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INTRODUÇÃO 

  

 

 O diagnóstico socioterritorial consiste em uma análise interpretativa de dados 

quantitativos e qualitativos que possibilitem ler e compreender a realidade social (MDS, 2013). 

Ou seja, segundo Laisner e Pavarina (2013, p. 4) 

 
A elaboração de diagnósticos socioterritoriais são instrumentos capazes de 

prover o amplo reconhecimento das realidades locais, tornando o desenho, a 

elaboração e própria avaliação das políticas públicas mais adequadas, e 

portanto, mais condizentes com os lugares onde se pretende implantá-las, ou 

mesmo na capacidade de avaliação das políticas já implementadas. 

 

 No intento de dar o primeiro passo para a elaboração de um diagnóstico socioterritorial 

do município de Campinas, foi feita em 2014 uma sistematização dos dados provenientes de 

diferentes fontes públicas, como sites (IBGE, PNAD, Caixa Econômica Federal, MDS, dados 

dos sites das diversas secretarias da PMC) e também dados disponíveis na própria SMASA 

(folha de pagamento do bolsa família e do BPC, dados de descumprimento do PBF, relação das 

entidades cofinanciadas, SIGM, PMAS). Para essa sistematização de dados foi dado o nome de 

Relatório de Informações Sociais (RIS). Foi elaborada uma 2ª versão do RIS com dados de 

2015 seguindo os mesmos moldes da 1ª versão, já nesta 3ª versão, referente aos dados de 

2016, foi apresentado um novo desenho, a fim de favorecer a navegação pelo documento 

e também facilitar a leitura e compreensão. 

 O documento é composto de duas partes, sendo uma parte inicial com dados gerais do 

município e uma segunda parte que foi dividida de acordo com as 5 regiões da assistência social, 

sendo elas Norte, Noroeste, Leste, Sul e Sudoeste, com isso procurou-se estabelecer uma 

estrutura semelhante para organizar os dados de cada uma delas. O texto sobre cada região 

possui: características da região; breve caracterização das políticas públicas (habitação, saúde, 

educação, cultura e esportes); dados do sistema de notificação de violências; características da 

população; dados referentes à política de assistência social e dados dos programas, benefícios 

e serviços da assistência social. 

 A edição deste ano além de apresentar um formato de documento diferenciado, conta 

também com a evolução de alguns dados da política de assistência social e novos mapas 

extraídos do Mapa de Serviços no site da PMC. 

 Alguns aspectos presentes nas edições anteriores se mantêm e, por isso, é importante 

destacar para os leitores que não conhecem as outras edições que o documento traz alguns dados 
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relacionados ao perfil da população e dados de outras políticas públicas que são apresentados 

conforme as diferentes divisões territoriais adotadas por cada secretaria municipal. Por 

exemplo, a saúde e a assistência social trabalham com o mesmo número de regiões, porém elas 

não são equivalentes em termos de bairros. Já a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano - SEPLAN utiliza a divisão por Macrozonas, sendo 9 no total; por AP, totalizando 26; 

e por UTB, com um total de 67, sendo esta última a menor unidade de divisão territorial. Dessa 

maneira, foram consideradas para a elaboração desse relatório as divisões por regiões, e a 

equivalência das UTBs e Macrozonas dentro de cada região, em virtude de alguns dados serem 

disponibilizados somente por UTB ou Macrozona, por isso estas também foram consideradas. 

 Como o RIS busca retratar o perfil da população usuária das diversas políticas públicas 

presentes no município, principalmente no âmbito do SUAS, deve considerar que a população 

está em constante mudança, assim como o território que também muda, muitas vezes em função 

das dinâmicas sociais assim, conforme afirma Koga (2013, p. 31), é preciso “[...] dar um passo 

além da identificação individual e/ou familiar, no sentido de reconhecer as condições objetivas 

dos territórios em que vivem as populações sobre as quais se referem um cadastro, um programa 

ou um serviço prestado, no âmbito das políticas sociais [...]”. Com isso, o relatório procura, 

dentro do possível, acompanhar e divulgar esses dados periodicamente, a fim de possibilitar a 

criação de indicadores para instrumentalizar a Vigilância Socioassistencial (área da SMASA) 

no monitoramento e avaliação do SUAS. 

Um aspecto que ainda vem sendo trabalhado e discutido é a construção coletiva do RIS, 

tendo em vista que é um documento que deve ser elaborado com a participação ativa da 

população que vive no território e dos profissionais que atuam diretamente nas políticas 

públicas locais, pois, segundo Santos (2006, p. 14), o território tem que ser visto e entendido 

como “[…] território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 

A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento 

do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida […]”. 

 O relatório vem sendo atualizado anualmente e publicizado para cada território, por 

meio do site da Vigilância Socioassistencial e da SMASA. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS GERAIS 

DO MUNICÍPIO 

 

Campinas é a sede de sua Região Metropolitana (RMC) que foi criada pela Lei 

Complementar Estadual nº 870, de 19 de junho de 2000, e é constituída pelo agrupamento de 

20 municípios: Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, 

Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e 

Vinhedo. Possui uma população de cerca de 3.000.000 habitantes, sendo que 1.173.360 se 

concentram no município de Campinas (IBGE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: EMPLASA, 2017. 
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O município conta com uma população de 1.164.099 habitantes (estimativa Censo IBGE 

2015) residindo em uma área de 794,744 km², dividida em cinco regiões, são elas: 

• região Leste com 248.939 habitantes e uma área de 340,327 km² (região com maior área 

- região verde do mapa - ocupando quase a metade da extensão do município) 

• região Noroeste com 133.086 habitantes e uma área de 63,330 km² (região com a menor 

área - região cinza no mapa) 

• região Norte com 212.342 habitantes e uma área de 165,955 km² (região com a segunda 

maior área – região amarela no mapa) 

• região Sudoeste com 253.061 habitantes e uma área de 99.606 km² (região é a segunda 

mais populosa no município e apresenta alta densidade demográfica) 

•  região Sul com 316.671 habitantes e uma área de 120 km² (região mais populosa do 

município). 

 

O gráfico mostra a quantidade de habitantes em cada região e o mapa a seguir permite 

verificar a divisão do município com a área ocupada por cada região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2015. Elaboração própria. 
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Nesta última década (2000-2010) a Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual em 

Campinas foi de 1,09% ao ano, entretanto algumas regiões se destacam por um crescimento 

acima da média, como é o caso da região Noroeste que apresenta o maior crescimento com 

1,77% ao ano, um dos motivos para esse crescimento foi o aumento expressivo de 

empreendimentos habitacionais de interesse social1 (SEPLAN, 2016). Segundo o Plano Diretor 

Estratégico, 2017, foram verificados dois vetores distintos com um crescimento acima da média 

sendo um em direção à região de influência aeroportuária, com ocupação de baixa renda, e 

outro marginal à Rodovia D. Pedro I, com ocupação de alta renda e padrão de urbanização 

baseado no modelo de loteamentos horizontais fechados, vale destacar que áreas com restrições 

a ocupação, ambientalmente sensíveis ou com mais atividade rural, também cresceram mais 

que a média da cidade (Plano Diretor Estratégico, 2017 – material em elaboração). 

 

                                                 
1 Segundo o Plano Municipal de Habitação (PMH, 2011), em Campinas consideram-se empreendimentos 

habitacionais de interesse social os empreendimentos públicos da COHAB e CDHU; empreendimentos da 

iniciativa privada que contam com recursos repassados pelo governo federal/CAIXA para famílias de baixa renda 

com renda familiar mensal entre 3 e 6 salários mínimos e empreendimentos do PMCMV. 

