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o terna a ser desenvolvido
constrangimentos
popular,
levância.

e sucessos dos programas

especialmente

tes restrições
Neste

sentido,

do Sul, nos últimos

rece-nos

oportuno

Programa

João de Barro,

derais
e de

ganhando,

a experiência

submeter

financiado

e de programas

da Secretaria

à avaliação,

conduzida

de

portanto,
pelo

utilizando

habitação

grande

Governo

do

as experiências

dependentes

Es-

de

do

Financeiro
verbas

e Ação Comunitária

e das administrações

re-

objeto que pa-

com verbas do Sistema

mais recentes,

Estadual

em torno dos

ainda que sob fOK

anos, constitui

Especial de Habitação

.aportes do Governo

gira

alternativos

aqueles que se viabilizaram,

economico-financeiras,

tado do Rio Grande

da Habitação

neste trabalho

fe-

(SEHAC)

municip?is.

INTRODUÇÃO

A autoconstrução
para urna imensa parcela
da, por seus baixos

tem sido a única possibilidade

da população

rendimentos,

nais do Sistema Financeiro
tem sido um dos arranjos

dos programas

da Habitação.

encontrados

nos limites das condições

trabalhadora

morar

brasileira,

habitacionais

Esse processo

pela população

de existência

de

excluítradicio

construtivo

de

baixa

renda

dadas pelo sistema social

vi-

gente.
A autoconstrução
ricamente

corno método

pode ser encontrada

e com diversas
satisfazer

aplicações.

determinadas

de operaçao

nao é nova. Histo-

em todo o mundo em diferentes

Ela responde

carências

momentos

à necessidade

basicamente

sociais que não são supridas

de

a con-

tento.
A crescente
vencionais

ou alternativas,

volvimento,

HARMS

nos últimos

não se deu sem precedentes.

10, a questão
classe

adoção de políticas

da ajuda-mútua

trabalhadora

era central

na Alemanha.

(1), revisa as experiências

nha do final do século

-

de autoconstrução,

30 anos, em países
J~

na metade

nao conem desen-

do último

,

secu-

no debate sobre habitação

Um artigo

bem documentado

de auto-ajuda

financiada

19 aos anos 30, assim corno dos

de

da

HANS

na

Alema-

Estados

Unidos

nos anos 30 e de Porto Rico nos anos 40 e sugere que estas crises políticas

tem freqüentemente

econômica

dentro

emergido

de situações

do capi talismo. A experiência

seria outra ilustração.

do

com crise política
Chile

nos

anos

e
50

- 4 A adoção mais recente destas políticas
em desenvolvimento
de fatores

parece

críticos:

de acumulação

pulação

ur~ana;

cionais

no provimento

tuações

políticas

assegurar

diversos

ter tido lugar na confluência

caótico

modelos

em

e rápido crescimento

e crescimento

e, muito

setores da poconven

especialmente,

novas respostas do

um certo grau de legitimidade

serle

urbanos,

urbanai e habitacionais

da sua necessidade

que requerem

de centros

.

,

de uma

que excluem amplos

frac~sso das políticas

países

Estado

e estabilidade

de

si-

forma

a

social e polí-

tica.
A intensidade
das políticas

e extensão

habitacionais

das circunstâncias
suas implicações

da intervenção

por auto-ajuda

políticas

dependem

e o entendimento

podem ser, conforme

do

Estado

na forma

fundamentalmente

destas circunstâncias

análise de FlORI

e

(2), a questão

chave no debate da auto-ajuda.
De fa to, po í.f ticas habi tac iona is de au to-a juda
se tornado a resposta do Estado para as pressões
potenciais
cionais

- expressas

- em contexto

ou nao no campo das demandas
de regimes políticos

e ameaça de estabilidade
A dimensão

pertinéntes

rios na construção.

e não é acidental

que o discurso

como participação

Assim, a participação
conservadores

sociais

e habita-

desde o verdadeiro
oficial

fazendo

surge como

a

até grupos políticos

dedas

social, além

sobre redução de custos e envolvimento

todos - desde governos
tas e movimentos

urbanas

ou

com crises de legitimidade

é assim predominante

tanto auto-ajuda

questões

abertas

te r

social e política.

política

início destas políticas
vesse enfatizar

sociais

parecem

dos usuá-

bandeira

de

progressis-

se tornar a arena de um debate polí-

tico explícito.
É esta politização
sa ser qualitativamente

criando

condições

como uma forma de organização

tado para redistribuição

(3) considera

nova em relação a outras formas

ção do Estado e os usuários,
to-ajuda

da situação que FlORI

de recursos.

de

interven-

para a evolução

e pressão social,

pos-

sobre

da auo Es-

- 5 De fato, o que está definitivamente
uma institucionalidade

mais democrática

ria a s's
equ rar a transferência
do contínuo

e participativa

e redistribuição

de

a qual

recursos

de

podeum

mo

e permanente.

No Brasil,

a partir da década de 80, de

o Estado vem desenvolvendo
ciais,

é a criação de

em jogo

onde o componente

forma

um número cada vez maior
Participação

damental.

No caso da habitação

processo

de construção

de

Popular é visto

popular,

a produção

sistemática,
programas

como

de

so-

peça

fun-

moradia

pelo

em regime de mutirão,

familiar

ou

comunitá-

rio, vem sendo reativado

e institucionalizado

no quadro

de

uma polí-

tica social da habitação

nitidamente

destinada

às clas-

ses menos favorecidas,
des

clientelista

principalmente

aos favelados das grandes

cida-

(4).
Chama a atenção,

no entanto,

o contraste

entre a significa-

tiva ênfase dada pelo Governo

no momento do lançamento

mas e a falta de continuidade

dos mesmos.

Neste enfoque,
cedidas

nem mesmo

tiveram continuidade

interrupção

do fornecimento

as experiências

ou se reproduziram,
de recursos

que

em

da autoconstrução

vários estudiosos

(5) - apontamos

pular nos últimos

anos vem se apresentando

abordagem

dos programas

das as experiências
rões Habitacionais
especificamente

do Projeto

como

no Brasil

decorrência

da

argumentos

a fa-

a habitação

po-

chegando

uma

a

Para este estudo foram escolhi-

João de Barro e do

da SEHAC, desenvolvidos

na Região metropolitana

foram bem su-

- o que tem sido feito por

resumidamente

alternativos.

progra-

pelo Governo Federal.

Sem tentar aqui uma revisão dos principais
vor ou contra a promoção

destes

Programa

no Rio Grande

de Porto Alegre.

de

Muti-

do Sul, mais

1 - ANTECEDENTES

Se, para os primitivos
e a apartir dos recursos

bastava chegar a um local apropriado

naturais

construir

seu abrigo,

para o

moderno

morar deixou de ser tão simples. Com a aglomeração

grandes

centros urbanos,

tornou-se

um problema.

a habitação,

mais do que

E, no caso brasileiro,

Para termos uma idéia da dimensão
brar que, de 1940 a 1980, a população
de habitantes.

Em 1940, apenas

vivia nas cidades;
habitantes

que devem

no ano 2000, significando
país viverá em cidades

Se continuar

30% (12 milhões)

ser 108 milhões

em assentamentos

com catastróficos

lidade de vida nesses espaços,

da

bana e pela infra-estrutura
àó

população

total

milhões)

em 1990'

e

desordenado,
que podemos

total

de habitações,

de 96

tm+

vendo.

que impacto

terão

ter de uma boa qua-

Tal defasagem

rede de água

do

realiza-

estamos

no mesmo ritmo pela

necessária.

eram

135 milhões

cerca

que

,

numero

(81

urbanos,

lem-

o

uma vez que a concentração

nal urbana não tem sido acompanhada

principalmente

triplicou

resultados

Qual a expectativa

to apenas à con s t ruç

basta

que, nesta data, 80% da população

este ritmo de crescimento

as nossas cidades?

complexo.

do problema,

brasileira

em

necessidade,

(6). Vale dizer que, de 1940 a 1990,

para alojar

lhões de habitantes

humana

um problema

em 1980 o censo revela que 70%

urbanos,

mos um esforço

uma

homem

populacioeconomia

ur-

não diz respei-

e de

esgoto,

mas

ao emprego.

C~ASIN,

analisando

lismo do Brasil, diz que:

a superexploração

do trabalho

no capita-

- 7 "
a figura brasileira de capitalismo
periférico e subordinado singulariza-se
como
a 8§ economia do mundo e a 54§ enquanto
poder de compra de sua população. Metade da ren
da distribuída fica com a parcela de 1% dos
mais ricos e mais da metade
'da
população
(70%) rateia o insuficiente para poder se safar da faixa de pobreza e da miséria absoluta. Não é apenas um quadro brutal de falta de
equidade, mas o retrato à flor dos dados de
uma maneira de ser do capi tal que rei tera de
modo particularmente agigantado a lógica intrínseca de todo o capital: a produção em paralelo de imensa riqueza e de imensa miséria
(7)".
(CHASIN).
Particularidade
população

que, ao remunerar o trabalho

o faz ao nível das evidências

da miséria

da maioria

da urbanização

da
br~

sileira.
Ocorre que a mão-de-obra
nos e do setor agrícola
balho industrial

ou de serviços.

aviltam-se

centros

é de pouca ou nenhuma qualificação

emprego na mesma proporção
quantidade,

oriunda dos menores

Como não se desenvolve

da mão-de-obra,

os salários

nem em

e proliferam

para o tra

a

dos migrantes

classes mais pobres da população

da própria cidade estejam

ostensivo

de trabalho
aparece,

nem

em

e dos

fa-

nascidos

nas

facilmente

à marginalização.
Dar habitação

o aspecto

de

subempregos,

zendo com que parte considerável

sujeitos

oferta

qualidade

os

urba-

do problema;

adequado

portanto,

senão consequencia
ção rural-urbana

a todos, conforme comenta

como a questão
dos problemas

,

e a

a questão profunda

para os migrantes

que chegam

habitacional
econômicos

e da inexistência

,

as

,

e apenas

inexistência

cidades.

