende. Por outro lado,recomendamos
fortemente a ampliação da atuação, ainda que em projeto paralelo à este,
naintegridade da microbacia contribuinte à área do parque linear.
A estruturação de um plano de ações concreto de manejo sustentável de águas
urbanas para amicrobacia contribuinte do CBR não só oferece o partido essencial
para a garantia da longevidadedas estruturas e para o amplo sucesso do parque
linear, mas também uma oportunidade do governolocal experimentar, numa
escala piloto, a adoção de medidas que podem e devem ser
adotadasposteriormente para toda a malha urbana da cidade.”
De acordo com TDR 8
“A área de intervenção caracteriza-se por notável irregularidade fundiária, com
a existência de invasões de propriedades privadas e públicas (terras de domínio
da União e do Município) e outras provenientes de doação, e ocupação de áreas
sujeitas à inundação, inseridas em Áreas de Preservação Permanente – APP e
Zona Especial de Preservação dos Grandes Verdes – ZEP2.”
Consideradas de pequeno porte em comparação a outras de João Pessoa, mas
independentemente do número de unidades habitacionais, a precariedade urbanística
e de infraestrutura desses assentamentos também é um forte indício que contribuiu
para a identificação e caracterização das mesmas como favelas. Através de visitas a
campo foi possível reconhecer visualmente alguns sinais característicos como os
“puxados” de rede elétrica aérea, “puxados” de tubulação de água potável, existência
de valas abertas de esgoto contribuindo diretamente para os rios, a dificuldade de
acessibilidade em escadarias e a ausência de pavimentação em alguns becos.
Pela visualização da foto aérea disponibilizada pela Prefeitura, podemos observar que
além de um traçado viário irregular no interior das áreas, a irregularidade da forma se
verifica pela organicidade da situação das construções no terreno dada a inexistência de
lotes padronizados e a presença de pequenos becos de acesso às áreas mais afastadas
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das vias principais, com largura media inferior a um metro. Estas características somadas
ao tamanho reduzido das construções são fortes indicativos da formação de favelas.
Um aspecto relevante que também precisa ser levado em conta diz respeito aos dados
sociais levantados pela SEDES9(2020).
De acordo com o relatório produzido:
“A área do Complexo Beira Rio, intervenção do Programa João Pessoa
Sustentável, compreende 8 comunidades: Santa Clara e São Rafael, no bairro do
Castelo Branco, atendido pelo CRAS Mangabeira, Brasília de Palha, localizado
entre os bairros de Expedicionários e Torre, Cafofo Liberdade, nos Expedicionários
e Tito Silva, no bairro de Miramar, atendidos pelo CRAS Padre Zé, e Pe. Hildon
Bandeira, localizado entre os bairros de Tambauzinho e Torre, Vila Tambauzinho,
em Tambauzinho e Miramar, no bairro de Miramar, atendidos pelo CRAS São
José.
Por se tratar de uma área descoberta, dentro da perspectiva da Política
da Assistência Social, por não possuir um CRAS localizado na região, os
moradores das comunidades são atendidos nas unidades mais próximas de sua
localidade. Portanto, os números apresentados no presente documento não
correspondem à realidade atual, pois o número de famílias que procuram os
serviços é, certamente, menor que a necessidade da área. Dito isto,
apresentaremos as informações do banco de dados do setor do Programa Bolsa
Família – PBF, CadÚnico, responsável pelos dados. De acordo com as referências
geográficas solicitadas pela UEP, temos a seguinte realidade:
Na área do Complexo Beira Rio foram identificadas 1.183 famílias cadastradas
no Cadastro Único, ou seja, isso representa o número de famílias que foram
atendidas pelos 3 Centros de Referência que atendem a região.”
Ainda importante observar que do total de famíliasque vivem no CBR, 357 pagam
aluguel e 30% recebem auxílio moradia da Prefeitura.
Nº famílias que moram de aluguel na área
30,17%

aluguel
Auxílio Moradia
357

Fonte: SEDES, 2020.
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ÁREAS VISITADAS:
Dia 03/03/2020
Padre Hildon Bandeira
A comunidade Padre Hildon Bandeira está localizada entre as Avenida Ministro José de
Almeida ( Beira Rio) e as margens do Rio Jaguaribe no bairro da Torre.Com área de cerca
de 38.000 m2 e 22 anos de existência, a comunidade tem cerca de 336 edificações de
acordo com a SEMHAB (2017).

Fonte: SEMHAB, 2015
Em 2013 foi realizado,pela IDOM, um mapeamento das inundações na comunidade
demonstrando que quase metade da área sofre com inundações do Rio Jaguaribe. Em
visita ao local e entrevistas com lideranças e moradores fomos informados que tal
situação persiste até hoje (cinco anos depois)em épocas de chuvas, trazendo muitos
transtornos com as inundações, que chegam a um metro de altura em algumas casas
localizadas próximas ao rio.
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Mapa de Inundações da Comunidade Padre Hildon Bandeira.
Fonte: PMJP, 2017.
Na visita realizada, identificamos que em termos de infraestrutura, existem rede de
drenagem superficial e abastecimento de água. Há a existência de algumas valas com
esgoto a céu aberto.
Em termos das habitações, a maior parte da comunidade tem casas em alvenaria, muitas
com emboço e reboco, e a maioria com um ou dois pavimentos.
Também identificamos que há coleta de lixo feita através de gari comunitário
contratado pela EMLUR, além de uma família composta por 4 adultos e 8 crianças que
sobrevivem da coleta de recicláveis que são armazenados na beira do rio.
Há becos bastante estreitos, com largura de 70 centímetros, e não são pavimentados. A
maioria das ruas é em paralelepípedo e existe uma ETE na comunidade que segundo
informações da Prefeitura necessita ser recuperada. Existem três ruas que dão acesso a
Avenida Beira Rio, onde estão localizados facilmente os meios de transporte coletivos,
bem como alguns comércios locais que atendem a região. Além destes
estabelecimentos comerciais, na própria comunidade identificamos Igreja e pequenos
comércios para atender as necessidades básicas de seus moradores. Há também a sede
da Associação de Moradores, onde são oferecidas aulas de dança, capoeira e cultos
religiosos em dois dias na semana.
Dentro da comunidade Padre Hildon Bandeira funciona uma Lavanderia Comunitária
que foi construída pela Prefeitura com recursos do Governo Federal e é administrada
por moradoras. Ao todo são 22 lavadeiras que sobrevivem dessa atividade econômica
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comunitária e 10 lavadeiras utilizam o espaço fins domésticos, reduzindo custos com
água e energia individual. O espaço, conta com autilização de 5 máquinas de lavar em
pleno funcionamento e outras duas máquinas profissionais que ainda não foram
instaladas.
O local também possui um pátio descoberto com tanques e varais para secar as roupas.
Há a necessidade de se rever o layout da operação da lavanderia, já que quando há
passadeiras trabalhando, o espaço acaba ficando insuficiente para todas. A
coordenadora do equipamento comunitário relatou que existe demanda reprimida e
que a ampliação da capacidade do serviço aumentaria a procura pelo equipamento
comunitário.
No mesmo terreno há uma sala de aulas que atende aos cursos de capacitação
oferecidos pela Prefeitura em parceria com Senac e com a SEDES- Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social. Entendemos que a Prefeitura através da SETRAB deve
realizar um contato com o SINE-JP para verificar a demanda do mercado e direcionar
cursos de capacitação para o local.
Potencialidades:
Dentre as principais potencialidades identificadas na comunidade podemos afirmar que
a Lavanderia Comunitária e o espaço de capacitação existente são os maiores potenciais
da área.
Tanto a lavanderia pode ser melhor aproveitada através de mudança interna de lay-out
para que haja uma otimização do espaço disponível quanto a sala de capacitação que
vem sendo subutilizada.
Neste local, a Prefeitura pode realizar oficinas e cursos voltados para a própria
comunidade, relacionados a questão de empreendedorismo, economia solidária,
estética, noções ambientais, saúde e bem estar entre outros. Há a necessidade de se
verificar as demandas através de pesquisa na área e junto ao SINE-PB.
Além deste espaço público, a sede da Associação de Moradores atualmente já oferece
algumas atividades como dança e capoeira e considerando ser um espaço relativamente
grande, pode-se pensar em outras atividades em parceria com o Poder Público
principalmente para os jovens da comunidade.
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Fotos da visita:

Sala de capacitação da Lavanderia

Tanques comunitários

Lavanderia Comunitária

Av. Beira Mar
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Beco da Comunidade

Aspectos de moradia

Guarda de recicláveis

Rio Jaguaribe

Altura da água quando chove

Vala a céu aberto
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Comércio na comunidade

Beco com 70 cm.