Mapa com a área das cinco regiões do munícipio de Campinas 
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CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

Os gráficos a seguir mostram dados de caracterização da população do município 

segundo dados do censo do IBGE 2010, considerando que o censo é uma fonte que só é 

atualizada a cada dez anos, os dados apresentados dizem respeito ao ano da coleta, porém sabe-

se que a realidade da população é dinâmica, por isso atualmente vários valores podem ter se 

alterado. 

Para as análises feitas de cada gráfico é possível afirmar que não existem muitas 

alterações em relação a maiorias e minorias, o número muda bastante, mas mesmo considerando 

o ano atual temos a mesma proporção entre homens e mulheres e entre população urbana e 

rural, a mesma faixa etária predominando na questão da alfabetização e outros dados do 

município revelam que ainda há disparidade entre as faixas de renda, o que muda é a diferença 

entre as rendas mais elevadas e mais baixas, ou a porcentagem total da população alfabetizada, 

assim torna-se necessário ter cautela e considerar o aspecto da frequência em que os dados são 

atualizados para tal análise e interpretação. 

Os gráficos mostram características da população, como: sexo, local da moradia (área 

urbana ou rural), faixa etária, faixa de renda e alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: SEPLAN, Publicações, Censo IBGE 2010. 

 

O gráfico mostra a porcentagem de habitantes do sexo feminino e masculino, sendo que 

a maioria da população é do sexo feminino, ainda assim, é possível dizer que a diferença entre 

o número de homens e mulheres é pequena, havendo quase um equilíbrio. 
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Fonte: SEPLAN, Publicações, Censo IBGE 2010. 

 

Esse gráfico representa a questão da urbanização no município, pois mostra a 

porcentagem de residências localizadas em área urbana e área rural, dado bem discrepante, 

porque existem 98,28% de residências em área urbana e apenas 1,72% de residências em área 

rural, o que equivale a 18.573, número bem baixo considerando o total da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração SEPLAN e Vigilância Socioassistencial. 

 

O gráfico acima traz a quantidade de habitantes por faixa em valores absolutos, 

permitindo analisar que a maioria da população possui entre 20 e 59 anos, havendo também um 

número alto de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. Considerando as tendências do país 

de modo geral, o gráfico apresentado deve mostrar uma alteração significativa no próximo 
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sendo do IBGE, porque há uma tendência que a população idosa aumente em razão do aumento 

da expectativa de vida do brasileiro. Assim a diferença existente entre a população jovem e a 

população idosa deve diminuir ao comparar os dados de um censo para o outro, o que já ocorreu 

no censo do IBGE 2000 para o 2010, no entanto, o crescimento da população idosa tem-se 

acentuado nos últimos anos, sendo, na realidade uma tendência geral e com certeza isso trará 

muitos impactos para as políticas públicas e para o perfil da população no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração SEPLAN e Vigilância Socioassistencial. 

 

Para os dados que aparecem no gráfico relativo a renda da população há a necessidade 

de ressaltar o aspecto que caracteriza a coleta do censo como sendo uma coleta autodeclaratória, 

ou seja, a pessoa que fornece os dados não necessita comprová-los, basta dizer qual a realidade 

vivenciada no momento, portanto ao analisar os dados fatores como esse devem ser 

considerados. 

 Dessa forma, o gráfico mostra um número elevado de pessoas sem renda e dentre 

aquelas que declararam renda é possível observar que há um alto índice de pessoas com renda 

entre 1 e 2 salários mínimos, valor equivalente a 225.500 pessoas, além disso nota-se que a 

maioria da população possui renda entre 0,5 e 5 salários mínimos, sendo um número 

comparativamente baixo de pessoas com renda acima de 10 salários mínimos e mais baixo 

ainda se considerar somente aquelas com renda de 20 salários mínimos ou mais. 

 Para o gráfico a seguir tem-se o percentual de alfabetização por faixa etária. 
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   Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração SEPLAN e Vigilância Socioassistencial. 

 

Campinas possui uma taxa de alfabetização relativamente alta, em torno de 90%, porém 

o dado ainda é alarmante se considerar que nem todas as faixa etárias alcançam essa taxa, a 

população acima de 60 anos possui uma taxa baixa de alfabetização, a taxa mais alta é da faixa 

etária entre 15 e 30 anos, com isso comprova-se a necessidade de investir em escolas que 

ofertem Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

• População em Situação de Rua 

 A SMASA em parceria com entidades da rede cofinanciada de assistência realiza 

anualmente o Censo da População de Rua que é feito por meio da contagem e descrição do 

perfil da população em situação de rua. O Censo coleta informações de gênero, escolaridade, 

tempo de residência no município, tempo em situação de rua, verifica se as pessoas possuem 

documentos pessoais, se conhecem os serviços de apoio públicos ou privados, se fazem uso de 

alguma substância psicoativa e qual o tipo preferido dessas substâncias e se passaram pelo 

sistema prisional (DOAS e Vigilância Socioassistencial, 2016). 

 O Censo mostrou que o número de pessoas em situação de rua aumentou, pois em 2015 

foram contadas 563 pessoas e em 2016 foram 623, destas 85% são do sexo masculino e 15% 

do sexo feminino, outro dado revelado foi que 282 do total de 623 foram consideradas 

munícipes por viverem a mais de dois anos na cidade. A faixa etária predominante da população 

em situação de rua está entre 25 a 60 anos, cerca de 82% (454 pessoas), em segundo lugar 

pessoas entre 18 e 25 anos com aproximadamente 12% (68 pessoas), seguida pela faixa etária 



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2016 - CAMPINAS 

 

16 

 

acima de 60 anos, com 4,5% (25 pessoas), por fim, abaixo de 18 anos equivale a 0,7% (4 

pessoas).  Os que não informaram correspondem a 12% (72 pessoas).  

Vale ressaltar que o município possui uma rede voltada para o atendimento dessa 

população, composta por algumas unidades de assistência social, como: Casa Antônio Fernando 

dos Santos; Casa de Passagem Nossa Casa; Casa São Francisco; Casa Esperança; Casa 

Feminina Santa Clara; Samim; Centro POP I e Centro POP II (DOAS e Vigilância 

Socioassistencial, 2016). 

 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As políticas públicas voltadas para a efetivação da garantia de direitos devem ter suas 

ações desenvolvidas nas capilaridades dos territórios, considerando cada realidade regional, 

respeitando a pluralidade socioeconômica e sociocultural (CABRINI; DA SILVA, 2013). Por 

isso é importante conhecer quais os equipamentos públicos de cada política presente nos 

territórios, segue abaixo o número de equipamentos presentes em cada região do município das 

secretarias de habitação, saúde, educação, cultura, esportes e assistência social. 

 

❖ Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: SMH, 2017. Elaboração própria. 
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O gráfico mostra a distribuição das unidades habitacionais do PMCMV em cada região 

e permite observar que a distribuição se dá de forma desequilibrada, pois a região Noroeste e a 

Sul detém cerca de 91,73% das unidades (8.210 unidades), sendo que a região leste não possui 

nenhuma, e o município como um todo tem 8.950 unidades do PMCMV. 

 

Tabela que identifica o nome e região dos empreendimentos do PMCMV e a quantidade 

de unidades habitacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMH, 2017. 