O

que

na grande cidade não é

do meio

de mercado

(8) ,

BLAX

rural,

da migra-

de trabalho no meio ur-

bano.
Conforme

observa

SINÇER:

" •.. a cidade capi talista não tem lugar
para os pobres. A propriedade privada do solo
urbano faz com que a posse de uma renda monetária seja requisito indispensável à ocupação
do espaço urbano. Mas o funcionamento
normal
da economia capitalista não assegura um mínimo de renda a todos. Antes
pelo
contrário,
este funcionamento tende a
manter uma parte
da força de trabalho em reserva, o que significa uma parte correspondente
da
população

- 8 nao tem meios para pagar pelo direito de ocupar um pedaço de solo urbano. Esta é a parcela da população que acaba morando em lugares
em que, por alguma razão,
os direitos de prQ
priedade privada não vigoram: áreas de propriedade pública, terrenos em inventário, glg
bas mantidas vazias para fins especu1ativos,
formando as invasões." (9)
A demanda
vantagens

de solo urbano para fins de habitação

de localização

maior ou menor

que são determinadas

acesso à serviços

viços de água, luz, esgoto,
prestígio

escolas,

desempenha

Estado,

tais como

comércio,

sendo o responsável

importante

pelo

transporte,

telefone,

urbanos

ser-

etc., e pelo

galerias

blica, coleta de lixo - verifica-se
dos moradores

to menor a renda da população,
O problema

pais obstáculos
óbvia do custo

pelo

para o barateamento

um
como

da habitação,

pú-

principal-

médio e elevado.

constitui

dos

iluminação

que eles se encontram

portanto,

uso de

a distribuição

pluviais,

de rendimentos

serviços,

Quan

referidos

tanto mais escassos serao os

fundiário,

representado

dos

das demàndas

de seu preço. Observando-se

- ruas asfaltadas,

mente à disposição

por boa parte

papel na determinação

cada área e, portanto,

serviços.

principalmente

social da vizinhança.

o

serviços

urbanos,

distingue

dos

princi-

decorrência

pelo terreno.
,

O papel do Estado e,

.

a s s i m,

tação, que deve ser equacionada

fundamental

na questão

tendo em vista dois

da habi-

processos

inter-

ligados:
••
o primeiro refere-se
às condições
de pauperização absoluta ou relativa
a que
estão sujeitos os diversos segmentos da classe trabalhadora. O segundo processo que deco~
re do anterior e que só pode
ser plenamente
entendido quando analisado em razão dos movimentos contradi tórios da acumulação do capital, pode ser nomeado de espoliação
urbana."
(10)

A questão

da habitação

se neste século, principalmente
dos anos 40. O processo
industrialização,
pré-condições

popular no Brasil passou a acentuarapós 1920 e pronunciou-se

de urbanização,

deu-se

necessárias

que caminhou

de forma desordenada

sem

para abrigar nas cidades

a

paralelo

que

partir
ao

houvesse

o enorme

de
as

contin-

gente populacional

que nelas se vem concentrando.

A habi tação popular,
formas: a institucional

antes de

(l.

- que implicava

964" se encaminhava

na construção

rias pelas empresas

de vilas operá-

e Pensão)
e Pensão)

- utilizada

da

A atuação

a partir do golpe militar
Habitação

população

dos maiores

de 1964, com a criação

Federal,

~ preciso

auto-

periferia.

do Banco Nacional

fundamental"

em primeiro

era um dos graves problemas

lação dos maiores

centros

de

principalmente

subjetiva

do BNH os recursos

à habitação

investimentos

aspiração

segundo

investidos

civil,

Além de os

lugar,

urbanas

e baixa,

e objetiva.

No

entanto,

média

oficiais.

Estudos

por
bra-

no

que

e alta e a

representavam

programas

que

ser beneficiadas,

qiie n temen te, não tinham condições de amort iza r as pres tações
soluções

>

foram destinados

à demanda de "interesse social" serem quantativamente

tas pelas falsas

ser

que cos-

destinaram

também as camadas que deveriam

foi

a popu-

econômicas

~

a

o def i

atividades

co expressivos,

mais lucrativas.

porque

das populações

à construção

pôde

que já afligiam

para as camadas de renda

estranhos

desta,

popular

das classes de renda média

importância

da existência

principalmente

afligiam

fundamental".

lugar,

urbanos do Brasi 1 e, em

a principal

tumam conferir-lhe

já

em 1964, como "problema

lembrar ainda, que a habitação

como "problema

ser a casa própria

que

e nas áreas complementares

cit da habitações

outros

de

a

centros urbanos no Brasil, i,a temática da refor-

na habitação

eleita pelo Governo

decorrer

ou

tomou porte significativo

forma, entre os muitos problemas

ma urbana centrada

sileira,

e

(BNH).
Desta

eleita

Insti-

sendo, os agrupamen-

em loteamentos

do Estado nesta questão

CAPS

população,

tos em favelas e assemelh~dos
construção

as

Social;

pela maior parte

que foram, e continuam

e

ou dos

tutos ligados à previdência
a expontânea

duas

ou pelos IAPS (Institu-

tos de Aposentadoria
(Caixas de Auxílio

de

(11) mostram

se
poufre-

previ s-

que o resul-

- 10 tado desses

programas

transferidas

é que a maior parte das habitaçbes

para os estratos

de renda mais elevada,

acabam

enquanto

sendo
que

as

,

famílias

a que se destinavam

blico acabam

voltando

Percebe-se

às condições

variáveis

loteamentos

de periferia.

no, que é altamente
terada".

(12).

anteriores

que condicionam

OLIVEN,

pelo

poder

o crescimento

papel desempenha

" a estrutura

favorável

pú-

de moradia.
preocupaçao

com

das favelas e dos

Não são tomadas medidas de controle

que tão importante

sim como, conforme

subsidiados

também, que não se verifica uma

as diversas

xo migratório

os programas

do flu-

neste contexto,

as-

,legal de posse do solo urba-

à especulação

imobiliária

nunca foi al-

2 - PROGRAMAS

Os governos,
obedecer

NÃO-CONVENCIONAIS

ao enfocarem

mais a impactos

bal do que acontece:
sobre as manifestações

o problema

promocionais

sua atuação

DE HABITAÇÃO

habitacional

(quando ocorre)

e nao sobre as causas.

sempre foi a de tratar a favela como

quer

O problema

habitacional

montados

e principal

recursos

banização

uma

questão

go-

pura-

em

favelas.

menos favopor

qual-

assumiu

a fragilidade

de enfrentá-Io

dos

contornos
esquemas

e que tinham no BNH

instrumento.
ao invés de reduzir-se,

foram aplicados

formas de moradia

mos absolutos

mas, especialmente,
quanto

morar

neste contexto,

a pretexto

dos" e outras

na construção

subnormal

fa ve lados,

relativos.

utilizados

de moradias,

Vo

e na ur"cort iça-

não apenas em te.!:.
Embora

de "déficit" habitacional

dos critérios

variam entre 6 e 12 milhões

agravou-se.

habitacional

cresceram

em valores

às estimativas

leiro, cujas cifras dependendo
priação

intervenções

nao sendo beneficiadas

e, em cont rapart ida, os cont ingentes

controvérsia

VALLADARES

de vida das camadas

pondo a descoberto

Assim, esse problema
lumosos

dirigida

voltado para o aumento de sua renda.

gravidade,

seu grande

materiais

a se deteriorar,

tipo de programa

governamentais

nas diversas

e os fatores que a levam a

isso, as condições

de extrema

sido

glo-

e de uso do solo, sem levar em conta as caracterí~

ticas de sua população

recidas continuam

mais

A respeito,

vernamentais

Enquanto

subjacente

tem

que a concepçao

habitacional

parecem

do que à compreensao

(13) observa

mente

POPULAR

paire
brasi-

para sua apro

há generalizado

con-

- 12 sendo de que trata-se de um dos grandes
social,

cujo resgate constitui

indicadores

prioridade

da

pesada

inquestionável

e

dívida

inadiável

( 14) •

o
procurou,
baixa

BNH, de acordo com o modelo

desde o início, delinear

renda que permitisse,

de desenvolvimento

uma política

pelo menos,

para

adotado,

os

setores

o retorno do capital

de

investi-

do.
Tendo em vista as condições
baixa

renda, as injunções do mercado

tica das COHABs~. inadequada
pular,

era inevitável

que se chegasse

madas menos favorecidas,

passaram

de

mais

e a própria

polí-

a quest;o

da habitaç;o

po-

à situaç;o presente.

agentes

,

criados para atender

a priorizar

investimentos

às faixas mais altas do mercado

cia com o processo

camadas

habitacional

para resolver

Desta forma, as COHABs,

tações destinadas

de vida das

popular

de conc en t raç âo de renda, do qual

o

as ca-

em

habi-

em consonân

SFH

foi

mais

um instrumento.
No entanto,
ser totalmente
programas

abandonada

alternativos

que os programas
construç;o

das

tradicionais

de serem

O significado

reservados

do

do

mutuário

a

programas,

con

"do fato de que um

farriília~úrbanas b ra s i Le i ras , com renda
n;o tem condições

os

baratos

mais amplo destes
pelo BNH

nao poderia

mais

e de correr por conta

(15), foi o reconhecimento

1,5 salários minimos,
mais

popular

e, por isso, para ela foram

com caracterísitcas

da moradia.

forme SZUBERT
terço

a faixa inferior do mercado

mensal

de adquirir

uma

inferior
casa,

a
por

simples que ela seja."
Esta defasagem

entre demanda

em 1973, o Plano Nacional
nha corrigir

os desvios

de Habi t a çâo

apenas uma pequena

1975, passou a desenvolver
dos na auto-construção

Popular

levou

o BNH a criar,

(PLANHAP),

que

propu-

ocorridos.

Uma vez que os programas
absorviam

e oferta

tradicionais

parte da clientela

uma série de projetos

e destinado

oferecidos
alvo,

a

pelo

SFH

partir

de

alternativos,

aos mais carentes.

Deve-se

baseaassina-

lar, ainda, que esta redefinição
â

n sc reve num conjunto

de transição
no Geisel.

democrática

que históricamente

Esta estratégia

de programas

ciamento

de Lotes Urbanos
atendida

com precária

trodução

cial

MORAR)

que, dos programas

nhou o processo

de abertura

erradicar

çoes, visando

dos núcleos

a melhoria

impl icar, portan to, a remoção
produção

de habitações

doSFH atinge
Programa

o maior número

Nacional

assim, o desempenho

Apesar da considerável

subabitações

- PROJETO

linha de financiamento

dados disponíveis

tendo ocorrido

oficial
algumas

foi

acompa-

instituí-

o

PROMORAR

sem
que

a

alternativos

E, por último, o
DE

BARRO,

bastante

se

modesto.

financiadas

milhões

no país,

insti-

da autoconstru-

e

dos dois últimos

melO,
censos,

beneficiaram

(17).

experiências

indicam baixo desempenho

vas não convencionais

com

- quase 4

27,66% das moradias

MELLO

favelas,

de unidades

que somente

(PRO-

foi

de

JOÃO

do programa

em função dos dados comparativos

progra-

a partir de interven-

a consolidação

construídas

aos

que

de programas

calcula-se,

Mesmo

É

SQ

PROFILURB,

conforme

habitacionais

quantidade

Cons-

da Subabitação

do regime militar

pelo BNH nos seus 22 anos de existência

de alguma

efetiva

em termos quantitativos.

de Autoconstrução

de

o

habitacional

nos moldes

renda

de Interesse

com

representou,

tuído em abril de 1984, que representa
çao mas, mesmo

(com

em 1978, com a in-

articulado

dos moradores.

populares

de famílias

de trabalho

de Habitação

da nova política

do em 1979, e objetivava

um

ampliar a

de Erradicação

política

de

em 1975, que buscava

alternativa

reformistas

(16) a versão mais acabada

a partir do GoveK

de Finan-

ou Melhoria

o Programa

estratégia

ao lote; o Financiamento

enquanto

se

o Programa

no mercado

sanitária

Ampliação

na

instituição

o qual foi reformulado

a autoconstrução

mas convencionais;

a

se destacam

(FICAM), criado em 1977, buscava,

consolidar

ocorreu

popular

PLANHAP com a incorporação

inserção

mínimos)

inserido

envolveu

(PROFILURB),

pelo antigo

de urna unidade

trução, Conclusão,

reformista,

entre os quais

ou instável

de I a 3 salários

de habitação

de re f ormas mais amplo"

conjunto

clientela

da política

bem sucedidas,

quantitativo

com menos de 6% dos financiamentos

os

das iniciaticoncedidos.