Dia 03/03/2020
Visita ao Espaço Intergeracional Sinhá Bandeira
O referido espaço é municipal e gerido pela SEDES- Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. Situado no Bairro Expedicionários, em localidade próxima às
comunidades do CBR. Oferece cursos diversificados, priorizando adultos e idosos. As
terças e quintas-feiras são oferecidos cursos de pintura em tecido e as segundas e
quartas-feiras são oferecidos cursos de embelezamento, de macramê e de bordado com
fitas, chamado vagonite.
Cada turma tem, em média, 20 alunas e a proposta é de que os cursos capacitem suas
alunas para a inclusão produtiva.Existem outras salas que não estão sendo utilizadas,
como a de informática e curso para EAD.
Nesse sentido, o espaço está subutilizado e tem capacidade de ampliar a oferta de
cursos e o número de alunos matriculados. De acordo com o coordenador local, há
dificuldade de sensibilizar jovens para participar dos cursos ali oferecidos. Como
sugestão, a possibilidade do Município colocar um transporte gratuito que atendesse as
comunidades do entorno pois para chegar até o local são cerca de 15 a 20 minutos
caminhando.
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A SEDES vem buscando firmar parceria com SENAC para garantir o fornecimento de
insumos para os cursos bem como a qualidade dos mesmos. No local é possível a
realização de atividades como aulas de dança, capoeira, lutas e demais atividades
esportivas que possam ser realizadas em salas de aula. É importante que seja realizada
uma pesquisa com moradores para melhor conhecimento das necessidades e desejos.
Potencialidades:
Após o início da pandemia, o Espaço Geracional Sinhá Bandeira está sendo utilizado pela
SEDES para a produção de 500 mil máscaras por costureiras contratadas. Considerando
que o referido espaço é formado por salas de aulas com mobiliário próprioe que já tem
um público alvo bem definido de senhoras da terceira idade principalmente,
acreditamos que no momento atual, além da confecção das máscaras, o espaço pode
ser destinado a confecção de uniformes, jalecos e outros tipos de EPIs necessários ao
combate do COVID 19.
Outra oportunidade para utilização do espaço é a oferta de cursos de moda, voltados
para a produção das rendas e trabalhos artesanais que já vem sendo realizados. Uma
questão que deve ser estudada é a maneira de comercializar estes produtos para
geração de renda das alunas. Atualmente a plataforma de e-commerce funciona muito
bem e para que isso seja adotado, as alunas dos cursos do Sinhá Bandeira precisarão se
familiarizar mais com o sistema de vendas online e de marketplace, que visa trabalhar
com a logística da venda dos produtos. Dentro ainda dessa perspectiva de geração de
renda, podem ser oferecidos cursos de Marketing Digital, Gestão Financeira e
informações sobre MEI – Micro Empreendedor Individual para os participantes.
Há também uma sala de informática subutilizada e que pode ser melhor aproveitada a
partir da oferta de cursos para população mais jovem. Uma demanda grande do
mercado atual, inclusive através de cursos online é o de desenvolvimento de games e
de aplicativos para celulares.
Este tipo de demanda só tende a crescer no Brasil e no mundo inteiro. De acordo com o
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), somente no primeiro semestre de 2017, as
vagas de estágio na área cresceram 13,4% no Brasil. Sendo assim, o número de
oportunidades passou de 178.992 no mesmo período em 2017 para 203.062. A maior
parte das vagas oferecidas ( 62% )encontram-se em São Paulo.
Outra iniciativa que pode ser realizada em etapas é de cursos de capacitação para mão
de obra feminina na construção civil.
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A primeira etapa dos cursos pode ser online, em função da importância do atual
momento de manter o isolamento social e a partir do fim deste período de pandemia,
pode ser iniciada a parte prática do curso. A Prefeitura poderá buscar parcerias com o
SENAI e com Sindicato da Construção Civil.
Fotos da Visita:

Sinhá Bandeira- banner

Sala de aula de vagonite

Sala disponível

Sala de aula
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Centro de Referência em Educação Infantil - CREI Santa Clara
Dia 03/03/2020
O CREI Santa Clara é municipal e considerada como um local de referência de
atendimento às crianças entre 2 e 6 anos do CBR.
Atualmente o município tem 87 creches em funcionamento e em 70 delas há um projeto
pioneiro denominado Horta Pedagógica.
Este projeto é coordenado pela SEDEC- Secretaria Municipal de Educação em parceria
com a EMLUR e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAM que fornecem
o composto orgânico a partir da poda das árvores recolhidas nas ruas.
Pela proposta, há a instalação de uma horta no espaço comunitário da creche onde são
plantados pelos professores, alunos e pais, vários tipos de hortaliças e algumas árvores
frutíferas.
Também são utilizados pneus e garrafas pet recicladas para o plantio e delimitação dos
canteiros. Toda a colheita é usada na alimentação das crianças e o excedente da
produção é enviado para as famílias.
Nas hortas são aproveitados os restos de alimentos para adubo natural e compostagem.
O aspecto lúdico é muito valorizado para que as crianças pequenas passem a ser
multiplicadoras da ideia de alimentação saudável.
A proposta de adotar este tipo de projeto nas áreas que compõe o Complexo Beira Rio
é indicada não somente pela questão de utilização de espaços ociosos como pela
possibilidade de aliar a geração de renda e alimentação saudável para os moradores.
Dentro da proposta seriam utilizadosbiofertilizantesapós um projeto de capacitação
com os moradores das comunidades, além de um módulo para ensinar o plantio, rega e
poda.
O momento atual que o país está vivendo com a pandemia e consequentemente a falta
de oportunidades para a população de mais baixa renda que vem se ressentindo com a
paralisação do trabalho e consequente queda da renda é bastante oportuno para se
pensar e estruturar ações de curto e médio prazos que atendam as demandas por
alimentos que a população vem solicitando.
Ao realizar a atualização do cadastro dos moradores do Complexo Beira Rio poderá ser
identificadas as características sócio-econômicas da população bem como as
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potencialidades relacionadas a questão ambiental, de cultivo e produção de alimentos
junto a faixa do Rio Jaguaribe.
Esta produção de hortas pedagógicas e orgânicas pode ser inteiramente revertida para
o consumo da população local.

Fotos da Visita:

Pneus reciclados

Fachada principal

plantio em mandala

Reunião das equipes
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Garrafas pet

Educação ambiental ao ar livre

Dia 04/03/2020
Comunidade Tito Silva:
A referida comunidade está localizada entre as margens do rio Jaguaribe e a Avenida
Ministro José Américo de Almeida (Avenida Beira Rio) no bairro do Miramar.
Ocupa uma área de 34.980m² (trinta e quatro mil novecentos e oitenta metros
quadrados), com cerca de 39 (trinta e nove) anos de existência, com 248 (duzentas e
quarenta e oito) edificações, sendo ocupadas por 285 (duzentas e oitenta e cinco)
famílias, segundo dados da pesquisa em 2015, e por cerca de 300 famílias de acordo
com dados da Associação de Moradores atualmente.
O acesso principal é feito através da Rua São Francisco de Assis que é pavimentada em
paralelepípedo.
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Fonte: SEMHAB, 2015.
Assim como na comunidade Padre Hildon Bandeira, em 2013 foi realizado um
levantamento dos riscos de enchentes pelo IDOM conforme mostra o mapa abaixo,
apresentando resultados importantes que indicam a necessidade de realocação de uma
parte considerável da comunidade (cerca de 70%).