 

A tabela detalha as informações do gráfico anterior e mostra quais os empreendimentos 

do PMCMV tem em cada região do município, através dessas informações, nota-se que a região 

Sul possui o maior número de empreendimentos, porém não é a região com o maior número de 

unidades, porque os dois empreendimentos com o maior número de unidades encontram-se 

localizados na região Noroeste, por isso mesmo a região tendo somente dois empreendimentos 

(Bassoli e Sirius) é a que possui o maior número de unidades habitacionais. As regiões Sudoeste 

e Norte possuem apenas um empreendimento cada uma e a região Leste não apresenta 

empreendimentos do PMCMV até o momento da elaboração deste documento. 

 

 

 

 

Empreendimentos 
Total 
de unidades 

Residencial Jardim Bassoli (Região Noroeste) 2380 

Residencial Sírius (Região Noroeste) 2620 

Noroeste 5000 

Residencial Porto Seguro(Região Sudoeste) 140 

Sudoeste 140 

Residencial Santa Lúcia (Região Sul) 402 

Residencial Vila Abaeté (Região Sul) 1888 

Residencial Vilas de Taubaté (Região Sul) 660 

Residencial Sta. Luzia (Região Sul) 260 

Sul 3210 

Residencial Takanos (Região Norte) 600 

Norte 600 

Leste 0 
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❖ Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, 2017. Elaboração própria. 

 

Observando o gráfico é possível ver que o número de unidades públicas de saúde na 

região Sul é maior que nas demais regiões, sendo que as regiões Leste, Noroeste e Norte 

possuem o mesmo número de unidades, apenas a Sudoeste possui um número menor de 

unidades. Para a elaboração do gráfico foram consideradas unidades como: Centros de Saúde; 

Centros de Apoio Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD); Vigilância 

em Saúde (VISA); pronto atendimento; Policlínica; Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO); Centros de Convivência; Hospitais, entre outras. 

Nos relatórios específicos de cada região é possível consultar quais as unidades que 

existem em cada região e que deram origem aos dados apresentados no gráfico. 

 

❖ Educação 

 

 

Fonte: SEE, 2016. Elaboração própria. 

29

19

43
37

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

LESTE NOROESTE NORTE SUDOESTE SUL

Número de unidades da rede pública estadual 
de ensino por região

Clique na 

coluna para 

detalhar o dado 



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2016 - CAMPINAS 

 

19 

 

O gráfico mostra que a região Norte possui o maior número de escolas da rede pública 

estadual de ensino, seguida da região Sul, Sudoeste, Leste e Noroeste, sendo que a diferença do 

número de unidades entre as três primeiras e as duas últimas é grande, ultrapassando mais de 

dez unidades de diferença. 

 A seguir encontra-se o gráfico do número de unidades públicas da rede municipal de 

educação, que apresenta uma realidade que difere das unidades da rede estadual, veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SME, Consulta de Escola, 2016. Elaboração própria. 

 

 O gráfico mostra que a maioria das unidades públicas da rede municipal de educação 

concentra-se na região Sudoeste, seguida das regiões Sul, Noroeste, Norte e Leste. Para a 

elaboração do gráfico foram consideradas unidades de educação os Centros de Educação 

Infantil (CEI); as Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEF); Escolas Municipais 

de Educação Fundamental Integral (EEI); as escolas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

entre outras. 

 Juntando a informação contida nos dois últimos gráficos sobre a rede pública de ensino 

tanto municipal quanto estadual conclui-se que as regiões Sul e Sudoeste são as que possuem 

maior oferta de escolas e a região Leste tem pouca oferta. Além das regiões Sul e Sudoeste, na 

rede estadual destaca-se também a região Norte com um número alto de escolas e na rede 

municipal destaca-se a região Noroeste que possui 41 unidades. 
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❖ Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMC, 2017. Elaboração própria. 

 

O município de Campinas possui uma oferta de serviços de incentivo ao lazer e a cultura 

em todo o território, através do gráfico é possível notar que a maioria desses serviços concentra-

se na região Norte e Leste, sendo que ao analisar a região Norte observa-se que ela representa 

sozinha 34,48% (20 unidades) dos serviços de lazer e cultura no município e ao analisar a região 

Noroeste e Sudoeste, que são as duas com menor número de unidades, constata-se que juntas 

possuem apenas 17,24% (10) das unidades, ou seja, há uma má distribuição de unidades de 

lazer e cultura. 

A maioria das unidades que ofertam serviços ligados a atividades de lazer e cultura estão 

concentradas no centro do município que localiza-se na região Leste e parte da Norte, com isso 

o acesso aos serviços encontra-se dificultado para a população das regiões Noroeste e Sudoeste. 

 

❖ Esporte 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: SMEL, 2017. Elaboração própria. 
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As unidades de incentivo ao esporte estão localizadas em sua grande maioria na região 

Sul, que possui 12 unidades; a segunda região com o maior número de unidades é a Leste, com 

10, a norte possui 8 unidades e as regiões Noroeste e Sudoeste são as que possuem o menor 

número de unidades de incentivo ao esporte, com 4 e 3 unidades respectivamente. 

 

❖ Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMASA, 2016. Elaboração própria. 

 

Campinas possui 32 unidades públicas de assistência social que atendem a população 

por níveis de proteção, segundo determina o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

sendo divididos em Proteção Social Básica (PSB), Proteção Social Especial de Média 

Complexidade (PSEMC) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSEAC). 

O gráfico apresenta como se dá a distribuição dessas 32 unidades pelo município, assim 

constata-se que a região Leste possui a maior concentração de equipamentos públicos da 

política de assistência social, porque dentre os 10 equipamentos encontram-se os dois Centros 

POP e um abrigo público voltado para o atendimento de pessoas em situação de rua, tais 

unidades devem estar prioritariamente instaladas no centro da cidade que situa-se na região 

Leste. As demais regiões apresentam um equilíbrio em relação ao número de unidades públicas, 

de modo geral todas as regiões apresentam um Distrito de Assistência Social (DAS); dois ou 

três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e três (Noroeste, Sul e Leste) das 

cinco regiões possuem um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Além das unidades públicas, compõe a rede do SUAS outras 151 unidades cofinanciadas 

que ofertam 187 serviços. O gráfico abaixo mostra a distribuição das unidades cofinanciadas 

no ano de 2016 conforme a região. 
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Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

O gráfico mostra que a região Sul possui o maior número de unidades cofinanciadas 

seguida da região Leste, Norte, Sudoeste e Noroeste sendo que a diferença entre a região Sul e 

Noroeste é grande, pois a região Sul possui cerca de três vezes mais entidades que a Noroeste. 

Um dos fatores que contribuem para essa diferença é o processo de urbanização, porque a região 

Sul é uma das mais antigas e a região Leste engloba a região central do município, por isso 

ambas as regiões tem maior concentração de unidades. 

O gráfico abaixo traz a quantidade de unidades cofinanciadas em 2016 por proteção 

social e por região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 
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O gráfico apresenta o número de entidades por proteção, porém é possível observar que 

ao somar o número de cada proteção de uma mesma região pode-se obter um valor diferente do 

apresentado no gráfico do total por região, isso ocorre porque existem no município sete 

entidades que executam serviços de mais de uma proteção, ou seja, no gráfico se uma entidade 

da região Sul executa um serviço da PSB e da PSEAC ela foi contada no total da coluna azul e 

no total da coluna verde da referida região. 