Entre as moradias
destes programas

populares

financiadas,

especiais

quase metade das unidades

(ver TABELA
financiadas

apenas

(~8),a distorção

tos da unidade

é ainda maior

habi tacional

popular

oriundas

sao

1). Para completar
(48,8%) foram

setores de classe média de altos rendimentos
VEDO

17,6%

quadro,

destinadas

e, conforme

se levarmos

o

aos

ressalta

AZ~

em conta que os cus-

é mui to menor

do

que

os dos de-

mais níveis de renda.
Por outro lado, se nestes programas
gou a ser considerado,

blemática

(tipo de ma teria 1, tamanho

em diversos

sidade de mudanças

Assim

estudos

à complicada

sendo, os investimentos

vilegiando

a faixa superior

equacionar

a questão

permitir

Este processo

de casas populares

sendo que quanto menor

provavelmente,

pri-

alternativas

de mais

de

baixa
e

ren-

para

a

e da par-

construtivo

é capaz de

bem mais baratas que o procesfor o preço

terra,

da

mais

será a diferença.

Estes programas,
tos, na década

embora

de 80, continuaram

secundária,

tenham crescido
a manter,

pois, com a extinção

,

em numeros

em termos

a questão

nal passaram

da Caixa'.Econômi_ca Federal,

a depender

çao em que estes temas, embora

absolu-

relativos,

uma

do BNH em 1987, e incorpora-

çao de suas atividades,

finalidade

pelo

criados

e as

para as camadas

assim

no SFH.

nos programas

popular

a neces-

baixas,

para a favela e seus assemelhados

está presente.

edificação

so t~adicional,

posição

do mercado

e 10-

frente à pro-

Em todos esses casos, a prática do mutirão

popular

significativa

existente

anos, continuarão,

habitacional

dirigidas

autoconstrução.
ticipação

burocracia

com a

casas

que evidenciavam

para as camadas de renda mais

SFH, via CEF, para os próximos

da continuarão

técnicos

das

na postura dos órgãos governamentais

da habitação

como no referente

"renda" che-

o mesmo não se pode dizer da preocupação

"qua 1idade" da const rução
tes) apontados

o critério

urbana e especialmente

importantes,

a habitacio-

uma

institui-

nao se constituem

em

sua

última.
Nestas

condições,

zaçao de programas

torna-se

alternativos,

muito mais difícil

voltados para os

setores

a

dinamide

menor

)

)

))

)

)

)

TABELA 1
NÚMERO
DE FINANCIAMBNTOS
HABITACIONAIS
CONCEDIDOS
PELO
.
~
.
. ~
.'

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO

MERCAD~--~~~~~~--

Programas
Tradicionais

11

Programas 2
Alternativos

E~O~~~nI-C~--------1-----~---~-~~r~C~~~---~~;~----=--L--

_~~_-

Total de
Unidades

%

N2

.-

%

N2

*

_-_- ~_-~~~1R~AD~~-

.Outros 3
C oopera t'1V8S
I P rogramas
I

,

N2

(SFH/BNH) - 1964-1986

. %

N2

Total de
U ruid ad es

SBPE4

Outros 5
P rogramas
-

Total de
Un1id ad es

I

TOTAL

I

%

N2

%

N2

%

N2

N2

%

%

N2

%

I

S.F.H.

I

1.235.409127,6
'u

33,5i 488.659

I_I

1

___

5,9 1.499.806

264.3971

_J

L

Fonte: BNH/DPLAC
1. COHABs
2. PRa-10RAR, João de Barro e FICAM

3. Instituto, Hipoteca, Emp. p/PRON., PROSIN
4. Dados disponíveis até maio/86
5. RECON, PRODEP

*

Dados até

julho

10,91 299.471

6,7

788.130 117,6 i 1. 898. 97~ 42,5

I

280.418

I 6,3

12.179.393148,8'

4.467.329

I

renda que exigem

elevado grau de subsídios,

nal e desenvolvimento
A partir
política

Nacional

rie de exper

í

ênc

desta data, e sem que haja uma

a s passaram

zação de processos
crescente

demanda

rões Habitacionais,
SEHAC,

aos novos programas
destaque

especial

da Secretaria

antiga

com verba orçamentária

as famílias

meramente

com renda mensal

inferior a 3

dos programas

para o Estado,
através

das práticas
responder

de um discurso

sem alterar

nais

vigentes,

às crescentes

menos de 150 mil

to, se viabilizou
viduais,

progra-

e se propunha

salários

no

a

mínimos,

teor da pOlítiSarney,
e

a

numa

patente

teve

pressoes

no

ser

visão

como

sociais

quantitativa

políticas

participativa,

em-

e institucioinalterado.

SEHAC

notável,

em três anos
tendo alcança-

as COHABs no mesmo período,

pelo baixo valor unitário
participações

da

finalidade

e

políticas

da

caso

que a ins-

de desenvolvimento

(20).Esta expansão

além das importantes

e ver-

Este

fica

as práticas

do a cifra de 550 mil financiamentos,
nanciaram

Comu-

(19),

na sua componente

no quadro de um modelo

teve uma expansão

e Ação

VALÉRY

de autoconstrução

substancialmente

Muti-

social.

habitacionais,

renovado

de

diretrizes

o governo

Do ponto de vista formal, o Programa
de existência,

a

com bases clientelistas

da questão

e dos mutirões

bora

desenvolvidos

tradicionais.

uma mudança

É prec iso salien ta r que, conforme

titucionalização

à

da República.

que passou durante

desenvolvida

assistencias

autoconstrução

uma sé-

atender

Nacional

a fundo perdido

que passa a ocorrer

popular,

sistemáticamente

o Programa

da Presidência

foram preteridas

ca de habitação

da

a utili-

para

alternativos

SEAC), criada em 1987, cujas

ma funcionava

Nota-se

preconizando

Especial de habitação

diretamente

que normalmente

Federal,

em regime de mutirão,

bas dependiam

atingir

definição

social nesta área.

do SFH merece

nitária

clara

por parte do Governo

a se desenvolver"

construtivos

Em relação
margem

institucio-

de pesquisa.

de Habitação,
í

envolvimento

quantitativa,

no entan-

dos financiamentos
dos Governos

fi-

indi-

Estaduais

e

- 17 Prefeituras

Municipais

r~m, não ocorreu
cursos,

dades

esta participação

num contexto

cançadas.

na complementação

AZEVEDO

altamente

dos loteamentos.

inflacion~rio,

cedente

o impacto quantitativo

apresente

nais. No entanto,
vivesse

renda foi

melhor

o

que cercou

para que

Imed iata

populações,
Federal,

o ex-BNH: a arrecadação

suficiente

em

cujos recursos

SEHAC

de

que

principalmente

sobrea

baixa

apesar

~ completamente

de

inviabi-

por ser finan-

sao os mesmos
os

que

retornos

realizadas

tipo de retorno,

para cobrir o custo de administrar

deve dar à CEF as condições

vel que uma política

habitacional

dos

a fundo perdido,

A conclusão

redução dos custos da construção

construtivos

e utilização

para garantir

de mão-de-obra

a"que
- via

vezes tem condições

o FGTS.

mais

ao

Se o go-

de minorar

o pro

de implemenjá é inegá-

pois

se chega
redução

pobres

ainda que com subsídios,

de amortizar

o financiamento.

é que a
dos

nao remunerada

o acesso dos setores mais

Na realidade,

quanto

próprias

mos-

(21)

para setores de baixa renda envolve

altos níveis de subsídios.

ção à habitação.
poucas

1990,

-(PAI),

razoes, pesquisas

t~-lo, o que se traduz em recursos

suficiente

que os convencio

líquida do FGTS mais

ocorrer qualquer

blema habitacional,

drões

programa

o Programa

verno federal quer trazer para si a responsabilidade

tão buscada

um

j~ concedidos.

tram que é difícil

sempre

aponta-

não tendo pre-

criado para as populações

seu lançamento,

Pelas mais diversas

nível

al-

terço das uni-

que

quantitativo

Com o Governo COLLOR,

:~?-l~l]o~
":2le___Ação

ciado pela Caixa Econômica

financiamentos

foram

nao

deste programa,

isto não foi o bastante

para esta~ referidas

possuia

re-

e deficiências

popular brasileira

desempenho

e o novo programa

todo o discurso
lizado

da política

à troca de Governo.

foi extinta,

dos

não tenham sido construídas."

na trajetória

alternativo

as metas

maIS de um

Apesar de todos os constrangimentos
dos, ~ ineg~vel

po-

ou houve m~ distribuição

refere que provavelmente

financiadas

Onde,

da

pa-

- não ~
popula-

estes setores

- 18 -

o desafio que se coloca, concordando com a posiçao
cleo de Pesquisas

em politicas

tilizar os subsidios
fundo perdido
te custosos

disponiveis

qualquer

politica

naquilo

coordenada

de habitabilidade

o acesso

e serviços

ineficientes

e custosos,

de assistência

em vez de promover

o Estado poderia

e compreensiva

de melhoria

utilizar

os

angulares

de

das condições

massas nas cidades brasileiras:
terra e a provisão

urbanos.

não segredada de in-

Em vez de promover

mutirões

o Estado poderia se concentrar

na

lentos,
provisao

e financiamento

para a compra de materiais

recorrendo

só em situações

extremas

ao estilo embrião

pesar de acreditarmos

com unidade

que esta perspec~iva

a única capaz de enfrentar

o problema

à

edificação

sanitária.

geral seja válida

da habitação

de

de um mó

No entanto,

popular,

lização depende muito mais de questões de ordem politica
questões

uma po-

técnica

dulo inicial,

a

e isolados, muitas vezes excessivame~

são as pedras

à

Nú-

(22), é de como u-

que realmente

das grandes

litica que assegure
fra-estrutura

pontuais

forma. Assim,

de não-convencionais,

recursos

construção,

de uma melhor

projetos

apesar

Urbanas do IEI/UFRJ

do

a-

e talvez
sua viab~

do

que

de

técnicas.
Não pOderiamos

vos representam

esquecer,

uma forma de atingir um maior número

menor destinação

de recursos

ções de habitabilidade

sere no extrato

dos proprietários

que as explorem
erro, afirmar

do bem que produziu,

e ideológicas.

alternati-

de fami~ias

para elas. Mesmo com precárias

e de dificil comercialização,

se apr0priar· integralmente

ções políticas

ainda, que os programas

urbanos,

em toda sua complexidade,

que a autoconstrução

condi-

o fato é que

o autoconstrutor

e esse fato tem

Estas implicações

com

se in

implica-

carecem de

mas pode-se,

pesquisas

sem risco

é uma solução bastante

ao

de

conveniente

ao sistema em vigor.
Aliás,

a habi tação popular não apenas no Rio Grande do Sul,

mas em todo o pais, tem servido
principalmente

en periodos

de 1964, uma associação
pular em periodos

como tema

eleitorais.

entre maiores

de

Estudos

manipulàção·

política,

(23) mostram

a

investimentos

em que o governo procura maior

em

partir

habitação

respaldo popular.

po-

3 -

A

REGIÃO METROPOLITANA

DE PORTO ALEGRE E OS

PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE HABITAÇÃO POPULAR

A população
estava estimada
área urbana.

da Região Metropolitana

em quase 3 milhões

Este contingente

de pessoas

representa,

lação do estado, pouco mais de 9 milhões

na proporção

Porto Alegre

da população

viviam

aproximadamente,

constata-se

somava úm milhão;

28,7% do total do Estado,
pessoas.

de

Considerando

de concentração.

duplicando

as tendências

no ano 2~000. Comparadas

e

a

alcançava ....
de

se con~

deslocamentos populacionais

do

de crescimento

de pessoas,

com as estimativas

na distribuição

também na área metropolitana.
em Porto Alegre

do com as estimativas

demográfico,

a ME-

a população

da

do IBGE para o Esta

da população

da RMPA, em

a 2,2% da área total do Rio Grande do Sul.