Fonte: PMJP, 2017.
Na visita realizada, conversamos com lideranças e moradores e fomos informados que
em dias de fortes chuvas, a altura da água chega a um metro de altura dentro das casas.
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A comunidade é formada por becos estreitos e alguns sem saída, trazendo transtornos
maiores pois a água se acumula e não escoa.Além disso, verificamos a construção de
novas casas em direção às margens do rio Jaguaribe.
Em termos de coleta de lixo, a comunidade conta com um gari comunitário e a varrição
é feita diariamente.
Um aspecto que se sobressai é o cuidado que os moradores tem com as esquinas e
cantos vazios, onde podemos observar o plantio de árvores e canteiros. Entendemos
que esta prática deva ser valorizada e ampliada na comunidade, buscando mais espaços
vazios para o plantio de árvores e também de hortaliças para o consumo dos próprios
moradores. Nessa perspectiva podem ser oferecidos cursos de capacitação através da
SEMAM para estas famílias.
Já existem experiências bem sucedidas de hortas em comunidades de baixa renda. Uma
delas foi feita na comunidade denominada ChapéuMangueira localizada no bairro do
leme no Rio de Janeiro onde já há adeptos da horticultura de quintal. Os moradores
realizaram cursos práticos de hortas sustentáveis e recebem além das mudas e
sementes, ferramentas básicas e adubo orgânico.10
Há um espaço da Associação de Moradores que vem sendo utilizado com reuniões
comunitárias e cultos religiosos. Além disso no interior da comunidade existem igrejas
evangélicas e pequeno comércio.
Próximo a área existem duas escolas que recebem os alunos da região: Escola José Vieira
e escola Leonel Brizola.
Também identificamos na região casas que se situam em área de risco e já estão sendo
demolidas pela Defesa Civil Municipal. A maioria das edificações são em alvenaria,
sendo que grande parte não tem emboço. Há prédios multifamiliares com até 4
pavimentos na entrada da comunidade.
Potencialidades:
Considerando o exposto acima, acreditamos que a maior potencialidade para a
comunidade Tito Silva é o incentivo ao desenvolvimento de projetos relacionados a
questão ambiental e de segurança alimentar a partir das hortas pedagógicas que
visitamos no CREI Santa Clara.

10http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/11/hortas-em-favelas-do-rj-

mudam-rotina-e-trazem-animo-aos-moradores.html
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Claramente percebe-se na área o cuidado com os pequenos espaços vagos, a limpeza
das ruas e becos e o plantio em vasos de mudas de árvores e de temperos.
Esta iniciativa poderá transformar a comunidade num exemplo de boa prática em
relação ao meio ambiente e adoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Fotos da Visita:

Rio Jaguaribe

Casa construída às margens do Rio

Principal via de acesso

Equipe na visita
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Edificação multifamiliar na entrada

Via interna pavimentada

Aspectos de edificação com 3 pavimentos

Becos de acesso
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Igreja evangélica

Associação de moradores

Aspectos de rua

Esgoto a céu aberto

Dragagem nas margens do rio

Residência na margem do rio
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Dia 04/03/2020
Comunidade Miramar
A comunidade Miramar, localiza-se as margens da Avenida Ministro José Américo de
Almeida (Avenida Beira Rio), no bairro do Miramar e em frente a Comunidade Tito Silva.
Ocupa uma área de 31.000m² (trinta e um mil metros quadrados),com cerca de 42
(quarenta e dois) anos de existência, tendo 256 (duzentas e cinquenta e seis) edificações
sendo ocupadas por 292 (duzentos e noventa e duas) famílias, de acordo com dados da
Prefeitura de 2015.

Fonte: SEMHAB, 2015.
Assim como nas outras duas comunidades apresentadas acima, na Miramar também foi
realizado,através da IDOM, um estudo que apresenta os imóveis sujeitos a deslizamento
e de acordo com a figura abaixo, este risco é considerado médio, mas ocupa uma
mancha consideravelmente grande da comunidade (cerca de 50%).
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Fonte: PMJP, ano 2017.
Na visita realizada, verificamos que a questão da falta de infraestrutura é um grave
problema na área. Várias casas estão construídas sobre valas e talvegues. Além disso há
um outro grupamento de residências que foi edificado em área de risco de desabamento
junto da encosta.
O esgoto é lançado in natura nas valas e, de acordo com informações da Agente
Comunitária de Saúde – ACS da USF, quando chove estas valas enchem e o esgoto
retorna misturadocom a água pluviale inunda as casas.
Na Avenida João Américo existe um pequeno comércio que atende aos moradores além
de ponto de ônibus e um PSF a menos de 200 metros da comunidade.
O acesso interno é realizado através de becos e escadarias, com degraus fora do padrão
aceitável de acessibilidade e alguns corrimãos de apoio.A maior parte dos becos tem
pavimentação em paralelepípedo ou concreto mas em estado razoável de conservação.
As caçadas da via principal necessitam de conservação.
Potencialidades:
A comunidade Miramar se localiza entre a Avenida Beira Rio onde estão localizadas as
casas em risco e tem uma topografia acidentada, com casas construídas sobre as valas
e talvegues e becos acessados por escadarias sem corrimão ou proteção.
Acreditamos que por conta da topografia e da forma espacial desta comunidade, não há
indicativos de potencialidades que possam ser desenvolvidos especificamente no local.
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Em nossa vistoria, não identificamos o funcionamento de uma Associação de Moradores
nem tampouco a existência de grupos de idosos ou de jovens já organizados e que
pudessem ser inseridos em projetos específicos para a localidade. Nesse sentido, é
importante que nessa área sejam levantados através do questionário de cadastro
amostral, as vocações e demandas para o desenvolvimento de atividades que tragam
benefícios específicos para seus moradores.

Fotos da área:

Escadaria de acesso

Pavimentação do beco
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Instalação precária

Área de risco

Casas na parte baixa

Casa construída sobre o talvegue
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Acesso à parte baixa

Comércio

Calçada da via principal

Via principal

Acesso principal

Moradia abaixo do greide da rua
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Dia 04/03/2020
Comunidade Vila Tambauzinho
Vila Tambauzinho localiza-se na Avenida Ministro José Américo de Almeida (Avenida
Beira Rio) no bairro de Tambauzinho, ocupando uma área de 3.500m² (três mil e
quinhentos metros quadrados), com cerca de 32 (trinta e dois) anos de existência, possui
31 (trinta e uma) edificaçõessegundo dados da SEMAB de 2017 e 22 famílias de acordo
com dados dos próprios moradores da localidade em 2020.

De acordo com o mapeamento feito pela SEMHAB e pelo IDOM (2013), não foram
encontrados situações de riscos de deslizamentos e nem de inundações, foram apenas
identificados problemas de infraestrutura e requalificação urbanística.

Fonte: SEMHAB, 2015.
Por ser muito pequena, a comunidade não tem problemas graves como as demais. A
mesma pode ser acessada através de um beco pavimentado e a maior parte das casas
são em alvenaria tendo reboco e emboço. Há ainda algumas casas mais precárias e que
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necessitam de intervenção em relação a melhorias habitacionais e que foram
construídas abaixo do nível darua de acesso lateral.

Na visita realizada identificamos várias famílias de idosos que vivem na comunidade
desde a sua ocupação inicial.

A área precisa de intervenções urbanísticas pontuais, principalmente em termos de
saneamento pois quando chove não há inundações e sim relatos de retorno do esgoto
para dentro das casas já que a rede existente está comprometida.

Em termos comerciais, no local encontramos algumas oficinas mecânicas e um lava-jato,
além de pequeno comércio tipo mercearia. A escola municipal Leonel Brizola se localiza
junto a comunidade e atende aos jovens da região.