Analisando o gráfico é possível dizer que a maioria das entidades executa serviços da 

PSB, dentre a PSEMC e a PSEAC há um equilíbrio, porque as regiões Leste, Norte e Sudoeste 

possuem mais entidades da PSEAC do que da PSEMC, no entanto nas regiões Noroeste e Sul 

ocorre o contrário. 
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DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

O Sistema de Notificação de Violências (SISNOV) registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária (contra as mulheres, crianças e adolescentes, 

idosos e violência sexual), e violência autoprovocada (tentativa de suicídio/suicídio) atendidos 

pela rede municipal de enfrentamento e prevenção às violências a partir de 2005 (Boletim 

SISNOV nº 10, 2016). 

 Atualmente os dados das notificações são computados no sistema TABNET Campinas 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que registra informações como data da ocorrência, 

local, unidade que registra a ocorrência, sexo da vítima, idade da vítima, tipo da violência, autor 

da violência, entre outras. Os dados a seguir foram obtidos por meio do sistema mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

O gráfico representa o número de notificações de violência registradas segundo a região 

do município onde ocorreu a violência, vale lembrar que as cinco regiões apresentadas seguem 

a divisão adotada pela secretaria de saúde, por ser um sistema gerido pela mesma, entretanto a 

diferença de bairros em relação a divisão adotada pela secretaria de assistência não é tão grande, 

existem poucos bairros que pertencem a regiões diferentes para a saúde e para a assistência 

social, são bairros das regiões Noroeste, Norte e Sul. 

Assim ao observar o gráfico nota-se que a região Sul possui o maior número de 

notificações, seguido da região Norte, Leste, Noroeste e Sudoeste. 
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Número de notificações de violência segundo o gênero da vítima e a região 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela mostra a diferença no número de notificações segundo o gênero da vítima e a 

região, dado que se revela bem desigual se for comparar a quantidade de notificações entre o 

gênero masculino e feminino, a região Norte além de apresentar o maior número de notificações 

para o sexo feminino ainda apresenta a maior desigualdade entre os gêneros. A região Sul, 

apesar de no gráfico anterior ter mostrado o maior número de notificações, conforme descrito, 

é a que possui a menor desigualdade no número de notificações por gênero. 

 A partir do TABNET é possível obter o dado da quantidade de notificações por faixa 

etária e temos em Campinas um número alto de notificações na faixa etária entre 5 e 19 anos, 

602 ocorrências, com destaque para a faixa entre 10 e 14 anos, na qual foram registradas, em 

2016, 252 notificações. Contra a pessoa idosa foram registradas 88 notificações, com isso 

verifica-se que crianças e adolescentes são mais vítimas de violência que adultos e idosos, 

portanto é preciso fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGDCA) a partir de estratégias que fortaleçam a rede de atendimento para esse público a fim 

de ampliar a proteção social. 

 Outro dado relevante em relação ao SISNOV é o local onde ocorre a violência, dado 

que mostra que a residência é, predominantemente, o local que mais aparece nas notificações, 

seguida da via pública e em algumas regiões aparece também um número elevado de 

ocorrências na escola. Outro dado importante é o que diz respeito ao número de notificações 

por tipo de violência, dado que se mostra mais diversificado de uma região para outra, ou seja, 

não existe um padrão, mas de modo geral no município o tipo de violência com maior número 

de notificações é a violência física, 406, seguida da negligência, 383, e violência sexual, 209. 

 

 

 

REGIÃO Masculino Feminino 

Norte 88 277 

Sul 186 191 

Leste 102 214 

Sudoeste 32 79 

Noroeste 77 157 

Total 485 918 
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PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NO MUNICÍPIO 

O Cadastro Único2 para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo 

conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações 

como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de 

trabalho e renda, entre outras. 

O Cadastro Único é o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a 

inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para 

a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família (PBF), da Tarifa Social de Energia 

Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), Carteira do Idoso, entre outros. 

Atualmente o Cadastro Único funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem 

diversas políticas públicas. 

 

Tabela com números referentes ao Cadastro Único 

CADASTRO ÚNICO 

Famílias cadastradas (dez/2016) 71.661 

Cadastros Novos no ano 13.719 

Revisão Cadastral no ano 24.316 

Transferências de Campinas no ano 1.068 

Transferências para Campinas no ano 1.984 
   Fonte: CSTRCS, dez/2016. 

 

A tabela mostra que Campinas possui 71.661 famílias inseridas no Cadastro Único, 

sendo que no ano de 2016 foram cadastradas 13.719 novas famílias e foi feita revisão cadastral 

em 24.316 cadastros durante o ano todo. A tabela também traz o dado do número de cadastros 

transferidos para outros municípios (penúltima linha) e o contrário, cadastros de outros 

municípios transferidos para Campinas (última linha), assim nota-se que houve um número 

maior de transferências para Campinas, equivalente a 1.984 cadastros, e apenas 1.068 cadastros 

que estavam em Campinas e foram transferidos para outros municípios. 

 

                                                 
2 O Cadastro Único é um instrumento para cadastro de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa; famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou famílias com renda maior que três salários 

mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo. 
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❖ Programa Bolsa Família (PBF) 

 Um dos programas que utiliza toda a base do Cadastro Único é o Programa Bolsa 

Família (PBF)3, citado acima, um dos requisitos para receber os benefícios deste programa é 

estar inserido no Cadastro Único. O PBF possui três eixos estruturantes são eles: 

• Complemento da renda - todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um 

benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. 

• Acesso a direitos - as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. É 

importante ressaltar que as condicionalidades não têm uma lógica de punição, e sim de 

garantia de acesso aos direitos sociais básicos. 

• Articulação com outras ações - o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular várias 

políticas sociais, a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para a 

superação da situação de vulnerabilidade social. 

 A seguir serão apresentados alguns dados do PBF e das condicionalidades do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Bolsa Família é um programa de transferência de renda que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade 

no Brasil e engloba 6 tipos de benefícios, sendo eles: 

Benefício Básico valor de R$85,00 mensais pago para famílias em situação de extrema pobreza (com renda mensal 

de até R$ 85,00 por pessoa); 

Benefício Variável valor de R$39,00 mensais pago para famílias em situação de extrema pobreza (com renda 

mensal de até R$ 170,00 por pessoa) e que tenham, na composição familiar, gestantes ou crianças/adolescentes de 

0 a 15 anos, sendo que cada família pode receber até 5 benefícios variáveis; 

Benefício Variável à Gestante (BVG) valor de R$39,00 pago durante 9 meses a contar da data do primeiro 

pagamento; 

Benefício Variável Nutriz (BVN) valor de R$39,00 pago durante 6 meses a contar da data que o bebê foi 

identificado no CadÚnico, somente para famílias que possuem crianças com até 6 meses de idade; 

Benefício Variável Jovem (BVJ) valor de R$46,00 mensais pago para famílias com renda mensal de até R$ 

170,00 por pessoa, que tenham jovens de 16 e 17 anos, limitado a dois por família; 

Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP) valor a ser calculado caso a caso, é destinado a famílias 

que já são beneficiárias do PBF e que, mesmo recebendo os outros tipos de benefícios (Básico, Variável e o 

Variável Jovem), permanecem ainda com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. 
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Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, maio/2014, dez/2015, dez/2016. 