Os desequilibrios

sidentes

a

era de mais de 2 milhões

em cerca de 40% a concentração

um espaço que corresponde

verificam

18,9%

de 20 anos, a Região metropolitana

(25) estima em torno de 4 milhoes

do, calcula-se

Em 1940,

o seu contingente.

Considerando
TROPLAN

a par-

o que correspondia

em 1980, a representatividade

ti tuiu em um forte centro de atração de
Estado,

as estimativas

já em 1960, a região detinha

e o contingente

Ao longo do periodo

32% da popu

residente na área metropolitana

na região pouco mais de 405 mil pessoas,

população

na

sis

uma forte tendência

12,2% do total do Rio grande;

Região

e quase todas morando

um acréscimo

com relação ao Estado.

tir de 1940, verifica-se

em 1989

(24).

Sob o ponto de vista histórico,
temático

de Porto Alegre

representava

da METROPLAN,

espacial

da população

Em 1980, a soma de pessoas

se
re-

50,4% do total da Região. De aco~

após 1980 a localização

da popula-

-

ção emcPorto Alegre
aumentava

continuou

nos municlpios

proporcionalmente

mais influenciados

A Região Metropolitana
estand9

ai localizados

As atividades

trados em Porto Alegre
A população
formada por pessoas

industriais

economicamente

que trabalham

trabalho

Me-

estimada pelo IBGE, em novembro

de

A taxa de atividade,

ços

taxas

com as demais regiões metropolitanas

(26).

É uma das

no entanto,

e alimentação,

a baixa produtividade

de Salário.

(lojas, comércio
de serviços

am-

(servi-

reparação e conservação,
e remuneração.

tem oscilado

em torno

O

rendide

três

É importante,- ainda, destacar que 16%

PEA regional não tinham remuneração
cional de Salário

comerciais

ocupadas

do

que a maior parte da mão-de-

etc.) e em prestação

de alojamento

mento médio real das pessoas
Pisos Nacionais

em

mais ~altas

a atenção,

etc.), onde predominam

relação

no merca-

de revista,

domésticos,

a

da população

(59%) é ocupada por atividades
bancas

ou seja,

de 15 anos ou mais vem se mantendo

(formal e informal).

Pais, quando comparada

mais,

na Região

torno de 64% e revela uma elevada participação

bulante,

são bem mais concen

ativa (PEA) de 15 anos ou

ou procuram

foi

da PEA com o total da população

-obra

Estado,

do que as industriais.

1988, em 1.302 mil pessoas.

Chama-se

do

que geram maior valor.

como os demais serviços

tropoli tana de Porto Alegre

do de trabalho

enquanto

pela capital.

é o maior pólo econômico

os parques

comerciais,

a diminuir,

20 -

(aproximadamente

ou recebiam menos
213 mil pessoas),

de um Piso

da

em

Na-

agosto

de

1988.
De 1981 a 1985 houve um empobreCimento
Neste periodo,

as pessoas

para 15,06%, enquanto

que ganhavam

até 1,OS. M. passaram de 12,94%

que ganhavam

mais de 10,0 S.M. passa

ram de 7,66% para 9,65%. Em 1987, a população

da RMPA que ganhava até

3. S.M. era de 61,0%. Este fato fica agravado

se considerarmos

periodo
vida

a defasagem

as pessoas

geral da população.

entre crescimento

do salário minimo

neste

e o custo

de

(27).
Entre as conseqüências

pida urbanização
de habitação
processo

do Estado,

adequada

mais problemáticas

do fenômeno da rá

como em todo o Pais, destaca-se

para grande parte da população

de favelamento

desta população

está bastante

a

falta

metropolitana.
interligado

O
com

- 21 o cres~imento

desordenado

alto grau de desemprego,

e o congestionamen~o

fisico das cidades,

assim como suas precárias

condições

o

de saúde

e educação.

o primeiro trabalho especifico realizado no Estado para di'o de f í.c f t habi tacional

mensionar

Censo de 1970 e realizando
bitacional

como o número

ro de famílias
micílios

predominam

da, material
bitantes

Este trabalho

de domicílios

inadequados

e cobertura

de vasilhame

constituem

lares e o nÚmero

Como inadequados

que são aqueles

paredes

I, utilizando dados do

projeções.

coabitantes.

rústicos

foi o PLANHAp

define déficit ha
acrescido

foram considerados

localizados

em prédios

de taipa, sapé, madeira

de famílias

entre o nÚmero

residentes

nestes

bitacional

urbano

1983, provavelmente

alcançou

problemas

urbanos

do problema

estimada

em 1988. Neste período

de 16% ao ano. Pode-se

o

fenômeno

vem assumindo,
entre

das

nos .úl ti-

'os

principais

nesta Região apresenta

nÚmeros preo-

em 95 mil em 1986, tendo alcançado

de sete anos, o aumento,
significa

considerar

de crescimento

portanto,

uma taxa bastante

vileira

da Região Metropolitana,

em vi-

128

mil

foi de

uma taxa média de -:crescimento

demográfico

é de 4% ao ano (29). A população
população

um déficit ha-

em torno de 45 mil famílias morando

184%, o que em termos anuais

mos com a média

irregular

que levou a destacar-se

em 1981 existiam

las irregulares,

(28). Assim

e sociais.

A evolução
cupantes:

particu-

em 1979, de 319 mil e, ainda em

de Porto Alegre,

em áreas de ocupação

mos anos, uma proporção

coa-

478 mil unidades.

Na Região Metropolitana
subabi tações

quais

Famílias

domicílios

já em 1970, o Rio Grande do Sul apresentava
de 141 mil unidades;

nos

de domicílios

entendido,

os do

não emparelha-

usado e piso de terra batida.

a diferença

do núme-

alta se comparar-

na Região

representa

estimada

como um todo,que
19% do total

em 3 milhões

de

da

habitan-

tes em 1988.
Frente

a estes dados alarmantes

ra quem foram destinadas
exatamente
tamente,

a questão

as casas da COHAB-RS,

da habitação

não foi para esta parcela

cidade de contrair

poderia

dívidas,

criada

desta população
da população

ser perguntado:

pa-

para" resolver

de baixa renda? CeE

considerada

muito embora sejam exatamente

sem capa-

elas as maio

res financiadoras,
sas mansões
de nossas

não só das casas das COHABs, mas também das luxuo-

custeadas

pelo SFH nos mais ricos e bem equipados bairros

cidades.

o

desvio dos objetivos

pressa-se

no Rio Grande

número'de

financiamentos

nhas de financiamento,
tendência

observada

declarados

inicialmente

do Sul de acordo com a Tabela 2, que mostra
habitacionais

concedidos

em toda a sua trajetória.

alternativos,

MORAR,

FICAM e de AUTOCONSTRUÇÃO),-representam

se social

dirigidos

concedidos

e 9% se analisado

(mercado popular

e econômico).

Se considerarmos,

no entanto,

e totalmente

dução fosse executada,

otimistas.

(30), projetado

(PRO-

apenas 18% do total de
dentro da área de interes

signifi-

e as obras efetivamente

podemos

afirmar

que

os

con

numeros

Além do mais, mesmo que toda apr~

as 134.000 unidades

do para a camada mais necessitada,
do Estado

a mesma

mais carentes

que há uma diferença

concedidos

comercializadas

acima são demasiadamente

cional

pelo ex-BNH por liReproduzindo

para as populações

cativa entre os financiamentos
cluidas

o

na Tabela 1, para o total do Pais, no RGS os pro-

gramas

financiamentos

pelo BNH, e~

do mercado

não acabaria

popular dirigi-

com o déficit habita-

já para 1983 num valor de 477.984 u-

nidades.
No entanto,
vigente,

acreditamos

concentrador

a população,

da do Pais, não só continuará

principalmente

moaêlo

aliada a tan-

a de mais baixaren

como tenderá a agravar-se.

isso, daaas as condições

reais de penúria habitacio

a construção

brasileira,

toda e qualquer ação

do nÚmero de habitações
centros urbanos,

que

para combater o dé-

ficit habitacional

dos grandes

mo uma alternativa

a mais. É neste enfoque que consideramos

construção:

o

sem solução,

nal da maior parte da população
vise ampliar

permanecer

de renda, a questão habitacional,

tas outras que afligem

Enquanto

que, enquanto

deve ser encarada co-

como uma das opções dentro de um leque de

a

auto-

possibilidades

construtivas.
Entre os Programas
da Habitação,

o Programa

foi o que apresentou

alternativos

Nacional

fora do Sistema

de Mutirões

Habitacionais

no Estado, maior importância

Por outro lado, é preciso considerar
nitário,

excessivamente

baixo, especialmente

Financeiro
da

SEHAC

até o momento.

que o financiamento

na conjuntura

u-

de alta ln-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

TABELA
CONTRATAÇÕES:

JHAS DE FINANCIAMENTOS

ATÉ
1980

1981

PROMORAR
COOPERATIVAS
INSTITUTOS
HIPOTECAS
EMPRESAS

DE

1982

10.089

72 .056

COHABs

NÚMERO

)

)

'

)')

))

)

NO

R.G.S.