Potencialidades:
Devido as suas dimensões territoriais, a comunidade não dispõe de nenhum espaço para
o desenvolvimento de atividades no local. Mas é importante levar em conta o perfil dos
moradores que nos acompanharam na visita, sendo a maior parte de pessoas com mais
de 60 anos e do sexo feminino. Nesse sentido, será válido pensar em atividades que
possam ser oferecidas a este público alvo, mesmo que sejam realizadas em outros locais
fora da comunidade e prever o deslocamento gratuito dos moradores, inclusive para o
espaço do Sinhá Bandeira.

51

Fotos da visita:

Moradias necessitando melhorias habitacionais

Lava Jato

Escola Leonel Brizola
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Comércio

Rua principal de acesso

Beco principal
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Dia 04/03/2020
Comunidade Cafofo Liberdade
A comunidade Cafofo – Liberdade localiza-se as margens da Avenida Ministro José
Américo de Almeida (Avenida Beira Rio), no bairro dos Expedicionários, ocupando uma
área de 3.330m² (três mil trezentos e trinta metros quadrados), com cerca de 27 (vinte
e sete) anos de existência e possui 57 (cinquenta e sete) edificações sendo ocupadas por
67 (sessenta e sete) famílias, de acordo com informações da SEHAB em 2015. De acordo
com informações atuais de moradores a comunidade tem 50 famílias.

O estudo do IDOM (2013) identificou áreas sujeitas a risco de inundações ou
deslizamentos

conforme mapa abaixo, demonstrando que pelo menos 50% da

comunidade sofre algum tipo de interferência e risco.

Fonte: PMJP, ano 2017.
Na visita a campo verificamos que o acesso principal é pavimentado, está em bom
estado de conservação ea região no entorno imediato dispõede comércios,que atendem
a comunidade. A comunidade se insere em um bairro Expedicionários com residências
de bom padrão construtivo.
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As casas são em alvenaria, com emboço e reboco e com no máximo dois pavimentos.O
beco de acesso ao interior da comunidade é em paralelepípedo e há necessidade de
melhoria nas calçadas.

Há a necessidade de realocação de cerca de 10 casas para abertura de uma rua, bem
como verificar a situação construtiva das casas que se localizam no beco abaixo do
greide da via principal.

Potencialidades:
Assim como a comunidade da Vila Tambauzinho, esta comunidade é bem pequena,
tendo ao todo cerca de 50 famílias residentes.

Não existe um local disponível para se realizar atividades com os moradores em termos
de alavancar as potencialidades do local. O que podemos indicar é que sejam previstos
cursos de capacitação para os comerciantes do entorno imediato visando a melhoria da
renda em seus pequenos negócios locais. O tema da educação e de empreendedorismo
social pode ser abordado em aulas presenciais ou online já disponibilizadas no mercado.
Também buscar capacitação para a gestão de negócios e conexões com o mercado,
através de uma melhor comunicação de seus produtos.

Uma iniciativa que deu certo e pode servir como inspiração é o FA.VELA que surgiu em
2014 no Morro do Papagaio, Belo Horizonte. Foi criado por jovens com trajetórias de
vida marcadas por experiências pessoais e proﬁssionais na periferia e no
empreendedorismo social, que tiveram acesso à educação formal superior, e lutam para
compartilhar seus conhecimentos.11

11

https://favela.org.br/?gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86ICHKtJGeC-teKbbGyZXQk6WBvZRjJb88ABbQWOY9AtZHOZWYKzRYEaAkNYEALw_wcB
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Fotos da Visita:

Local indicado da futura rua

Pequenos comércios

Acesso lateral à comunidade

Aspectos moradias e acesso ao beco

Dia 04/03/2020
Comunidade Brasília de Palha

A comunidade denominada Brasília de Palha, está localizada em frente a comunidade
Padre Hildo Bandeira, junto da Avenida Ministro José Américo de Almeida (Avenida
Beira Rio), sendo parte da mesma. Ela está situada no bairro da Torre e a outra parte
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nos Expedicionários, ocupando área de 14.920m² (quatorze mil novecentos e vinte
metros quadrados), e existe há cerca de 47 (quarenta e sete ) anos, com 126 (cento e
vinte seis) edificações ocupadas.

No mesmo estudo, elaborado pela empresa IDOM para a Prefeitura, foi demarcada a
área sujeita a inundações ou a escorregamentos, conforme demonstrado no mapa
abaixo.

No mapa podemos identificar que a referida área sujeita a alagamento ou
escorregamento é bem pequena se compararmos com as demais comunidades e a
mancha se localiza nas bordas da comunidade.

Fonte: PMJP, 2017.

A comunidade faz limite com um loteamento de classe média, com casas de bom padrão
construtivo. Seu acesso é pavimentado em paralelepípedo e em estado razoável de
conservação.

Em termos habitacionais, a mesma é formada por casas em alvenaria, com um ou dois
pavimentos, sendo algumas em bom estado de conservação mas a maioria necessitando
de emboço.
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De acordo com informações da Prefeitura, está prevista a realização de obras para a
abertura de uma via e portanto será necessário a remoção de cerca de 15 casas que
estão no trajeto. Para estas famílias está prevista a oferta de uma das modalidades de
realocação.

Potencialidades:
Assim como as comunidades da Vila Tambauzinho e Cafofo Liberdade, esta área tem um
número pequeno de residências e cerca de 10% deste total deverá ser removida para
obras de urbanização. Em nossa visita não identificamos nenhuma Associação de
Moradores funcionando nem tampouco comércios no interior da comunidade que
possam ser potencializados em projetos.

Nesse sentido, entendemos ser importante que durante a fase de cadastramento dos
moradores seja feita uma pesquisa da vocação desta área e das demandas para serem
atendidas.

Fotos da visita:

Casa na entrada da comunidade

Beco de acesso pavimentado
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Casa em alvenaria com 2 pavimentos

Local previsto para abertura da via

Dia 05/03/2020
Comunidade São Rafael

A comunidade São Rafael se localiza entre a BR-230 e as margens do rio Jaguaribe no
bairro do Castelo Branco, ocupando uma área de 92.150m² (noventa e dois mil cento e
cinquenta metros quadrados), com cerca de 47 (quarenta e sete) anos de existência,
com 398 (trezentas e noventa e oito) edificações, sendo ocupadas por 420 (quatrocentas
e vinte) famílias.

O acesso é feito pela Avenida Pedro II em bom estado de conservação. Um dos becos
que dá acesso às margens do rio Jaguaribe chama-se Beco da Paz e o mesmo é em terra
batida. Os demais acessos através de ruas são em paralelepípedo e alguns necessitam
demelhorias. Além das ruas, existem becos em direção ao Rio Jaguaribe e que são em
terra batida.
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O mesmo estudo feito pelo IDOM em 2013 identificou uma faixa de extensão
demonstrando o risco de inundação.

Fonte: PMJP, 2017

Nesta área, na visita realizada em março de 2020 podemos observar novas casas que
foram construídas há pouco tempo, e que são precárias em termos de infraestrutura e
de estrutura física, utilizando madeira e pedaços de chapas de aço como paredes.

Nas vias principais, o padrão construtivo das residências é bom, sendo em alvenaria com
emboço e reboco. A maioria das casas tem um pavimento. Além das casas existem
pequenos comércios e igrejas na área.

Há valas de esgoto a céu aberto que desaguam no rio Jaguaribe e o mesmo está tomado
por plantas aquáticas características de lançamento irregular de esgoto. Em dias de
fortes chuvas a água alcança um metro dentro das casas e já houve necessidade de
intervenção por parte da Defesa Civil para resgatar famílias em botes.

Em função do tipo de ocupação da referida comunidade onde ainda existem áreas livres
as margens do rio, há necessidade que seja feito o mais breve possível, um trabalho de
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“congelamento da poligonal” com a identificação e marcação das casas existentes afim
de evitar que novas construções sejam feitas enquanto o projeto está em
desenvolvimento. Isso se dá,inclusive, porque identificamos a demarcação de novos
lotes separados por marcos de madeira e barbantes que provavelmente serão
comercializados na área.