 

Analisando o gráfico observa-se que nos últimos três anos houve alteração no perfil da 

região referente a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), pois a região 

Noroeste que em 2014 era a terceira com maior número de beneficiários passou a ser a 

primeira com maior número de titulares do PBF no ano de 2016, dado que mostra que o perfil 

de renda da população vem mudando, ou seja, há um aumento no número de famílias com 

renda inferior a R$170,00 per capita, que estão dentro do perfil do programa e por isso se 

tornaram beneficiárias. Da mesma forma ao comparar os dados da região Sudoeste nota-se que 

ocorreu o contrário do que aconteceu com a região Noroeste, ou seja, a região Sudoeste que 

em 2014 era a primeira com maior número de beneficiários do PBF passou a ser, em 2016, a 

terceira com maior número de beneficiários, indicando uma diminuição no número de 

famílias beneficiárias do PBF nesta região. 

As regiões Sul, Norte e Leste mantiveram a mesma posição em relação a quantidade de 

beneficiários titulares do PBF, sendo a Sul nos três anos a segunda com maior número de 

beneficiários, a Norte nos três anos a quarta e a Leste sempre a região com o menor número de 

titulares recebendo benefício do PBF. 

Ao analisar os dados relativos a habitação já apresentados e ao PBF, é possível verificar 

que existe na região Noroeste uma predominância de unidades habitacionais do PMCMV, 

muitas famílias que foram contempladas com unidades do programa viviam antes em outras 

regiões do município e migraram para a região Noroeste, com esse aumento no número de 

moradias populares a demanda de cadastro para inclusão em programas sociais aumentou e um 
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dos programas mais procurados para quem encontra-se cadastrado no Cadastro Único é o PBF, 

por isso houve esse aumento. 

A tabela abaixo detalha alguns benefícios do PBF por região e mostra o total de 

beneficiários em Campinas no mês de dezembro de 2016. 

 

Tabela: Quantidade de beneficiários do PBF por região e por 

tipo de benefício recebido 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2016 

REGIÃO TITULARES BÁSICO 
SUPERAÇÃO 

POBREZA 

 LESTE                2.819                2.282                1.327  

 NOROESTE                8.494                7.009                3.594  

 NORTE                3.990                2.949                1.605  

 SUDOESTE                7.973                6.074                2.999  

 SUL                8.417                6.276                2.751  

 NÃO IDENTIFICADO                     93                     70                     36  

 TOTAL              31.786              24.660              12.312  
  Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez/2016. 

 

 Campinas possuía em dezembro de 2016, segundo a folha de pagamento do PBF, um 

total de 31.786 famílias beneficiárias. Dentre o total de famílias beneficiárias, cerca de 38,73% 

recebem o benefício de superação de extrema pobreza, ou seja, são 12.312 famílias que mesmo 

já recebendo benefícios do PBF ainda não atingem os R$85,00 mensais per capita e por isso 

recebem esse benefício para sair da situação de extrema pobreza. Ao analisar a última coluna 

da tabela observa-se que a região Noroeste possui o maior número de famílias em situação de 

extrema pobreza, seguida das regiões Sudoeste, Sul, Norte e Leste. 

É importante observar que, conforme dito anteriormente, a região Sudoeste possui o 

terceiro maior número de famílias beneficiárias do PBF, entretanto ao analisar a tabela em 

questão nota-se que a região Sudoeste apresenta um número elevado de famílias em situação 

de extrema pobreza que estão recebendo o Benefício para Superação de Extrema Pobreza 

(BSP), ou seja, a relação entre o número total de beneficiários na região e o número de 

beneficiários que recebem BSP resulta em um alto percentual de famílias extremamente 

vulneráveis tanto na região Noroeste como na região Sudoeste. A vulnerabilidade não se dá 

somente por motivo de renda, no entanto ao analisar os dados apresentados no relatório é 

possível concluir que as regiões Noroeste e Sudoeste possuem pouca oferta de serviços 

públicos, tem alto índice de pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade e também tem uma 
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concentração maior de famílias que dependem dos programas de transferência de renda para 

garantir sua sobrevivência. 

A tabela mostra ainda que 24.660 famílias, aproximadamente 77,57%, recebem o 

benefício básico no valor de R$85,00 mensais por família. Ao analisar cada região constata-se 

que os valores da coluna 1 e 2 seguem a mesma ordem, ou seja, a região que possui o maior 

número de titulares também é a região que possui o maior número de beneficiários recebendo 

o benefício básico, assim a ordem segundo a quantidade de famílias é: Noroeste, Sul, Sudoeste, 

Norte e Leste. 

Nos relatórios específicos de cada região são detalhados os dados a respeito do PBF por 

território de CRAS e DAS. Verifique a análise mais completa dos dados conforme a região 

desejada (Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste e/ou Sul). 

 

❖ Condicionalidades do Programa Bolsa Família 

O PBF exige que as famílias incluídas cumpram as condicionalidades ligadas à saúde e 

à educação para continuarem recebendo o benefício, para isso o poder público tem o dever de 

garantir a oferta e a qualidade desses serviços. São condicionalidades na área da educação as 

crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos estarem matriculados na escola, sendo exigida a 

frequência escolar de, pelo menos, 85% das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 

de 75% para jovens de 16 e 17 anos, todo mês. São condicionalidades na área da saúde a 

vacinação das crianças menores de 7 anos, a pesagem, medição e realização do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessas crianças e as gestantes devem fazer 

o acompanhamento pré-natal e ir às consultas na Unidade de Saúde. 

A tabela abaixo mostra o número de famílias que descumpriram condicionalidades em 

Campinas durante o ano de 2016 e o motivo do descumprimento. 
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Tabela: Motivo do Descumprimento de Condicionalidades do PBF por período/2016 

Motivo mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 
Total 
geral 

Frequência escolar 
abaixo de 75%        549       316      515       406        639      2.425  
Frequência escolar 
abaixo de 85%    1.824    1.606  2.304   1.813    2.216     9.763  
Motivo não declarado            1                       1  

Pré-Natal não realizado            8             2             10  

Vacinação não realizada        117           58           175  
Total geral    2.499    1.922  2.819   2.279    2.855    12.374  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 

 

A partir da tabela nota-se que o número de situações de descumprimento ocasionado por 

frequência escolar abaixo de 85% (segunda linha que diz respeito a crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos), é aparentemente maior do que a frequência escolar abaixo de 75% (primeira 

linha da tabela que diz respeito aos jovens entre 16 e 18), entretanto ao analisar o quantitativo 

de beneficiários nessas faixas etárias, percebe-se que, proporcionalmente, o público que mais 

descumpriu condicionalidades foram os jovens entre 16 e 18 anos, com cerca de 39,5% 

(2.425 do total de 6.132 jovens beneficiários) de descumprimento de condicionalidade na 

educação, no ano de 2016, em Campinas. No total o período que houve maior quantidade de 

descumprimentos foi entre setembro e novembro de 2016. 

Caso a família beneficiária do PBF descumpra as condicionalidades, ela pode receber 

uma advertência, ter o benefício bloqueado, cancelado ou suspenso4, conforme mostra a tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 São efeitos aplicáveis as famílias que descumprirem condicionalidades: 

Advertência - a família é comunicada de que algum integrante deixou de cumprir condicionalidades, mas não 

deixa de receber o benefício. 

Bloqueio - o benefício fica bloqueado por um mês, mas pode ser sacado no mês seguinte junto com a nova parcela. 

Suspensão - o benefício fica suspenso por dois meses, e a família não poderá receber os valores referentes a esse 

período; 

Cancelamento - a família deixa de participar do PBF. 
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Tabela: Efeitos do Descumprimento de Condicionalidades do PBF em Campinas por 

período/2016 

Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 

 

No município a maioria das situações de descumprimento resultam em advertência, 

seguido do bloqueio do benefício e da suspensão, existe um número bem baixo de casos de 

famílias que tiveram o benefício cancelado em razão de descumprirem as condicionalidades 

exigidas pelo programa. 