2

FINANCIAMENTOS

1983

)

HABITACIONAIS

1984

1985

7.576

300
112

1987

1986

1988

'ATÉ JULHO
1989

I

T O T A L

2.000

92.021

1.958

6.756

8.984

845

7.112

33.614

2.985

3.092

672

3.094

44.257

7.876

1.750

2.000

1.000

1.037

13.663

10.267

602

347

102

228
420

PROSINDI
FICAM

7.136

RECON

15.530

1.080

25.767

11.216
-24

354

1.322

1.395

1.742
148

251

899

179

2.250

500

94

20

110

1.000

11. 285
19.307

5.525

AUTOCONSTRUÇÃO

5.225

400

PRODEPO

SUB-TOTAL

148.939

400

13.821

27.229

----- --------_._------ - ------------------119.804

SBPE*

33.007

3.564

25.298

522

4.344

520

225.237

-

37.125

---------

15.640

23.784

3.036

344

228.740
--

268.743

TOTAL

--- --

46.828

60.354

19.204

49.082

3.558

4.688

I

520

__

I

o

453.977

--

Fonte: Banco Nacional
de Yahitaç~o
- BNH, Ag. ~G~
*Para o SBPE, não estão completos
os valores
financiados,

havendo

maior

número

a ser

acrescentado,

procedente

da CEF.

fIação, aliado às dificuldades

para o acompanhamento

do por ~ste tipo de programa,
mente o seu desempenho.

colaboraram

embriã~

propriamente

i..

número

população

e associações

tem sido a da

institucional
de moradores,

processo,

no início de sua implantação

completo,

que definisse

de financiamentos.

assinalando

(31),

te não agradou

oriundos

A dependência

regular

mercê dos humores

tava atingindo

de eventuais

ao governo

tes de alocação

a clientela

de recursos

normalmente

Na ma10r

a

tentativa

envolvendo

as

facilitar

o

de

a participação

mais

de cada enti-

os pontos

negativos

de fontes estáveis

do
e

de verbas orçamentárias

ocupantes

programa,
permanentes

nao
o

a SEHAC; interrompendo

vez, ao menos no Rio Grande do Sul, es(32), lembra ainda, que a po~

do programa,

sem critérios

transparen-

com órgãos

que pos-

às avessas.

a SEHAC realizou

Municipais.

sociais,

Com isso, poderia se correr

de redistribuição

parte dos Estados,

diretamente

Em alguns Estados, no entanto
estaduais,

que

coordenavam

o Programa.
É importante

a

do poder, o qual provavelmen-

as regiões e estados mais atrasados,

com as Prefeituras

permi tiu

programa

tende a gerar enormes distorções

foram fei tos convênios

promoviam

de renda de

careceu de um planejamento

alvo. AZEVEDO

o risco de ter uma política

também

a

foi

o que apesar

suem, via de regra, menor cacife político.

convênios

fato de que

faixa

do PNMH

Collor, que extinguiu

do uso clientelista

prejudicando

o

de médio e longo prazo, colocando

que, pela primeira

sibilidade

o

um a-

nao apenas

leve, flexível,

com maior clareza

lembra a falta de recursos

um programa

pelo

no processo.

AZEVEDO

um desempenho

sem dúvida,

mas também

Outro fator positivo

uma estrutura

dade envolvida

representou,

executadas,

efetivamente,

O a 3 salários mínimos.

Prefeituras

se jus-

do que

no Estado, considerando-se

de unidades

beneficiada,

de implantar

o programa

de um lote urbanizado

do Programa

habitacional

expressivo

significativa-

dito.

implementação

vanço na questão

para diminuir

A rigor, pode-se dizer que

tificou muito mais pela propriedade

das obras, exigi-

salientar que a estrutura

organizacional

per-

e

mitia uma ampliação
pal, permitindo

do Programa,

a complementação

O forma~o
to de um convênio
ser a Prefeitura
nit~ria

na sua adaptação

com recursos de outras

institucional

do Programa

ou um órgão do Governo

Prefeitura,

- e a Sociedade

Comu-

"uma" Sociedade

Diretor

composto

de Porto

Alegre

o

- Funda-

órgão do Governo

Das dis-

Estadual.

e a SEHAC surgiu a decisão de que
Habitacional

por município,

por sete elementos,

dois da Comunidade,

(RMPA),

ficou a cargo da METROPLAN

entre a METROPLAN

seria criada apenas
do o Conselho

e articulação

de Planejamento,

·conjun~as

- que podia

formada pelos participari~es do projeto.

papel de coordenação

cuss~es

munici-

procedências.

Conveniada

Estadual

No caso da Região Metropolitana

ção Metropolitana

ou

previa o estabelecimen-

entre a SEHAC e a Instituição

Habitacional,

estadual

ou

um da SEHAC e dois

seja,

ficandois

representantes

da
da

METROPLAN.
A Sociedade
cia dos recursos
mensal

Habitacional

recebidos

para a construção
mentos

deverão

vigente.

da

ser aplicados

da seguinte

Tanto a verba que_será

50%

utilizada

Programa

foram alocados

tingindo

180 municípios.

bitacionais

a quase

regional,

quase

melhora-

para gerir

corrente

o

especí-

8% dos recursos do total do

para o Rio Grande

do Sul (35.321

Na RMPA, no período

gua, esgoto e energia

te o dobro da que se alcançou
de recursos

se, no caso específico

ha-

(rede de ~-

era praticamen

(18.600), mas isso ocorreu porque frente

para execução

da infra-estrutura,

da RMPA, pela utilização

para este fim, nos Loteamentos

bé s i ca

A meta a ser executada

a-

conseguiu-

de 7.223 unidades

incluindo a infra-estrutura
elétrica).

unidades)

de 1988/89

30.000 pessoas com a execução

(tabela 3)

a inexistência

50%

Habitacional.

Na distribuição

se atender

forma:

para

programal como o Fundo devem ser deposi tados em conta
fica da Sociedade

contribuição

Durante cinco anos os recur-

de novas casas e os restantes

no loteamento.

também, pela geren-

e pelo Fundo constituído

de 10% do sal~rio mínimo

sos desta contribuição

é respons~vel,

onde seriam

dos

recursos

realizados

os

optouda

SEHAC

mutir~es.

TABELA 3
PROGRAMA NACIONAL DE MUTIRÕES HABITACIONAIS
MUNICíPIOS

E N2 DE UNIDADES EM EXECUÇÃO NA RMPA
-I

, MUNIcíPIO

I EA-Alvorada
CC-Campo

II

,NOME LOTEAMEN TO

I

Nova Americana
Vila Nova

Bom

N~ UNIDADES
POPULAÇAo
CONVENIADAS: BENEFICIADA

I

(C)

821~~a)

Bom

CC-Cachoeirinha
EA-Estância

117(ag)!

I

Jardim Betânea

455
I

(C) !

Quatro Colônias

3 .44 8

108(ma)

I

CC-Campo

-

I

Velha

492

150 (ma)

!

615

270(ai)

I

1.117

I

I CC-Gravataí

Loteamento

I EA-Guaíba*

são Jorge

I EA-Novo

Hamburgo

Roselândia

Icc-Novo

Hamburgo

Kephas

i

(C)

11

Belém

i EA-Porto

Alegre

Castelo

Alegre

Erexim/Respeito

:EA-Porto

Alegre

524

200(ma) ,

800
360

249(ma) ,

996

81 (ma) _

300

e

são Borja
:EA-Porto

2.728*

131(ma)

80(ma)

Alegre

1.672

I

682* (ma)

:EA-Porto
I

418{:ag)!

da Lagoa

Chácara da Fumaça

864 (ma)

3.197

Vila Tronco

500 (ma)

1.849

420(ma)

1.554

I

i EA-Porto Alegre
I

EA-Porto

Alegre

Restinga

EA-Porto

Alegre

Santa Helena

EA-Porto

Alegre

Santa Rosa

100 (ma)

36 (ma)

144
!

370

;cc-são

Leopoldo

Braz 11

200 (ma) -

780

cc-são

Leopoldo

Duque

300 (ma)

Do Vale

190 (ma) ,

741

138 (ma) ,

581

1.170

I

~cc-são Leopoldo_
CC-Sapiranga
,EA-Sapi ranga
EA-Sapucaia

são Luiz

I

(C)

t

i

--J

Boa Vista

T O T A L
Fonte:

(C)

Vila Esperança

I

23

Revista da METROPLAN,

Porto Alegre,

* Mais de 128 unidades habitacionais
rural no município de Guaíba

612 (ma)

2.576

7.:::~a}I~j~~~:
1(2): dezembro/89

para reassentamento

** Os municípios de Canoas, Esteio e Viamão não demonstraram
teresse em participar do programa.
Legendas:

EA - Em andamento
CC - Concluído
(C) - Comercializados
(ma) - Madeira
(ai) - Alvenaria

Individual

(ag) - Alvenaria

Geminada

,

em area
ln-

Apesar do processo
materiais

de construção

conseguiu-se

implantar

inflacionário

e serviços,

e do custo

na RMPA, no período

24 novos núcleos habitacionais

de baixa renda abrangendo

crescente

11 municípios

de

dos

1988/89,

para a população

do total de 14 que compunham

a

RMPA. (33).
,
já no interior do Estado,

os convinios

dos com as Prefeituras

Municipais,

mente

Habitacionais.

comas Sociedades
Segundo

interior,
cionais.

informações

166 municípios,
Este trabalho,

té 1990, deve

tinuidade

coordenado

quele que havia assinado
que, sendo muito
te à enorme

político

reduzidos

à SEHAC recursos para a assinatura
complementação

ral negou-se

terminantemente

muito

grande

em 1987. O segundo

a economia,

no interior

1.000 unidades

con-

de ação damotivo

foi

da casa, fren-

foram solicitados
contratos

aos

este montante

não

Fede-

verbas para este fim.

do Estado apresentou

em termos de tamanho dos loteamentos,

de 100 até quase

deveu-se

uma vez que a Caixa Econômica

a liberar

a-

troca de Pre-

ou da mesma prioridade

das obras, no entanto,

pelo Governo Federal,

habita-

significou

de termos aditivos

foi liberado

O Programa

Isto

que em 1988 houve

sofrendo

no ,

provavelmente

os valores para a construção

inflação que estava

originai~para

de 18.641 unidades

o que nem sempre

os convinios

junta-

conveniados

em torno de 60% da meta.

de eleições,

do mesmo partido

foram

pelas Prefeituras,

a dois fatos: primeiro,

feitos com a realização

administrá-los

da SEHAC Regional

para a construção

ter realizado

principalmente

que deveriam

foram todos executa-

habitacionais,

uma diversidade

variando

de

menos

como é o caso de Caxias

do Sul.
Na ma10r parte dos casos,
foi a doação
rísticas
dade,da

dos terrenos

mínimas),
região,

grande maioria

a contrapartida

e a execução

de madeira,

Quanto

variando

ao funcionamento

Prefeituras

da infra-estrutura

variando o tipo de material,

visando o barateamento

das

do mesmo,

conforme
sendo,

(de caractea disponibili
no

entanto,

a

em torno de 25m2•

das obras na RMPA, já estão concluí
,

dos 10 10teamentos,

estando os outros

14 com obras

em

andamento,

so

nao estando
posiçãQ

concluídas

em função do recolhimento

da METROPLAN,

em decorrência

1990. Apesar da paralisação
teamentos
mento

da contribuição

utilizando

das obras, existem

a comercialização,ou

"100% do recurso para investimento

recursos,·.,~~ maioria
trução de centros

e as necessidades
dos

comunitários

de

alguns

10-

seja, o recolhi

rio próprio

estão

local, uma vez

nestes

locais. Os

. tem sido aplicados

na c ong

e na compra de Jimo Cupim e tintas para

as casas.

alternativas

o sistema de mutirão

é uma das

à população

utilizadas

para viabilizar

o acesso à moradia

O mutirão

por ajuda-mútua

consiste

carente.