Também podemos verificar que em cerca de20 residências localizadas próximo ao rio
Jaguaribe, há a criação de porcos e galinhas, aumentando consideravelmente os níveis
de insalubridade

De todas as comunidades do CBR visitadas, a São Rafael é que tem mais áreas precárias
e consideradas de risco não somente de inundação mas também riscos à saúde por
conta da criação de animais em pocilgas junto às moradias.

Também identificamos casas que estão com rachaduras importantes bem como
“soluções” para evitar a perda de móveis utensílios por conta das chuvas através da
construção de pisos elevados com 60 cm. dentro da própria casa, que em época de
chuvas abrigam os moradores e seus pertences.Segundo informações dos técnicos da
UEP será necessário realocar cerca de 200 casas.

Próximo ao rio, existe uma ETE que precisa de reformas e de acordo com a equipe do
Instituto Voz Popular, há a proposta de se fazer um biodigestor no local.

De acordo com pesquisadores da Fiocruz (2018),
“o biodigestor é um exemplo de tecnologia social que possibilita sanear e obter
energia em forma de gás natural através da biodigestão anaeróbia para áreas
rurais e periurbanas. Sabemos que no Brasil, os serviços de tratamento de esgoto
sanitário ainda é feito de maneira desigual pelo Estado, onde somente 20% da
população com maior renda tem 90% da sua população atendida pelo serviço, e
os 20% mais pobres tem apenas 60% da população atendidas pelos serviços de
coletas, o que demonstra o quadro de desigualdades do país. estabelecido no
país. A possibilidade de adoção de uma tecnologia social como o biodigestor
pode ser compreendida como uma proposta de minimizar problemas sociais pois
tem baixo custo de implementação, facilidade de construção, participação social
e representa um ganho social para população. “
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O biodigestor possibilita transformar os gases gerados emenergia,atravésda
decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos porbiodigestão.Existemdiferentes
tiposdebiodigestores já utilizados noBrasil, variando de acordo com a tecnologia
adotada, tamanho, viabilidade financeira e materiais usados para sua construção.

Ainda corroborando sobre a importância dos biodigestores, o relatório produzido pela
Fluxus Design Ecológico para o BID sobre o rio Jaguaribe (2019, p. 21) afirma que:
“A título de informação, ao ser acolhido em um biodigestor, o esgoto produzido
diariamente por uma família de 4 pessoas é capaz de gerar entre 40 a 60 minutos
de biogás por dia, trazendo uma autonomia parcial para sua demanda de gás de
cozinha, enquanto oferece água de melhor qualidade para a próxima etapa do
processo de tratamento. Esta identificação reforça a importância de dialogar
com as comunidades atingidas de forma que sejam protagonistas no processo de
desenvolvimento de cada um dos projetos constituintes do CBR, e fortaleçam,
através de novos vínculos, não só o processo de elaboração, mas também a
aceitação, o acolhimento, e o pertencimento ao projeto.”
Acreditamos que no desenvolvimento do Programa João Pessoa Sustentável deverão
ser pesquisados os modelos que se adequam a comunidade São Rafael e que poderão
atender às necessidades locais.

Em termos de acessos carroçáveis, além da rua principal de acesso denominada
Arquivista Jonatas Careca, existem mais duas outras ruas importantes: a rua Amazonas
e a rua Tocantins. As casas localizadas na rua Amazonas foram construídas após 1985,
depois que a área foi desocupada pela Prefeitura. Na rua Tocantins identificamos a
presença do tráfico de drogas e esta é uma área mais vulnerável da comunidade, onde
não é permitido tirar fotos. Nesse local identificamos casas abandonadas pois as famílias
foram expulsas. No final deste local existe uma ponte sobre o rio que liga a comunidade
São Rafael à comunidade Padre Hildon Bandeira. Este fato precisa ser levado em conta
no momento da seleção dos ELOS e também na época do reassentamento previsto para
as novas unidades habitacionais que serão construídas nos três terrenos.

O conflito de facções e as brigas existentes pelo controle dos territórios tem
demonstrado nos últimos anos no país inteiro, muitas dificuldades para se desenvolver
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trabalhos sociais em comunidades; uma vez que há necessidade de se interromper as
ações quando a situação está mais tensa bem como avaliar com muito cuidado e
sensibilidade quais serão as famílias que irão ser realocadas em cada condomínio, pois
muitas vezes estas famílias são oriundas de áreas dominadas por diferentes facções e
chegam a ser expulsas de suas novas moradias somente por terem vivido em áreas de
dominadas por outros grupos rivais.

Em reunião realizada com representantes do Instituto Voz Popular que atua na
comunidade, fomos informados que o mesmo adquiriu um terreno onde está
construindo sua nova sede. Por este motivo, atualmente o atendimento do Instituto é
feito em um espaço cedido pela Igreja de Nazareno.

O Instituto tem diversos projetos de geração de renda como:a Padaria, a Radio
Comunitária e o Centro de Economia Solidária,Banco Comunitário que estão
temporariamente desativados, aguardando a conclusão da sede. Atualmente no espaço
da Igreja são atendidas 60 crianças no contra turno escolar em aulas de reforço e
também de informática, que conta com a disponibilização de 5 computadores. Os
líderes do Instituto Voz Popular estão em busca de novos padrinhos para obtenção de
mais recursos e ampliação da capacidade de atendimento.

Outra iniciativa importante é o projeto da moeda social através do Banco Comunitário,
que era utilizada no comércio local, para compra de alimentos e de gás de cozinha. Por
conta das obras da nova sede, a moeda social não se encontra em circulação,
aguardando as novas instalações do Instituto serem concluídas.

De acordo com pesquisa recente feita pelo Instituto, na comunidade existem 75
negócios como mercadinhos, rendeiras, vendedoras de produtos em casa e pocilgas.

A sugestão é que seja feito um projeto de microcrédito, através do Banco Cidadão
direcionado a esta comunidade de baixa renda através da SETRAB.Em encontro
realizado com a presença dos representantes do Banco Cidadão, fomos informados que
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o mesmo realiza quatro tipos de empréstimos: políticas públicas, pessoa jurídica, pessoa
física e rural.

Para o recebimento destes empréstimos é feita uma análise que consta de inscrição,
seleção e entrevista com os interessados e visita. A modalidade de políticas públicas é a
que tem as melhores condições de financiamento e a liberação é feita em dois meses.

O Banco Cidadão também oferece capacitação aos interessados, mas existe um aspecto
negativo que dificulta bastante relacionado ao cadastro de inadimplentes pois o Banco
só oferece o microcrédito para quem não está negativado ou inadimplente.

Na comunidade existem 15 catadores de lixo reciclável e os mesmos comercializam seus
produtos através de pessoas que são atravessadoras, pagando preços muito baixos
pelos produtos coletados.Foi observado uma grande dificuldade no acondicionamento
inapropriado do lixo, sendo acumulados dentro das próprias casas, aprofundando assim,
problemas de saúde.

Neste sentido, é fundamental se pensar em um modelo adequado à estas comunidades
do Complexo Beira Rio em termos de possibilidades de reciclagem de lixo.Se por um
lado vemos a presençados catadores de resíduos que atuam de forma inadequada e
informal, por outro existe não somente a matéria prima para o desenvolvimento do
trabalho,, que são os materiais recicláveis como também a possibilidade de utilização
da moeda social.

Há que se pensar em um modelo de cooperativa para os catadores que possam
comercializar de forma associativa e sem a presença dos atravessadores os seus
produtos. A estruturação desta proposta passa necessariamente por uma pesquisa com
entidades, ONGs locais, a SEMAM e Empresas como a própria EMLUR que já disponham
de exemplos de boas práticas que possam ser adequados à realidade do CBR. Fortalecer
a organização social deste grupo demoradores pode ser uma alternativa em termos de
geração derenda, capacitação dos envolvidos visando a melhoria da qualidade de vida,
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através do sustento mais digno e de uma atividade que impacta diretamente nas
condições ambientais do local.