No total foram registradas 12.374 situações de descumprimento de condicionalidades 

no ano de 2016. Ao analisar somente as advertências (primeira linha da tabela) nota-se que a 

maioria das advertências se deu no período entre maio e julho, já as situações de bloqueio 

(segunda linha da tabela) ocorreram, majoritariamente, entre julho e setembro e as situações de 

suspensão de benefício se deu em maior quantidade no período entre janeiro e março de 2016. 

Essas alterações no número de situações de descumprimento foi variando conforme o período 

em razão da progressão do efeito no benefício, ou seja, uma família que havia recebido uma 

advertência no período entre maio e julho, pode ter tido seu benefício bloqueado entre julho e 

setembro, porque continuou descumprindo as condicionalidades e se essa situação se mantém 

no período seguinte o benefício é suspenso. 

 

❖ Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

Os gráficos que seguem mostram a realidade do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC)5 no município por região e a evolução do número de beneficiários segundo o público, 

sendo um gráfico para pessoas com deficiência que recebem BPC e outro gráfico para idosos 

que recebem BPC. 

 

 

                                                 
5 Benefício de Prestação Continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos 

ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos), que o impossibilite de 

participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tem direito 

a família que possui renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo vigente. 

Efeito mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 Total Geral 

Advertência      1.145    1.285    1.849    1.087    1.629            6.995  
Bloqueio          547        299        565        722        697            2.830  

Cancelamento               2             1                   3  
Suspensão          807        338        403        470        528            2.546  

Total Geral      2.499    1.922    2.819    2.279    2.855         12.374  
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  Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez/2013, dez/2015, dez/2016. 

 

 

O gráfico mostra a evolução do número de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) para pessoa com deficiência nos últimos três anos, assim é possível dizer 

que nas regiões Leste, Noroeste e Sudoeste houve um aumento ano a ano do número de pessoas 

com deficiência que receberam o benefício. Nas regiões Sul e Norte houve variação na 

quantidade de beneficiários, pois na região Sul no ano de 2014 tinha um número mais elevado 

de beneficiários do que nos demais anos, em 2015 o número caiu, mas voltou a subir um pouco 

em 2016, com 1.695 (dado mais atual); na região Norte o maior número de beneficiários foi em 

2015, mas de modo geral não oscilou muito, as diferenças de quantidade de um ano para o outro 

foram pequenas, sendo de 908 em 2014, 950 em 2015 e 912 em 2016. 

 Ao observar somente os dados referentes ao ano de 2016 (barras azuis) nota-se que a 

região Sudoeste apresenta o maior número de pessoas com deficiência que recebem o BPC, a 

região com o segundo maior número é a Sul, seguida da Noroeste, Norte e Leste. 
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Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez/2013, dez/2015, dez/2016. 

 

 

Ao observar o gráfico é possível ver a evolução do número de beneficiários que recebem 

o BPC para idoso nos últimos três anos em Campinas por região, assim nota-se que todas as 

regiões com exceção da Norte tiveram aumento do número de beneficiários, no entanto na 

região Norte ocorreu o contrário, uma queda no número total de beneficiários, a diferença entre 

os valores de um ano para o outro não foi grande, portanto é possível dizer que foi uma queda 

pequena que pode ter ocorrido em razão da melhora da condição econômica das famílias na 

região, outro fator pode ter sido a migração dos idosos beneficiários que residiam na região 

para as demais regiões do município, entre outros motivos. 
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❖ Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

Os programas estaduais denominados Renda Cidadã e Ação Jovem possuem atualmente 

no município 1.338 beneficiários, sendo que, em dezembro de 2016, 553 usuários recebiam 

benefício do programa Ação Jovem e 785 usuários recebiam benefício do programa Renda 

Cidadã. De acordo com Comunicado da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 

Social (DRADS) Campinas, o Sistema Pró Social e os Programas Estaduais de Transferência 

de Renda - Ação Jovem e Renda Cidadã, estão em fase de revisão, motivo pelo qual foram 

suspensas novas inclusões de beneficiários, desde o mês de maio/2015. Os gráficos a seguir 

apontam a diminuição do número de famílias, considerando não haver inclusões no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSTRCS, 2016.     Fonte: CSTRCS, 2016. 

 

Em razão da impossibilidade de novas inclusões de beneficiários, o número de jovens e 

famílias foi diminuindo mês a mês durante 2016, por isso o dado não será apresentado por 

região conforme constava nas edições anteriores do RIS, pois não reflete mais a necessidade da 

população de determinada região. 
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❖ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DOAS, 2015 e 2016. 

 

O gráfico mostra o número de famílias atendidas e inseridas durante o ano, contendo a 

evolução do ano de 2015 (azul) e de 2016 (roxo) no PAIF em cada região do município. Nota-

se que houve um aumento no número de famílias atendidas de um ano para o outro na maioria 

das regiões, sendo que as regiões que não tiveram aumento, apresentam uma diferença pequena 

do número de famílias. 
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❖ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DOAS e CIPS, 2014, 2015 e 2016. 

 

O gráfico mostra a evolução no número de famílias atendidas no período de 2014 a 

2016, sendo que as regiões Sudoeste, Norte e Leste apresentam um aumento quantitativo de 

famílias, já a região Sul e Noroeste apresentaram um aumento do ano de 2014 para 2015 e 

depois uma diminuição de 2015 para 2016. No município o PAEFI é executado por entidades, 

com isso um dos motivos para a oscilação no número de famílias atendidas se dá em razão da 

alteração na quantidade de metas pactuadas entre a entidade e o poder público municipal. 
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❖ Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas (MSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CIPS, 2016. 

 

O gráfico apresenta o número de adolescentes que estavam cumprindo MSE em 

Liberdade Assistida (LA) ou Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) durante o ano de 2016. 

É possível observar que a maioria dos adolescentes inseridos no serviço encontra-se em LA 

devido ao fato de terem mais entidades em Campinas que oferecem o serviço de MSE em LA 

do que em PSC. As regiões com maior número de adolescentes cumprindo MSE são as regiões 

Sudoeste e Sul, seguidas da região Noroeste e as duas regiões com menor número de 

adolescentes são a Norte e Leste. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA 

REGIÃO LESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 
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CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO LESTE 

 A região Leste de Campinas abrange: uma Administração Regional (AR) 14; os bairros 

da região central do município; e os distritos de Sousas (aproximadamente 20 mil habitantes); 

e Joaquim Egídio (aproximadamente 5 mil habitantes). 

 A região contempla patrimônios históricos, culturais e naturais, abrange muitas opções 

de lazer, como o Parque Ecológico, e possui uma grande quantidade de empresas, lojas, hotéis, 

restaurantes e feiras livres. 

 A região de Sousas e Joaquim Egídio apresenta muitas belezas naturais. De aspecto 

montanhoso e clima mais frio, a região recebe muitos turistas, que buscam lazer em meio à 

natureza. As atividades voltadas à prática de esportes e de arvorismo são grandes atrativos desta 

região. 

 

 A região faz divisa com parte do município de Jaguariúna, com o município de Pedreira, 

Morungaba e parte do município de Valinhos. É limitada pelas rodovias Dom Pedro I (SP065) 
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e Adhemar Pereira de Barros (SP340) que liga o trecho Campinas-Mogi Mirim. A região está 

localizada nas áreas da bacia do Rio Atibaia e do Rio Jaguari. As Macrozonas 1, parte da 2, 

parte da 4 e parte da 8 compõe a região. 