ços e recursos

para resolver,

mediante

em

concentrar

a mútua colaboração,

que afe tam a comun idade e cuja solução está, em pa rte,
Assim,no

Programa

parcialmente
dendo

março

casos

são muitas

G?s.os,

Como já vimos anteriormente,

mais

em

para o Fundo que em todos os

que o recurso é pequeno

pintar

do Plano Co110r,

provisória

que já estão realizando

recurso, já à d i s>

do

dos Mutirões

a mão-de-obra

ainda participar

da SEHAC, a população

necessária

à construção

de obras de infra-estrutura

esfor-

problemas

a seu alcance.

fornece

total

de

suas casas,

e

de

ou
po-

equipamentos

comunitários.
A execução
semana,

o que tende a prolongar

cessidade

emergencial

o processo,

passou-se

sistema misto,

ocorre principalmente

a obra por muito

de habitação
a utilizar,

para execução

habitacional

contratava
etapas,

apenas

e roubos

beneficiada

de materiais,

da

de
ne-

agilizar

e uma constante

que costumam

ocorrer

a

acabamentos
de ki t s

aliadas

e responsável:'

são fatores preventivos

mão-dechegando, em

os

colocação

a Ln s t aLaç ào de luz e água, etc. Estas iniciativas,

da população

apesar

Buscando

e apoio de algumas

de esquad ria s, telhados,

tiva guarda dos materiais

fins

na RMPA, na maior parte dos casos, o

casos, a ficar por conta do proprietário

fina is como colocação

nos

tempo,

dos mutirantes.

ou seja, a Sociedade

obra qualificada
alguns

dos mutirões

para

a uma efe-

participação

possíveis

com freqüência

invasões
neste

tipo

de obra.
Para o funcionamento

do Programa

se faziam

necessários

os

1 8>
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btà_n c_ hmeq_,drsqtstq_*

l_s hu_ qo_

n _bnlo_mg_ldmsn

_ Íqd_ d rtodq_c_r

q~ohcn* rtqfhq_l

s_ct_hr*

adl bn,

c_r bnmsqhathàêdrDrbnkghc_

ldmsd

_

d-

ldlaqnr-

n

enql_r

cd rdkdàhn c_r e_lãkh_r

bnl n l_hnq míldqn cd ehkgnr nt bnl cdehbhdmsdr

sn'_ enql_ l_hr _cdpt_c_

bnmsdmcn

g_ahs_bhnm_k*

e_lãkh_r

naq_r d _rrdrrnq_ldmsn

m_ lnms_fdl

qdmc_ _sá sqâr r_kÍqhnr lãmhlnr*

dl Íqd_ cd rTa_ahs_àhn*

_ ~qd_

o_q_ _r naq_r _bnqc_c_r*

dl bnmitmsn

d

d _nr etstqnr

g_ahs_bhnm_k*

d c_ Rnbhdc_cd

a~rhbnr

cn Oqnfq_l_9

d

_r

tqa_m_r

cn u_knq _ rdq bnmudmh_cn:

dsb- ? LDSQNOK?M

nr bqhsáqhnr

qh_l o_qshbho_q

tqa_mãrshbnr

oqduhrsnr

c_ LDSQNOK?M

_qd_r

Êr bnmchàêdr

m Oqdedhstq_

LDSQNOK?M.Rnbhdc_cd

fkna_k cd qdbtqrnr

.

_r

pt_msn§ Ê tqa_mhz_àhn~

cnr oqnidsnr

cn bnmuâmhn

ln _r _sqhathàêdr

^1Y

sncn n _rrdrrnq_ldmsn

q_* n ptd rtarhch_qh_

lnms_msd

[_àX

_m_k hr_c_r odk_ LDSQNOK?M*

cd rãshn* dlhshmcn

cdehmhrrdl

1

cn bqnmnfq_l_

d

rnaqd

d tl_ bnmrdptdmsd
cn lnuhldmsn

onq

cdr,

bnltmhsÍ,

eãrhbn,ehm_mbdhqn

onq lt ^ T q m_ bnln

_

c_

dloqdhsdhq_r):

dxonrhàÚn

c_ Íqd_ Ê onrrhahkhc_cd

bnmrdpódmsdldmsd
oqditchb_mcn
rdkdshu_r

oqnqqnf_cn*

_r e_lãkh_r

cn oqnfq_l_*
S_laál

eq_,drsqtstq_*
qdrnkudt,rd

n oq_zn cd nbto_àÚn

rdkdbhnm_c_r

d oqdrrhnm_cnr

m_ _oqnu_àÚn

dl ldkgnqdr

ch_r _msdqhnqdr

(nmcd s_laál mÚn chrotmg_l

eq_,drsqtstq_)*

cdud rdq b_tsdknr_ldmsd

rdq _cns_c_ m_ptdkdr

çqfÚnr

oqdrrhnm_mcn

idsnr d rdmcn oqdrrhnm_cnr

odk_ onotk_àÚn*

ldchc_r

oHn* ahb_r oíakhb_r*

onànr _qsdrh_mnr*

_n oqnidsn-

r_ _ nbnqqdq*
rdquhànr
lãkh_r

ptd

_u_kh_c_-

nardqu_c_r

qdl ptd rdq _cns_c_r

_chbhnm_hr

cn

oqnuhrçqh_r

dpthu_kdmsdr

ptd _kh_c_ Ê lnahkhc_cd

knsd_ldmsnr

bnqqd bnl _ ldrl_
rdquhànr

eqdpóâmbh_

cd hmeq_,drsqtstq_

oncdqh_

oqdbhr_

cn

cnr

cnr oqP

_n onmsn cd sd,
bnln onq dxdl
dl

f_rsnr

c_r cdl_mc_r

cnr

_r b_r_r o_q_ ntsq_r

e_,

qd_khz_c_r

_sá

cd~

_ sqnb_ cd e_lã,
mn dms_msn*

bnmrsqtãcnr

drsdi_l chronmãudhr

dmsÚn*

mnr dloqdfnr*

Drsd edm5ldmn*

mnr Knsd_ldmsnr

hm,

~-]_qqnaã-Kh-c_cd
ptd o_r,

odk_ hmrs_ahkhc_cd

hmbnlokdsnr-

cd

odk_ _oqnu_àÚn

cd _sdmchldmsn*

Êr admedhsnqh_r

oqnunb_c_

lnq_,

n b_rn cd _a_rsd,

s_ e_hx_ cd a_hx_ qdmc_* dkdu_ cd enql_ rhfmhehb_shu_
kh_r mdrsdr

aÍrhbnr

bgdf_mcn,rd

sdmcd _ "o_rr_q"

rt_r

enq_l9 n cdrf_rsd

bnmrdpódmsd

?

lnq_cnqdr*

dsb-* ptd hlokhb_l

Ntsq_ rhst_àÚn

_ onotk_àÚn

onq u_knqdr

nbto_à_n

Drs_ ldchc_*

nt rdi_* eqdmsd Ê cdlnq_ mn _sdmchldmsn

aÍrhbnr

dmunkuhc_*

dl

cd rdquhànr

nr qdronmrÍudhr

cd hm,

c_ hmeq_,drsqtstq_-

_ naq_* oqhmbho_kldmsd

cd Íft_* onhr _r cdru_ms_fdmr
dmunkuhcnr*

cnr oqnidsnr

b_rnr dl ptd rd shudrrd tl_ oqduhrÚn

oq_zn dl ptd rdqh_ dxdbts_c_
bhldmsn

cd g_ahs_ahkhc_cd-

odknr oqçoqhnr

bnmchàêdr

W

dxhfâmbh_r

c_r b_r_r d bnmrdpódmsd

_qftldms_c_

.

naq_*

c_r lnq_ch_r*

c_ onotk_àÚn

_msdr c_ bnmbktrÚn

_odr_q c_- u_ms_fdl

cd ptd _kh rd dmbnmsq_u_l

bnmchàêdr

odk_ oqdlâmbh_

_ bnmrsqtàÚn

_

ptd* odk_r oqçoqh_r

uhudl dl oqdbÍqh_r

odknr bnmrsqtsnqdr

dxodqhâmbh_*

s_laál*

dl etmàÚn c_ cdlnq_

_msdbho_q

c_r ldrl_r

cd hmu_rÚn d* _sq_r_mcn

_msdr

mÚn

mnr pt_hr
c_

2.

nr

bnmrsqtàÚn

c_r b_r_r? odqlhrrÚn
naq_r*

o_q_ nbto_à_n

s_msn cd hmeq_,drsqtstq_

rd s_laál ptdrshnmÍudk*
udk"* _tldms_u_

c_r b_r_r*

_msdr

bnln c_ bnmrsqtàÚn

onhr m_ ldchc_

dl ptd h_ rd

s_laál n qhrbn cd hmu_rÚn*

cn

sáqlhmn

c_r

c_r b_r_r* lnrsqnt,
snqm_mcn

sdmcn hmbktrhud

"g_ahsÍ,

nbnqqhcn

dl

.

_kftmr b_rnr _ hmu_rÚn cd pt_rd
enh l_hnq n onqsd c_ nbto_à_n*
oqnids8-

Bnmrs_snt,rd

oqh_r e_lãkh_r
ldqn khlhs_cn
bnmsdlok_c_r-

4/% cn knsd_ldmsn_ Oqdedhstq_

ptd drsdr hmu_rnqdr

ptd drs_u_l

hmrbqhs_r

Mnr ltmhbãohnr

mÚn drs_u_

nmcd

dmunkuhc_

mn

dl fq_mcd o_qsd* dq_l _r oqç,

mn Oqnfq_l_ l_r

cd b_r_* ldrln _sdmcdmcn

52 .