Em artigo publicado pelo IPEA (2016), Lisboa, C.12conta sobre o reconhecimento através
do Prêmio ODM Brasil de coleta seletiva pelo município de novo Hamburgo. Criado em
2010 com cerca de quarenta catadores, o programa empregava em 2018 95 catadores,
que chegam a receber salário mensal de até R$ 1.500. A média salarial de catadores
organizados nas 1.175 cooperativas existentes no Brasil não ultrapassa um salário
mínimo e meio por mês. Além de ser uma experiência de inclusão social e
cooperativismo, o projeto já dura praticamente uma década e tende a se ampliar.
Dentro da experiência,um dos aspectos mais relevantes foi a parceria entre a empresa
de limpeza urbana da cidade, a Cooperativa e a Prefeitura.

Ainda de acordo com o artigo e conforme podemos verificar no quadro abaixo, somente
21% das cidades brasileiras tem coleta seletiva.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, ano 2015.

12A coleta seletiva que traz dignidade, renda e proteção. Lisboa, C. 2016

Ano 13 . Edição 88 - 23/11/2016
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Para o IPEA (2018) é importante destacar o papel feminino nessas cooperativas pois as
mulheres são mais receptivas e trabalham de forma mais organizada na etapa de
separação dos resíduos nas esteiras.

Outra experiência exitosa são osEcopontos em Fortaleza- CE onde os moradores podem
descartar lixo em troca de descontos na conta de luz ou créditos no transporte coletivo.
Estes pontos recebem gratuitamente porções de entulho, restos de poda, móveis e
estofados velhos, além de pneus, óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros, metais,
celulares e aparelhos eletroeletrônicos e em troca o morador recebe créditos na conta
de energia e crédito no Bilhete Único.Todos funcionam de segunda-feira a sábado,
sempre de 8h às 12h e de 14h às 17h. com a presença de um funcionário da empresa de
limpeza urbana de Fortaleza.13

Retomando a questão das ações propostas pelo Instituto, identificamos na reunião, que
o mesmo tem várias para a comunidade São Rafael e a maioria delas estão relacionadas
as questões sócio ambientais e de geração de renda a partir da inclusão produtiva das
famílias, inclusive propostas para as pocilgas.

Outra demanda que surgiu a partir de conversas com moradores, foi da criação de uma
academia ao ar livre para terceira idade num terreno atualmente ocupado por um
estacionamento irregular junto a Rua Amazonas.

Potencialidades:
São Rafael é a comunidade do Complexo Beira Rio onde identificamos o maior número
de potenciais atividades que já estão em andamento e que podem ser aprimoradas e
replicadas nas demais áreas.

Um dos exemplos é a rádio comunitária. Nesse momento atual de pandemia por
coronavirus, a rádio pode ter um papel muito importante na divulgação de ações

13https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/08/23/fortaleza-ja-conta-com-48-ecopontos-locais-para-

descarte-de-lixo-reciclavel.ghtml
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voltadas a prevenção, com informações claras e didáticas de como se proteger, como
buscar respeitar o isolamento social e como adotar medidas de limpeza e higienização
que evitam a propagação do vírus além de divulgar iniciativas voltadas a violência contra
as mulheres que vem aumentando em tempos de confinamento e isolamento social.

Após esta situação de crise, a rádio continuará tendo um papel importante na divulgação
do Programa João pessoa Sustentável, suas etapas buscando ser um elo forte de
comunicação entre o Poder Público e os moradores.

Podemos afirmar que na comunidade São Rafael já existem lideranças comunitárias que
vem atuando há muitos anos em prol de todos e que são reconhecidos. O Instituto Voz
Popular, fundado após um processo de violência e mortes na comunidade, é dirigido
por moradores da própria área que buscam fortalecer a instituição através de parcerias
com a Universidade Federal da Paraíba entre outros. Melhorar o diálogo e incentivar
projetos de capacitação de lideranças locais é um bom exemplo do que pode ser
realizado com os moradores da área.

Reativar a padaria comunitária que encontra-se paralisada por conta da construção da
nova sede do Instituto; buscar a parceria entre o Banco Cidadão e o Banco Comunitário
para potencializar ações voltadas ao empreendedorismo social devem fazer parte das
ações prioritárias da Comunidade.

Outro potencial importante é a moeda social que foi criada na região e que também
encontra-se momentaneamente desativada. Ao reativar este ativo econômico, estamos
abordando a questão de valores locais, das relações dentro da própria comunidade, da
busca pelo consumo mais sustentável e de empreendimentos que passam a atuar de
forma coletiva, evitando a competição.

Além destas iniciativas que já existem, acreditamos que a comunidade tem potencial
para atuar em busca de novos parceiros financeiros, buscando captar recursos para o
desenvolvimento de

novos projetos que beneficiem seus moradores, como por

exemplo: o projeto do biodigestor, projetos relacionados a hortas pedagógicas e
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sustentáveis com o uso de biofertilizantes em parceria com a SEMAM, a recuperação
de áreas degradadas para uso coletivo e de lazer. E nesse sentido, buscar renaturalizar
espaços vazios ou ocupados de maneira irregular com o plantio de árvores, criando um
corredor verde ao longo da comunidade poderá melhorar o ambiente construído e criar
uma consciência da importância da preservação.

Como mencionado no texto acima, o Instituto Voz Popular tem parceria com a Igreja
que oferece seu espaço para a realização de atividades como aulas de dança e de
informática. Estas iniciativas devem ser mantidas e se possível ampliadas, possibilitando
atender a mais jovens em situação de risco social.No espaço destinado a aulas de
informática também poderão ser oferecidos cursos como já propostos para o Espaço
Sinhá Bandeira tais como games, criação de aplicativos para celulares entre outros e
cursos voltados ao público de mulheres que queiram se capacitar em atividades da
construção civil.

Fotos da área:

Beco da Paz
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Moradias junto ao Rio

Aspectos construtivos das moradias junto ao Rio

Precariedade e lixo no interior da moradia
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Esgoto a céu aberto

Degrau no interior da casa

RuaArquivista Jonatas Careca

Pátio da Igreja

Residências da Rua principal

Sala de informática na Igreja
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Beco de acesso a rua Tocantins

Tubulação de água

Invasão junto ao rio

Aspecto construtivo

Invasão junto ao Rio

Escola Estadual São Rafael
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Terreno da sede do Instituto com construções em andamento

Dia 05/03/2020
Reunião com Incubes- Universidade Federal da Paraíba
Sr. Paulo inicia a apresentação fazendo um histórico da criação do primeiro Banco
Comunitário no país- Banco de Palmas na comunidade de Palmeiras em Fortaleza com
uma moeda social, que passa a garantir a circulação dos recursos na própria
comunidade. No país existem 125 Bancos Comunitários.
A partir desta contextualização, o Sr. Paulo contou sobre as iniciativas de economia
solidária que vem ocorrendo na comunidade São Rafael desde 2013 para criação de um
Banco Comunitário denominado Banco Jardim Botânico, que trouxe sua própria
identidade e história local, inclusive com o desenho das moedas, sendo um importante
agente de desenvolvimento local.
As propostas de empréstimos solicitadas ao Banco Jardim Botânico são para consumo
de gás, medicamentos e alimentação. Os empréstimos são em média de R$ 100,00 para
linha de consumo. O Banco fez um mapeamento sócio econômico local e somente após
esta situação é que se definiu as linhas de crédito.
Para os empréstimos, há um comitê de avaliação com aval solidário de vizinhos que
informam se as pessoas que estão solicitando os recursos estão aptas a receber, se são
“boas pagadoras” e ao final verifica-se que o índice de inadimplência tem sido baixo, em
torno de 5% e se comparamos ao sistema financeiro brasileiro, esta taxa sobe para 48%.
Em outras comunidades do Estado da Paraíba, além dos empréstimos, são feitas
capacitações prévias em áreas definidas pela própria demanda comunitária e os
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empréstimos ajudam a desenvolver a comunidade de maneira coletiva. Na comunidade
Palmeiras houve a solicitação de empréstimo para o desenvolvimento de iniciativas
coletivas como Palmas Fashion, Palmas Limpe e para o Grupo Cultural local.
Na comunidade São Rafael,um aspecto interessante foi a criação da Padaria Comunitária
a partir de investimentos deste Banco. As mulheres que trabalham na Padaria
Comunitária foram capacitadas e novos interessados em participar deste processo, já
são capacitados por estas mulheres, buscando dar orientação na área de
empreendedorismo coletivo, orientações de crédito entre outras.
Projetos de Economia Solidária já existem na Comunidade São Rafael com apoio do
Incubes, como o Ecolanches que apoia 15 mulheres que fabricam e vendem lanches na
Universidade a partir de alimentos saudáveis e com base em um processo de formação
e capacitação com o grupo.
Foi solicitado que a Prefeitura busque flexibilizar exigências quanto a documentação a
ser apresentada para solicitação de microcrédito para população de mais baixa renda.
Daniel, morador da comunidade São Rafael e liderança local, acredita que a rádio
Comunitária também possa servir como meio de comunicação de alertas de risco para
Defesa Civil.