 A Macrozona 1 possui uma Área de Preservação Ambiental (APA) que compreende 

integralmente as áreas dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, que juntos correspondem a 

pouco mais de 2/3 da área total da APA. Esta área é complementada, ao norte, pela porção de 

território localizada entre Sousas e a divisa de Campinas-Jaguariúna-Pedreira, região onde se 

localiza a área urbana do Núcleo Carlos Gomes, Jardim Monte Belo e Chácaras Gargantilha 

(SEPLAMA, 1996). 

 A APA é a região do Município de Campinas onde a cobertura vegetal primitiva está 

mais bem representada, com fragmentos florestais descontínuos, mas em estado de 

conservação, ou condições, que ainda permitem a sua recuperação. Registram-se também 

segmentos importantes de mata ciliar. O reflorestamento com eucaliptos e a existência de 

campos limpos ocupam extensões relevantes nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio 

(SEPLAMA, 1996). 

 A paisagem rural na região é constituída principalmente por pastagens. Os 

remanescentes de matas são escassos, geralmente pequenos e localizados em vales e depressões, 

mas correspondem a mais de 60% de todos os remanescentes de floresta tropical 

semicaducifolia do município. Não há grandes extensões de lavouras, mas várias áreas 

representativas de reflorestamento (principalmente eucalipto) (SEPLAMA, 1996). 

 Ocorrem na Macrozona 2, atividades de turismo rural, como na Fazenda Tozan. Esta 

fazenda é um Patrimônio Histórico e Cultural preservado e de grande importância para a história 

do Brasil, sendo um importante marco para imigração japonesa. Desde o período do açúcar, 

passando pela transição para a cultura cafeeira, a abolição da escravatura e por fim, a 

diversificação da produção com a compra da Fazenda em 1927 pela família Iwasaki, fundadora 

do Grupo Mitsubishi, que a preserva até os dias atuais (SEPLAMA, 2011). 

 A região rural conhecida como Anhumas é formada, além da Fazenda Tozan, por 

pequenos produtores rurais que vivem de seu trabalho realizado na propriedade e aí residem há 

muito tempo. Produzem oleaginosas, hortaliças e frutas como a banana, o caqui, a manga, a 

laranja e o limão. Alguns desenvolvem atividades não agrícolas como pesque-pague e 

pesqueiros (SEPLAMA, 2011). 

 O espaço rural na região é diversificado e dinâmico, constituindo um mosaico de 

culturas anuais e perenes, pastagens, reflorestamento, restos de vegetação natural e manchas 
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urbanas. A agricultura é caracterizada principalmente por pequenas áreas de café, laranja, cana 

e milho, além das culturas de subsistência (horticultura e fruticultura). São raras as áreas de 

culturas associadas (SEPLAMA, 1996). 

 Junto a imigração japonesa, na Macrozona 1 houve também forte migração italiana nos 

distritos de Sousas e Joaquim Egídio, promovida para dar sustentação ao desenvolvimento 

rural, e trouxe tradições sociais e religiosas que se mesclaram às tradições locais no processo 

de aculturamento (SEPLAMA, 1996). 

 Outro dado importante é que na região, mais especificamente na extensão da APA, 

existem três usinas hidrelétricas, todas construídas no começo do século: a Usina do Macaco 

Branco, a Usina Jaguari - ambas junto ao Rio Jaguari, e a Usina Salto Grande junto ao Rio 

Atibaia. Estas três usinas se encontram em funcionamento, com excelente estado de 

conservação (SEPLAMA, 1996). 

 Alguns problemas da região advêm dos loteamentos implantados na planície de 

inundação do Rio Atibaia, onde o lençol freático é pouco profundo, pois ocasionam inundações 

frequentes e há alto risco de contaminação do aquífero subterrâneo. Na zona rural encontram-

se algumas fazendas, destacando-se a existência de propriedades rurais resultantes de 

desmembramentos, com áreas em torno de l00.000m², assim como sítios e chácaras com áreas 

entre 10.000 e 20.000m², além da presença de diversos haras e da Subestação Furnas de Energia 

Elétrica (SEPLAMA, 2011). 

 As matas ciliares do Rio Atibaia, associadas a amplas áreas de inundação sazonais e 

brejosas permanentes, sofrem pressão com a expansão urbana e práticas silviculturais 

inadequadas, que consistem em: uso de queimadas para limpeza, formação de pastagem e 

introdução de espécies vegetais exóticas. Por outro lado, a presença de recursos hídricos, como 

várzeas não antropizadas e barramentos efetuados pelo homem enriquecem consideravelmente 

a Macrozona ecologicamente (SEPLAMA, 2011). 

 No que diz respeito ao afastamento e tratamento de esgotos domésticos, os bairros 

Bananal, Recanto dos Dourados e Bosque das Palmeiras não possuem sistema de esgotamento 

sanitário, ou seja, nesses bairros cada família é responsável pela captação de água através de 

poços artesianos e destinação dos efluentes líquidos através de fossas sépticas, o que geralmente 

ocorre nas propriedades. No Bairro Bosque das Palmeiras, a rede coletora de esgotos já foi 

executada, porém somente será liberada para interligações dos lotes, após a execução da 

Estação de Tratamento de Esgotos Bosque das Palmeiras (SEPLAMA, 2011). 

 O sistema de transporte coletivo na região é realizado por ônibus, sendo que a 
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interligação mais significativa é com a área central da cidade. A circulação local no distrito de 

Sousas é feita por meio de uma linha circular e em Joaquim Egídio uma linha setorial entre 

Sousas e Joaquim Egídio. Segundo o Plano de Gestão da APA (1996), o sistema apresenta 

dificuldades quanto à otimização operacional. 

 Ressalta-se ainda a existência do ramal ferroviário desativado da Companhia 

Campineira de Tração Força e Luz (CCTFL), interligando os distritos em questão, sendo 

parcialmente utilizado como viário local, em terra (SEPLAMA, 1996). 

 Com relação às estradas vicinais, destaca-se a CAM 010, que a partir da Rodovia D. 

Pedro I atravessa longitudinalmente a região da APA, interligando os distritos ao Município de 

Pedreira e a CAM 127, que interliga Joaquim Egídio à Rodovia D. Pedro I-Valinhos 

(SEPLAMA, 1996). 

 A região Leste conta com a existência de linha de oleoduto da Petrobrás e linhas de alta 

tensão que cruzam a região, com faixas marginais "non aedificandi"1 passíveis de utilização 

para compor o sistema viário, se necessário (SEPLAMA, 1996). 

 

Formação dos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio 

 Os núcleos urbanos de Joaquim Egídio e Sousas tiveram sua origem no final do século 

passado, quando deixaram de ser considerados bairros rurais e adquiriram feições urbanas, 

impulsionados pela introdução da cultura do café. Com o passar dos anos foram sendo 

implantadas também atividades comerciais e de serviços, relacionadas principalmente ao 

atendimento da burguesia cafeeira. 

 Neste contexto, está intrinsecamente inserido o ramal férreo, que possibilitou um 

progresso significativo em Sousas e Joaquim Egídio e, ao norte da APA, resultou na 

implantação de uma das estações da Cia. Mogiana, no então bairro rural Carlos Gomes. 