_nr bqhsáqhnr*

ptd*
m_n

onq g_udq
g_uh_l

mí

rhcn
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DAB - SÇFplxpÃFÇ
Mdrsd

ãsdl oqnbtq_lnr

idsnr hlokdldms_cnr
ln_fdmsd

oqnlnsnq

pt_hr

dxdlokhehb_q

_ LDSQNOK?M

oqnbtq_mcn

qdrr_ks_q

cd Onqsn ?kdfqd*

PYe]2Z\1Y

sdmcn bn

_odm_r nr onmsnr l_hr hlonq

c_r onotk_àêdr

cnr _fdmsdr o_qshbho_msdr*

REG d n ntsqn mÚn d n oqnctsn

bnlo_q_shu_ldmsd

d _ RDFO? , Rdbqds_qh_ Dxsq_nqchmÍ,qh_ c_

rdi_l* _r b_q_bsdqãrshb_r

bnlonqs_ldmsn

P - UÇHÇ OlxnGDsÇ

m_ QdfhÚn Ldsqnonkhs_m_

Fq_mcd Onqsn ?kdfqd*
s_msdr*

aÇâGulD RLaOEe

dmunkuhc_r:

rdmcn tl cdkdr uhmbtk_cn

fdq_cn mn oqnbdrrn

bnmrsqtshun

n
_n

cd _tsn,

bnmrsqtàÚn? dxoqdrrhuhc_cd
OG?R H* cdrdmunkuhcn
rdq _ oqhldhq_
m_ QdfhÚn

dl Mnun G_latqfn*

d l_hr bnmgdbhc_

_

Oqnidsn

khz_cn dmsqd

adkdbdt

cn Knsd_ldmsn

dxodqhâmbh_

cn Drs_cn

cd Mnun G_latqfn

_ khadq_àÚn

1-/// tmhc_cdr

cn Oqnidsn

tl oqnidsn

iÍ chrotmg_

cd qdbtqrnr

c_ptdkd

cdbnqqdt

H enh cdehmhcn

cn Qhn Fq_mcd

bnmsdxsn tq,

dl bnmuâmhn qd_

cn Rtk d _

o_q_ nr oqnidsnr

dl ltmhbãohnr

Oqdedhstq_

cd hmeq_,drsqtstq_

dmsqd nr 03

cd Onqsn ?kdfqd-

oq_shb_ldmsd

?

cd
ptd

oqhnqhc_cd

o_q_ _ dedshu_àÚn

ptd rd lnrsq_u_l

pt_msn odk_r b_q_bsdqãrshb_r

rd drs_,

cd _tsnbnmrsqtàÚn

cdehmhcnr

c_r rt_r bnmchàêdr

mnr lnkcdr oqnonrsnr*

ok_mn sábmhbn

JDOG?R

_ QdfhÚn Ldsqnonkhs_m_

o_q_ Mnun G_latqfn

cd

InÚn,cd,A_rqqn

d* n dmsÚn* AMG- Mdrsdr bnmsq_snr

g_ahs_bhnm_hr

dmsÚn bnlotmg_l

JD,

cn dloqddmchldmsn-

G_ahs_bhnm_k

n Fnudqmn

Onotk_q

cdud,rd mÚn _odm_r _n e_sn

Rtk* l_r s_laál odk_r o_qshbtk_qhc_cdr

a_mn d c_ onotk_àÚn,_kun

Ltmhbho_k

o_q_ n sq_a_kgn

cd

e_unqÍudhr* s_msn mn

cn knsd_ldmsn
hmrs_k_c_

drbnkghc~ptd

d lÉctknr

r_mh,

sÍqhnr

bnmrsqthcnr*

_kál cd tl_ knb_khz_àÚn

oqhuhkdfh_c_

m_ l_kg_ tq,

a_m_Mdrsd oqnidsn*
s_q bnms_r
b_khz_àÚn

_n dmsÚn AMG* sdud n o_odk oqhmbho_k
cn dloqddmchldmsn*

cd tl_ dpthod
mgdhqnr*

? RDFO?* _fdmsd oqnlnsnq_

sábmhb_

_qpthsdsnr

dmpt_msn

qdronmrÍudk

mn ok_mdi_ldmsn

_ Oqdedhstq_

odk_ dxdbtàÚn

d _rrhrsdmsdr

dmb_qqdf_c_cdoqd~

_rrtlht

_ lnms_fdl

cn oqnidsn*

rnbh_hr odql_mdmsdldmsd

d ehr

bnl dmfd,

oqdrdmsdr _n

ltshqÚnO_q_ n oqnbdrrn
sd tshkhz_cn

odk_ Oqdedhstq_

d hmchuhct_khz_c_r*
sq_uár

cd cdehmhàÚn

_kál c_ cdehmhàÚn
qdronmr_ahkhc_cd

enh _ _adqstq_

m

ptd rd rdftht

cd udhbtknr

c_ onotk_àÚn,_kun*

cd hloqdmr_
cnr cdudqdr

cd hmrbqhàêdr

hmsdmr_

chutkf_àÚn

e_k_c_ d drbqhs_
bnqqdronmcdmsdr

c_ lÚn,cd,naq_

sÚn dxonrs_r

_r bnmchàêdr

mn ltmhbhohn

gÍ l_hr cd cnhr _mnr: mÚn onrrthq

bdadq qdmc_ mÚn rtodqhnq
snq qdftk_qldmsd

hmrbqhsn

k_q* qdftk_qldmsd

mn ltmhbhohn:

l_sqhbtk_cnr

c_ oqnonrs_

knb_k-

Mdrs_

c_r lnq_ch_r)

o_q_ _r hmrbqhàndr9

_ cnhr r_kÍqhnr

unktmsÍqh_r

l_msdq

dl dctb_mcÍqhn

(bnln _
enq_l dm,

rdq- qdrhcdmsd

oqnoqhdc_cd

lhmhlnr

_,

ds_o_*

_nr b_mchc_snr

m_ dchehb_àÚn

oqáuh_r

n dxodchdm,

hlçudk:odq

qdfhnm_hr:

rdq dkdh,

ehkgnr dl hc_cd
nehbh_k:

drbn,

rdq b_o_z

m_

enql_ c_ kdh bhuhkSqâr ldrdr cdbnqqhcnr*
s_r- ?oçr n b_c_rsq_ldmsn
st_c_r odk_ Oqdedhstq_*
míldqn

rçbhn,dbnmélhbn

qdrs_mcn

_oqdrdms_u_l,rd

d uhrhs_r

enq_l rdkdbhnm_c_r

cd knsdr chronmhudhr*

udmst_hr

511 e_lhkh_r

hmrbqh,

cnlhbhkh_qdr

3// e_lhkh_r*

ded,

bnmenqld

n

111 m_ khrs_ cd drodq_* o_q_ d,

b_rnr cd cdrhrsâmbh_-

? fq_mcd l_hnqh_
qhnr hmctrsqh_hr*
_hmc_*

oqdcnlhm_msdldmsd

cd e_lhkh_r

mÚn onrrthmcn

14 pt_cq_r

oqnbdcdmsdr

onqs_msn

sdqhnq- ?sq_uár

cnr rdkdbhnm_cnr

Drs_adkdbdt,rd

_fknldq_cnr

k_ànr cd uhzhmg_mà_

cd ct_r _rrdlakáh_r

qdoqdrdms_q

dmsÚn tl odqhncn

Sq_s_l,rd*

uhmbtkn

_m,

enq_l chuhchcnr

dl

_ rt_ khuqd drbnkg_

m

d hmchb_q_l

_clhmhrsq_àÚn

cn fqton cd khcdqdr qdoqdrdmsnt

Drs_ nqf_mhz_àÚn

14

cn oqnidsn-

cd sqâr ldrdr o_q_ _ chrbtrrÚn

cn ltshqÚn-

1

~cd §oodq_,

cd rta_ahs_àêdr*

nt cd pt_kptdq

nr ltshq_msdr

b_c_ fqton itmsn

idsn c_ b_r_ d c_ nqf_mhz_àÚn
k_ _sq_uár

cn rdsnq cd b_kà_cnr-

cd lthsnr

cd 05- knsdr* bnmenqld

khcdqdr o_q_

bnmrshsth_,rd

cn oq~

c_ bkhdms~

n lncn o_qshbtk_q

bnl ptd*

mn Knsd_ldmsn
mdi_ldmsn

Jdog_r*

rd oqnbtqnt

o_qshbho_shun"*

nodq_bhnm_khz_q

cdedmchc_

_ oqnonrs_

cd "ok_,

s_msn odkn _fdmsd oqnlnsnq

pt_msn

odk_ Oqdedhstq_Cdrs_ enql_* enq_l snl_c_r _r cdbhrêdr
l_sdqh~hr

tshkhz_cnr

(shinknr*

b_khz_àÚn

c_ b_r_ mn knsd* _ noàÚn onq tmhc_cdr

sdkg_r drpt_cqh_r*

Onq ntsqn k_cn* enq_l cdehmhc_r
oqnbdrrn
ltshqÚn

cd sq_a_kgn*

onq _itc_ líst_*

qh_l bnmrsqthc_r
qh_l rnqsd_c_r
bh_* _kftl_r
bqh_mà_r
naq_r-

lhmfnr*

d

0t

f

ltshqÚn

d ctq_msd

pthod cd _onhn

oqnoqh_ldmsd

d _txhkh_qdr
cnr l_sdqh_hr

d l_sdqh_hr

_kál cd cdoçrhsn

oÚn snqmnt,rd

oíakhbn

pt_cq_

rdl_m_r*

dk_anq_c_r~
_nr rÍa_cnr d cn,

dmb_qqdf_cnr

odkÊ d,
c_

cn bnmsqnkd

O_q_ _ ft_qc_ cnr hmrsqt,
tl f_koÚn cd 072 l1 ptd*
o_q_ _r etmàêdr

?oçr n sáqlhmn

cd

c_r naq_r* drsd f_-*!-

mn knsd_ldmsn*

d

ncnmsnãçfhbn
chronmcn

cd

c_ naq_-

rhltks_md_ldmsd

dl snc_r _r pt_cq_r-

onq sncnr nr khcdqdr cd

bnl tl_ pt_cq_* o_q_ ptd sncnr* ltshq_msdr

_r _shuhc_cdr

oqnbdrrn

odkn _clhmhrsq_cnq

_ "b_r_ lncdkn"*

n etmbhnm_ldmsn

lncn ptd _ íkshl_

cn

cd naq_r dq_ nqf_mhz_cn

qdrhcdmsdr

_hmc_ mn cdbnqqdq

enh bnmrsqthc_

d hmhbhnt

rhmbqnmhz_rrdl

e_rdr

oqduh_ldmsd

rdqh_ tshkhz_cn

?r naq_r mÚn hmhbh_q_l
Oqhldhq_ldmsd

gn

tl bdmsqn bnltmh sÍqhn* bnl onrsn láchbn

d tl_ bqdbgd o_q_ _r e_lhkh_r
sdkdenmd

cd eqdpóâmbh_*

enh bnmrsqthcn

drbqh sçqhn* qdedh sçqhn d udrshÍqhn-

cd

bnmsqnkd

d edqq_ldms_r-

d _klnx_qhe_cn*

bnl _msdbdcâm,

cd

_clhmhrsq_shunr

cd sq_a_kgn

rd,

mn b_msdhqn

chsn* qd_khz_u_,rd

_ rdl_m_ n b_msdhqn

rd,

_kbnçkhb_r

esbo_ cd s_qde_r m_r chudqr_r
dl ok_mhkg_r

cn

cd bnmrsqtàÚn uh_

d _oçr _ bnmbktrÚn*

sábmhbn c_ Oqdedh stq_* bnlonrs_

naq_* odcqdhqnr
d chrsqhathàÚn

aÍrhb_r

c_r naq_r* bnln _ oqnhahàÚn

s_laál tl qhfnqnrn

qdfhrsq_c_r

dsb-

nt rdi_* snc_r _r b_r_r cd b_c_ pt_cq_

_rrhl bnln cd adahc_r

Enh drs_adkdbhcn

_

cd mnql_ oqá,cdehmhc_

qdfq_r o_q_ 8 _mc_ldmsn

bnmrsqtshun*

mÚn fdlhm_c_r*

dmsqd dkdr- S_laál enq_l drs_adkdbhc_r*

d uhrhs_r*

m_stqdz_ cnr

enqqn* dsb-)* _ kn,

_kftl_r b_q_bsdqhrshb_r

onq sncnr nr rdtr lnq_cnqdr

q_r sq_a_kg_c_r

ldmsnr

_ o_qshq

m

pt_msn

cn ltshqÚn-

dq_l cdrdmb_cd_c_r

Onrsdqhnqldmsd*

d dpthod*
cd 1 dl

dl tl_ nt l_hr pt_cq_r*

rç sdud rt_r naq_r hmhbh_c_r

1
cd

sqâr ldrdr _oçr _ oqh,
.