Dia: 06/03/2020
Comunidade Santa Clara
A comunidade Santa Clara está localiza nas proximidades da BR-230 no bairro do Castelo
Branco. Seu acesso principal é feito através de uma ladeira íngreme em paralelepípedo.
Pela BR 230 não há acesso formal a comunidade, sendo necessário caminhar pelo
acostamento da rodovia e para atravessar a via, os moradores correm riscos de
atropelamentos com registro de óbitos.
A comunidade ocupa uma área de 72.870m² (setenta e dois mil oitocentos e setenta
metros quadrados), com cerca de 49 (quarenta e nove) anos de existência, com 364
(trezentas e sessenta e quatro) edificações, sendo ocupadas por 400 (quatrocentas)
famílias, de acordo com levantamento realizado pela SEMHAB e de acordo com a
presidente da Associação de Moradores, atualmente vivem 384 famílias.
O estudo feito pelo IDOM (2013), conforme mapa abaixo, demonstra uma mancha de
risco, com cerca de 30% da comunidade tendo algum tipo de risco de desabamento e
uma pequena faixa de alto risco de desabamento onde já houve intervenção por parte

73

da Defesa Civil Municipal condenando algumas residências que ameaçavam desabar e
que foram demolidas. Até o momento o entulho dessa demolição continua no local.

Fonte: PMJP, ano 2017
A maioria das residências tem entre um e dois pavimentos, em alvenaria e algumas tem
emboço e reboco. Em várias residências identificamos um elevado número de
moradores, inclusive de coabitação familiar.
De acordo com informações da Associação de Moradores, não há mais inundações
depois que a prefeitura resolveu o problema com obras de drenagem e a construção de
uma galeria de águas pluviais. Em parte da comunidade existe rede de esgotamento
sanitário que em geral está em bom estado de conservação, excetuando-se na rua São
Misael onde a tubulação de esgoto estoura constantemente alagando a rua e as casas
com esgoto.
A maior parte das ruas e becos são revestidos em concreto ou paralelepípedo. Em
termos de resíduos sólidos, há somente um catador delixo na comunidade e a coleta é
realizada através da EMLUR três vezes por semana. Os moradores já solicitaram uma
caçamba de lixo junto a BR 230, para que não haja depósitos irregulares de resíduos nos
dias em que não há coleta.
A comunidade dispõe de área de lazer, como praça e quadra esportiva mas não há
nenhum projeto em andamento que envolva os moradores em atividades esportivas
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quer seja pela Prefeitura, por ONG ou pela Associação de Moradores que reclama da
falta dessas atividades esportivas e culturais. Próximo a comunidade funciona a Creche
Municipal Santa Clara e há umaUSF ao lado deste equipamento.
Também existem na Comunidade, lavadeiras que trabalham em suas casas e não
utilizam a Lavanderia Comunitária da Comunidade Padre Hildon Bandeira. Pelo perfil
sócio econômico levantado pela Associação de moradores, existem diversas famílias que
recebem o benefício do Bolsa Família, e também identificamos iniciativas de trabalhos
em artesanato, na construção civil e pequenos comércios no interior da área. A maior
demanda identificada é para os jovens e crianças que não dispõe de atividades voltados
à esta faixa etária.
Segundo informações, o local sofre com a violência e tiroteios são comuns na área.
Potencialidades:
A comunidade Santa Clara em termos de disponibilidade de espaço é bem servida e bem
organizada. O que podemos verificar em visita ao local foi que no momento não existem
iniciativas sendo realizadas nem na Associação de Moradores nem em outra organização
que atue no território. Inclusive uma reclamação da presidente da Associação de
Moradores foi sobre a questão dos jovens ociosos e que poderiam estar realizando
atividades físicas ou outros cursos de capacitação no contraturno escolar.
Além disso, devemos considerar o relato sobre as atividades que já vem sendo
realizadas por lavadeiras da área e nesse sentido, acreditamos ser importante incentivar
que mais mulheres busquem utilizar a lavanderia comunitária situada na comunidade
Padre Hildon Bandeira.
A correta identificação das demandas da comunidade para os jovens, visando atuar em
projetos de inclusão produtiva é um caminho que pode ser adotado para a região. O
espaço ocioso da Associação de moradores pode ser utilizado em atividades para este
público alvo.
Outro aspecto que pode ser levado em conta é a falta de arborização nas ruas o que
eleva consideravelmente a temperatura local. Na área pode-se prever o plantio de
árvores frutíferas nas ruas bem como aproveitar espaços ociosos para a implantação das
hortas pedagógicas.

75

Fotos da área:

Rua de acesso

Sede da Associação de moradores

Casa em risco

Vala a céu aberto

Igreja Batista

rua São Misael
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Tubulação de água

Lixo embaixo da tubulação

Passagem para a BR 230

Residência precária

Residência de catador de lixo

Entulho das demolições
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Lixo junto a vala

Tubulação de água

Lixo junto a BR 230

Catador de lixo

Rua pavimentada

Demolições das casas
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Dia 06/03/3020
Reunião com equipes da Prefeitura
A referida reunião ocorreu com a presença de representantes da EMLUR, da SETRTAB,
da UEP , da SEMAM, da Educação e da Universidade.
A proposta foi que cada membro presente apresentasse suas considerações sobre as
visitas feitas.
Marcela da EMLUR iniciou informando sobre a exist6encia de5 núcleos e 3 associações
de catadores formalizadas. Há dificuldade com os atravessadores e a sugestão é que se
comercialize através de redes de associações. Sugere ainda a proposta de mapear as
indústrias e empresas para verificar potenciais compradores e informa que existem
cerca de 15 catadores informais no CBR, que trabalham muitas vezes de forma
desumana, usando animais e carroças para coleta;
-Dantas da UEP aborda o desafio de como solucionar a questão de resíduos e informa
que para viabilizar a coleta seletiva para o CBR há necessidade de ser disponibilizado um
galpão com cerca de 1.000 m2 bem como de implementar ações que se traduzam em
uma maneira mais digna para os catadores informais trabalharem. Acredita que possa
haver apoio da UFPB e do SEBRAE;
-Professor Alexandre da UFPB acredita estarmos diante de uma oportunidade de fazer
uma proposta piloto para coleta de recicláveis no CBR; inclusive com a formação de uma
rede de fornecedores deste tipo de material, buscando ressaltar o caráter
multidisciplinar da equipe e das atividades correlatas;
-Icaro Almeida, representante da SETRAB abordou a importância de envolver
incubadoras e a própria Universidade para apoiar o Programa;
-Neide Martins da SEMAM avalia a importância de se atuar em práticas sustentáveis a
partir da combinação de atividades de capacitação e de educação ambiental no CBR;
-Juliana, assistente social da SEMHAB falou sobre o Trabalho Social desenvolvido nos
condomínios do Programa MCMV, com foco no desenvolvimento econômico local e em
ações de educação sanitária e ambiental. Acredita ser fundamental fortalecer as
parcerias interinstitucionais inclusive para a etapa do pós ocupação;
-Daniel representante da Secretaria de Educação apresentou o projeto que vem sendo
desenvolvido em parceria com a SEMAM de hortas pedagógicas, com a utilização dos
pneus velhos como canteiros e a realização de oficinas de compostagem, informando
que este projeto pode ser replicado no CBR;
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-Jarmonielle da SETRAB é a responsável pelo Plano de Desenvolvimento Sócio
Econômico neste Programa do BID e acredita que um dos desafios será o de inclusão
sócio produtiva a partir da capacitação dos moradores do CBR. Sugeriu que seja feito
um estudo de viabilidade técnica para criação de quintais produtivos e uso de
biodigestores como já foi proposto pela Comunidade São Rafael;
-Suzi Soares da SEDES apresenta a estrutura da Secretaria com 3 diretorias: assistência
social, segurança alimentar e inclusão produtiva. Coloca sobre a sua percepção de que
na área do CBR não existem serviços sociais específicos para as comunidades e que o
atendimento através dos cRAS é feito por unidades distantes da comunidade. Sugere
um plantão volante de atendimento do CRAS nos ELOS que serão implementados ou em
equipamentos já existentes e sub utilizados como o Espaço do Sinhá Bandeira.