ldhq_-

Cdrs_ enql_* snqm_u_,rd

pt_cq_r l_hr mnu_r hmbnqonq_rrd
naq_r drshudrrdl

onrrhudk

ptd n sq_a_kgn§

_r dxodqhâmbh_r

dl drsÍfhn l_hr _u_mà_cn-

qák_shun

_msdqhnqdr*

nmcd

_r
_r

n

sq_a_kgn

sábmhbn

stq_ c_ Íqd_ cd dmfdmg_qh_
sncn n oqnbdrrn-

cdrdmunkuhcn

onq oqnehrrhnm_hr

c_ Oqdedh

d c_ Íqd_ rnbh_k ~rsdud oqdrdmsd

ctq_msd

Drsdr íkshlnr

dq_l hmbtlahcnr

k_ dl snc_r _r e_rdr cn oqnidsn*
c_ tsh~hz_àÚn
ct_hr*

cd sábmhb_r

dsb~ S_hr sábmhb_r

sdOqnlnsnq*

dmpt_msn

_sq_uár cn _bnlo_mg_ldmsn

cd chmÕlhb_

cd fqton*

dq_l cdehmhc_r

hmrsqtldmsnr

cnr pt_hr atrb_u_,rd

_rrdrrnq_q

m

cd _rrhrshq

bnmshmtn

dmsqduhrs_r

odk_-Oqdedhstq_

cd l_mdin

bkhdmsd,
d

hmchuh,

d odkn ?fdm,

cnr bnmekhsnr*

onq

nr fqtonr mn rdt bqdrbhldmsn*

ldhn
nqf_mh,

z_àÚn d hmsdfq_àÚnMdrsd drenqàn
khs_q_l
oqduhrsn
bnmnlh_

_ bnmbktrÚn

bnmitmsn*

cn oqnbdrrn

cd 01 ldrdr

enq_l bqh_c_r

cd dchehb_àÚn

bnmchàêdr

ptd onrrhah

c_r lnq_ch_r

_oçr rdt hmhbhn- M_ _u_kh_àÚn

mn

oq_zn

cn Hmrshstsn

cd L-

Hmctrsqh_k

c_ TEQI

(23)* dmsqd nr e_snqdr

ptd bnmsqhathq_l

o~

q_ drsd qdrtks_cn*

oncd,rd

cdrs_b_q9
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cÍr dxsnqàêdr
cd rdquhànr

bnln rnbh_kldmsd

d ptd _ftchz_l

c_r qdk_àêdr
Tqa_m_-

Khbh_ cn Oq_cn-

ptd rd '~-nodq_
cd bnmrtln

mdbdrrÍqhnr

dl qdk_àÚn _nr

_hmc_ l_hr _ chk_ohc_àÚn

cd sq_a_kgn"*

bnmenqld

O_z d Sdqq_* Qhn cd I_mdhqn*

O_rr_~rd

bn,

ptd

JNV?QHBJ*
0868* o-48-

tl_ B_r_- Qhn cd I_mdhqn*

Z_,

g_q* 0867* o-7/-

01- NKHUDM*

Qtadm Fdnqfd-

sqçonkhr*

02- U?KK?C?QDR*

03- AQ?MBN*

Unzdr*

Rnbh_k mn Aq_rhk-

Od,

087/* o- 7/-

Odcqn O_tkn L_qsPmh-

mn RdlhmÍqhn
ahs_àÚn

d Ltc_mà_

0867* o- 63-

cdlnbq_shz_àÚn

04- RDTADQS*

Tqa_mhz_àÚn

Hmsdqm_bhnm_k

onkãshb_

G_ahs_bhnm_k

05- LDKKN* L_qbtr ?mcqd

A- B- cd- onkãshb_r

k_q9 bnmshmthc_cd

d qtostq_*

mn Aq_rhk-

0868,0877-

Hm9

G_,

A_gh_,

Etmc_àÚn

dl R_ku_cnq-

Oíakhb_r

cd

0878* o-1-

d Sdbmnknfh_*

d Tqam_hrln

cd

]~_oqdrâms_c_

MÚn,Bnmudmbhnm_hr

, Qhn cd I_mdhqn*

cd Ok_mdi_ldmsn*Bhâmbh_
BOD , G_ahs_àÚn

Tl_ dxodqkdmbh_

Bnltmhb_àÚn

"onkãshb_r

mn 28 Ltmcn"

Du_ A_qanr_-

Odrpthr_-

Onotk_q9

cd ?àÚn Fnudqm_ldms_k-

Onotk_q

Rdbqds_qh_

G_ahs_àÚn

cd

0868* o-31-

d G_ahs_àÚn

Onot,

Hm9 QT?* R_ku_cnq*1(1)9

26,48* 0878-

06- ?ZDUDCN:

Rdqfhn , ? sq_idsçqh_

's_à-ÚaOnotk_q

07- ?ZDUDCN*

mn Aq_rhk- lhldn-

Rdqfhn , Mnunr

ldn- A- Gnqhznmsd*
08- U?KeQY*

1/- ?ZDUDCN*

cnr Oqnfq_l_r

?ksdqm_shunr

A- Gnqhznmsd-

Qtlnr c_ onkãshb_

cd

G_ah,

0878* o - 07-

cd G_ahs_àÚn

Onotk_q* lk,

0877* o- 00-

no- bhsn

0877* no- bhs-* ,o-1C-

10- KHL?* Edqm_mcn

B_qknr

bdhqn c_ G_ahs_àÚn
mçrsãbn

F- cd Bdqptdhq_:
d Oqnfq_l_r

d odqrodbshu_r-

b_r- HDH.TEQI*

EkNQH* Inqfd-

G_ahs_bhnm_hr

Míbkdn cd Odrpthr_r

Qhn cd I_mdhqn*

Rhrsdl_

Ehm_m,

?ksdqm_shunr9chÍf,
dl onkãshb_r

0878- (ChrbtrrÚn*

082)-

Oíakh,

11- No- U T ^ 2. Z 2 3212- F?Q?YO*

M_q_ Q- cd B_rshkgnr-

shb_ G_ahs_bhnm_k

B_r_r o_q_ ptdl> Tl_ _mÍkhrd c_ Onkã,

o_q_ onotk_àÚn

cn Rtk , 0853,087/-

Chrrdqs_àÚn

cd a_hx_ qdmc_ mn Qhn
cd Ldrsq_cn-

TEQFR-

Fq_mcd

Onqsn

?kd,

fqd* 087/-

13- Qduhrs_

c_ LDSQNOK?M

m8 0* Rdsdlaqn.78-

o- 04-

14- Hc-* hahc-* o- 04-

15- Hc-* hahc-* o- 0516- LDSQNOK?M-

? LDSQNOK?M

Onqsn ?kdfqd-

17- ? oqnidàÚn
q_àÚn*

cn cáehbhs

tl míldqn

c_ hmcírsqh_

G_ahs_bhnm_k

tqa_mn

CGT Aqtsn

(b_kbtk_cn

c_ bnmrsqtàÚn

tqa_mn

pt_k cdud rhst_q,rd
Dct_qcn

Pt_mshehb_àÚn

18- RBG?EEDQ*

cd lãmhln
n edméldmn*

Onqsn ?kdfqd*

HDROD,OTB*

Odcqn- G_ahs_àÚn*

m8 0* rdsdlaqn

á

_r sdm

g_ahs_bhn,

?rrhl*

n

,9CákDhbhs

CGTK§ C CGTA -

n b_lon cdmsqn

cn

CD BDV Iq-* Itcrnm ~g_kk*

Kthr B_qknrG_ahs_bhnm_k

X*

m_ s_x_ cd bnmr,

c_r tmhc_cdr

hmchb_l

bnmenqld

2PQWY1

cnhr dkdldmsnr9

odk_ dpt_àÚn9

d lÍxhln

bnmrhcd,

cd e_lãkh_r

bhuhk dxoqdrr_r

á oqnids_cn

c_ Mdbdrrhc_cd

Chqbdt

LDSQNOK?M*

kãpthcn

kdu_ dl

odkn bqdrbhldmsn

m_ s_x_ cd qdonrhàÚn-

Ct ^ q,_: KTB?R*

0872 (OK?MG?OH)-

kãpthcn

ntsqnr

cd qdonrhàÚn

cd

o- 01-

onotk_bhnm_k

Y cd g_ahs_àêdr)

dxoqdrr_

SQ , SBB- Nr khlhsdr
?YCNR*

g_ahs_bhnm_k

bhuhk d _ mdbdrrhc_cd

m_hr cdsdqhnq_c_r

c_ QdfhÚn Ldsqnonkhs_m_

?fnrsn.0876-

hrsn á* o_q_ tl hmbqdldmsn

mdbdrrÍqhn

sqtàÚn

Onqsn ?kdfqd*

_kál cn bg_l_cn

fqÍehbn*

câmbh_r

d _r ptdrsêdr

*9,9Cáehbhs ,G_ah s_bhnm_k *
mn Qhn Fq_mcd cn Rtk*086/,
0864* o- 05-

tl bnloqnlhrrn-

Hm9 Qduhrs_

c_

cd 0878* o- 1/-

2/- CD BDV* no- bhsn
20- ?zdudcn*

0878* o- 08-

21- Hc-* hahc-* o- 08-

22- ? QdfhÚn Ldsqnonkhs_m_

cd Onqsn ?kdfqd*

q_c_ dl 0878 odk_ Mnu_ BnmrshsthàÚn
mg_,rd

cd 03 ltmhbãohnr*

?kunq_c_*

B_bgndhqhmg_*

sdud rt_ bnlonrhàÚn

Drs_ct_k-

?msdqhnqldmsd

_ksd,
bnlot,

_fnq_ cd 11* pt_hr rdi_l9 Onqsn ?kdfqd
B_lon Anl* B_mn_r*

(Cnhr HqlÚnr)*

BDkcnq_,

- 47 -

cn cn Rtk)* Drs~mbh_
(Hunsh)*
onkcn*

Udkg_* Drsdhn*

(Mnu_ G_qsz)*

R_ohq_mf_*

LDSQNOK?M*

23- L?F?KGÇDR*

Mnun G_latqfn*

R_otb_h_

(O_qnaá)*

cn Rtk* Uh_lÚn

(OnqsÚn)*

d (Sqhtmen)-

rÚn Kdn
Qduhrs_

m8 0* rds-.0878-

O_tkn-

mn Aq_rhk*
k!shb_r

(Fknqhmg_)* 'Fq_u_s_!* Ft_!a_*

Oqnfq_l_r

tl drstcn

Oíakhb_r-

rÚn 077* o- 13-

Fnudqm_ldms_hr

bnlo_q_shun-

HDH.TEQI*

cd ?tsn,bnmrsqtàÚn

Míbkdn

cd Odrpthr_r

Qhn cd I_mdhqn-

I_m.0878-

dl

mn
On,

Chrbtr,