Observações Finais:
Recomenda-se que o município estruture as atividades deste contrato com Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID, a partir do TDR do Plano de Desenvolvimento
Sustentável onde estão postas as principais linhas de ações para o desenvolvimento das
atividades sócio- econômicas e ambientais e levando-se em conta o cenário existente
no Complexo Beira Rio- CBR bem como o atual cenário brasileiro e mundial por conta
da pandemia de COVID 19.
O relatório 1 apresentado acima demonstrou alguns aspectos urbanísticos e sócio
ambientais que são comuns nas 8 áreas independente de sua extensão territorial. Como
podemos observar nos dias de visita a campo, todas as comunidades sofrem com
problemas relacionados a inundações quer seja do Rio Jaguaribe em períodos de chuva
ou em função da rede obsoleta de esgotamento sanitário que acaba transbordando e
inundando becos, vielas e casas com o esgoto in natura. Também nas comunidades de
Santa Clara, a Padre Hildon Bandeira e a São Rafael ainda existem valas a céu aberto
com esgoto.E, na Vila Tambauzinho, a maior reclamação é do retorno da rede de esgoto
que inunda as casas.
Outro aspecto relevante são as residências em áreas de risco de desabamento. Na
comunidade Santa Clara, algumas dessas casas já foram demolidas pela Prefeitura mas
o espaço continua ocupado pelo entulho. De acordo com informações de moradores, se
o município não tomar providências urgentes, a área será reocupada em breve.
Também na comunidade Miramar identificamos residências que ameaçam desabar e
que se localizam em área íngreme, na encosta para a Avenida João Américo e que
necessitam de intervenção por parte do Poder Público.
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Em termos de habitações, na maioria das comunidades encontram-se casas com um ou
no máximo dois pavimentos. Na comunidade São Rafael e na Santa Clara, muitas casas
tem bom padrão construtivo mas que se contrapõe com outras as margens do rio
Jaguaribe que são bastante precárias. Na Padre Hildon Bandeira, também identificamos
casas de madeira junto ao mesmo rio. Também podemos observar em algumas visitas
às moradias que na maioria, são famílias numerosas e há coabitação de mais de uma
família vivendo no mesmo espaço.
Para evitar um aumento do número de residências que precisarão ser realocadas pelo
Programa, tanto na Padre HildonBandeira e da São Rafael, o ideal seria que a Prefeitura
através de sua equipe técnica realizasse um cadastro destas casas e fizesse um
congelamento da poligonal, uma vez que as áreas vazias e mais baixas próximas ao rio
estão sendo “loteadas” informalmente.
O Complexo Beira Rio e suas comunidades não podem ser tratados apenas como um
problema habitacional a ser resolvido. A exclusão urbana e ambiental é apenas uma das
dimensões da “exclusão do todo”. A exclusão é multidimensional e, portanto, é preciso
transpor a abordagem setorial para tratar desta realidade.
Para minimizar o problema, será necessário valorizar o desenvolvimento de programas
sociais, antes concebidos como “complementares” à urbanização, como elementos
estruturadores de estratégias de inclusão social da população.
Nesse sentido, também será necessário realizar uma pesquisa que identifique aspectos
sócio econômicos da população, uma vez que verificamos uma grande quantidade de
pessoas com idade superior a 50 anos e que estavam sem ocupação formal durante
nossa visita. Além desse aspecto dos idosos, será necessário buscar projetos para as
crianças e jovens do CBR, pois há poucas áreas de lazer e faltam oportunidades de cursos
que sejam de interesse desses jovens. Somente na Padre Hildon Bandeira e na São
Rafael que identificamos a parceria com a Associação de Moradores e com ONG local
para oferecer cursos de dança, capoeira einformática.
Vale ressaltar que no momento atual, a realização desta pesquisa e cadastro das famílias
do CBR deve passar por uma reavaliação para adoção de medidas emergentes que
atendam à população mais vulnerável do CBR e que está sofrendo os impactos da COVID
19, inclusive por conta da falta de recursos para compra de alimentação básica.
Outra abordagem necessária, em termos de solução para um problema existente, é a
criação de animais nos quintais das casas. Ao se pensar nas modalidades habitacionais
previstas pelo Plano de Reassentamento, deverá ser levada em consideração esta
situação pois há a presença de criadores de porcos, cabritos e galinhas e que não
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poderão optar pelos novos apartamentos que serão construídos através do Programa
em terrenos próximos ao CBR.
Finalmente devemos mencionar o fato de que três comunidades tem entre 30 e 50
famílias cada uma e que os problemas dessas três são relativamente mais fáceis de se
resolver, considerando sua extensão territorial, seu perfil populacional e os problemas
urbanísticos que são necessários de se intervir.
Tanto a comunidade Brasília de Palha, quanto Vila Tambauzinho e Cafofo Liberdade são
menores que as demais, já bastante consolidadas em termos urbanísticos e que
necessitam de intervenções que foquem na melhoria da qualidade urbana desses locais,
através da abertura de ruas, melhoria da pavimentação, algumas realocações
necessárias e se possível trabalhar com a questão de melhorias habitacionais em
determinadas residências mais carentes.
Finalmente, entendemos que este diagnóstico pretende subsidiar a equipe municipal
para permitir analisar e validar a escolha prévia apresentada de localização dos quatro
ELOS previstos nas comunidades Padre Hildon, Tito Silva, Cafofo Liberdade e Santa Clara,
(PDRR 2017, p. 35), conforme abaixo apresentado:
•
ELO 1- a ser instalado na comunidade Padre Hildon e atenderá a população das
comunidades São Rafael, Padre Hildon Bandeira e Brasília de Palha.
•
O ELO 2 – a ser instalado em território da comunidade Tito Silva, atendendo
população das comunidades de Tito Silva e Miramar;
•
O ELO 3 – a ser instalado na comunidade Cafofo Liberdade e Vila Tambauzinho;
•
ELO 4 – ser instalado no território da comunidade Santa Clara.
Vale ressaltar que há divergências entre as comunidades Padre Hildon e São Rafael e
que é possível que os moradores da São Rafael não frequentem o ELO 1 na Padre Hildon.
Neste sentido acreditamos que vale a pena ser revista esta indicação previa e incluir um
ELO na comunidade São Rafael que seria o ELO 3 e o ELO 1 seria na Padre Hildon com
atendimento a Brasília de Palha, Cafofo Liberdade e Vila Tambauzinho pois estas são
bem pequenas.
Finalmente, como sugestão, acredito que a escolha final dos locais para os 4 ELOS deva
ser validada pelas 8 comunidades, uma vez que se pretende ter ao longo do contrato,
um processo transparente e participativo.
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