 A linha da antiga Cia. Mogiana, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural (CONDEPACC), atravessa a zona rural da porção à direita da Rodovia Adhemar 

Pereira de Barros - SP 340, apresentando trechos de relevante interesse histórico-cultural, como 

estações e sedes de fazendas, ao longo de seu percurso. 

 A crise de 1929 afetou a cultura cafeeira, resultando na divisão de propriedades e no 

êxodo rural em larga escala. Muitas fazendas ficaram abandonadas até a década de 50, quando 

teve início a diversificação de culturas, com a pecuária e a recuperação de fazendas de café. A 

urbanização de Sousas se distinguira de Joaquim Egídio pela sua dimensão e dinamismo. 

                                                 

1 Zona onde é proibido qualquer tipo de construção. 
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 Em Sousas, foram aprovados nove loteamentos de pequeno porte, já em Joaquim Egídio, 

ocorreu à aprovação e o início da ocupação da Vila São Joaquim. 

 Na década de 60, foram aprovados apenas dois loteamentos na região dos distritos, 

ambos em Sousas. Destaca-se que um deles foi o Conjunto Habitacional da COHAB, Vila 

Santana, com 204 unidades habitacionais térreas com rápida ocupação. 

 A partir da década de 70, iniciou-se a aprovação de loteamentos bem maiores e mais 

periféricos, destinados a uma classe de renda mais elevada, cujas implantações resultaram em 

uma ruptura significativa no processo de expansão, até então, marcado pela continuidade do 

tecido urbano. A aprovação destes loteamentos coincide com uma época de notável expansão 

econômica do município que, na década de 70, passaria de um centro regional de médio porte 

para a condição de grande cidade. 

 Na década de 80, foram aprovados seis novos loteamentos em Sousas, paralelamente 

ocorre também o processo de regularização dos localizados na área urbana, clandestinos, ou 

oriundos de parcelamentos rurais. 

 Na década de 90, foram aprovados os condomínios Parque da Mata e Sousas Parque, 

ambos em Sousas. Alguns dos loteamentos implantados nas últimas décadas começam a 

adquirir uma nova feição dentro da malha urbana, assemelhando-se aos condomínios fechados 

de alto padrão, com guaritas e portarias, configurando-se como loteamentos fechados, porém 

de forma irregular, uma vez que esta tipologia não é contemplada por legislação municipal. Tal 

fato denota a tendência de ocupação típica do quadrante leste do município, a partir dos anos 

80, caracterizada pela busca por segurança e por melhor qualidade de vida. 

Segundo o Plano Diretor Estratégico 2017 (material em elaboração), os distritos 

possuem topografia acidentada, o que dificulta o acesso local e, em épocas de chuva faz com 

que alguns trechos se tornem intransitáveis. Como se trata de área de APA, as alternativas para 

conservação e infraestrutura das estradas devem estar em conformidade com as restrições 

ambientais impostas. Outro desafio da área é a expansão urbana e especulação imobiliária, 

porque são comuns os parcelamentos de terra e loteamentos irregulares. Existe grande pressão 

pela ocupação residencial da zona rural da região, fato incompatível com a APA local. 

Outra característica marcante é a altitude, uma das maiores do município, com 

importantes rios como o Rio Jaguari e o Atibaia, sendo este último a principal fonte de 

abastecimento. As características específicas da região como a alta densidade hídrica e a elevada 

cobertura vegetal coloca essa área como uma das prioridades para conservação ambiental. 

Nessa região está prevista a construção de um reservatório, cuja área de 2,02km² e capacidade 
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de acumular 31,9 milhões de m³, visando a regularização da vazão do rio Jaguari em 8,5m³/s 

(Plano Diretor Estratégico, 2017 – material em elaboração). 

 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA 

REGIÃO 

 A região oferece diferentes opções de lazer para seus diversos públicos, como museus, 

auditórios, centro de convivência, bibliotecas, associações, além de uma ampla rede de saúde e 

uma rede de ensino com escolas municipais e estaduais. 

 

• Habitação 

A ocupação na região, entre as décadas de 60, 70 e 80, foi marcada pela implantação de 

conjuntos habitacionais promovidos pela Companhia de Habitação Popular (COHAB), entre 

eles: 

Tabela 1: Número de unidades habitacionais e lotes 

urbanizados da COHAB na região Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: COHAB, 2017. 

 

 No total existem 3.885 unidades habitacionais da COHAB na região e mais 61 lotes 

urbanizados, além das unidades da COHAB, o município possui unidades já entregues do 

programa Minha Casa, Minha Vida, porém na região Leste não há nenhuma unidade. 
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• Saúde  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região Leste tem no total 24 

unidades da rede pública de saúde, elencadas a seguir: 

10 Centros de Saúde 

01 VISA (Vigilância em Saúde) 

01 SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) - Leste-Norte 

02 CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

01 CAPS AD (Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas) 

01 Ambulatório de Especialidades – Policlínica 

01 Módulo de Saúde 

01 Farmácia Popular do Brasil - Unidade I Centro 

05 Hospitais (Hospital Irmãos Penteado, Hospital Santa Tereza, Hospital Vera Cruz, Hospital 

Beneficência Portuguesa, Hospital Casa de Saúde) 

01 Maternidade 

  

• Educação  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região Leste conta ao todo com 66 unidades educacionais, sendo 29 unidades da rede 

pública estadual de ensino e outras 37 unidades da rede pública municipal de ensino, divididas 

em: 

 - Ensino Infantil (26 no total) 

26 CEI (Centros de Educação Infantil) 

- Ensino Fundamental (11 no total) 

06 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 

01 EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

01 EEI/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental Integral/Educação de Jovens e 

Adultos) 

03 EMEF/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental/Educação de Jovens e Adultos) 

 

• Lazer e cultura  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região é rica em locais de incentivo à cultura e ao lazer, pois possui grande diversidade 

de museus, bibliotecas, teatros, parques, praças, observatórios, casas de cultura, fazendas 

tombadas, shoppings, igrejas e capelas históricas, que fazem da região uma referência para toda 

a cidade. Existem ainda os parques da região de Sousas e de Joaquim Egídio, marcados por 
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possuírem extensas áreas verdes que devem ser preservadas, e por oferecerem diversos 

benefícios, oportunizando momentos de lazer aos visitantes. A listagem com os 16 locais segue 

abaixo: 

- Auditório “Beethoven”: Conhecido popularmente como Concha Acústica, dado o formato 

do equipamento, o Auditório “Beethoven”, foi pensado para abrigar espetáculos musicais, de 

dança e de teatro e está localizado dentro do Parque Portugal. Tem capacidade para 2.700 

pessoas. 

- Centro de Convivência Cultural de Campinas "Carlos Gomes": é um espaço multiuso, 

que possibilita a realização de espetáculos de teatro, de dança, palestras, simpósios, 

conferências, exposições artísticas e das demais áreas do conhecimento. Para isso, ele conta 

com o Teatro de Arena “Teotônio Vilela”, a Sala de Espetáculos “Luís Otávio Burnier”, a Sala 

“Carlos Gomes” e as Galerias “Aldo Cardarelli”, “Bernardo Caro” e “C”. 

- Teatro Infantil “Carlos Maia” ('Carlito Maia'): Projetado para atender a demanda do 

público infantil, o teatro tem capacidade para 160 pessoas. 

- Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini: inaugurado em 1977, sendo o 

primeiro no gênero a ser implantado no País. Desenvolve, além das atividades de pesquisa e 

observacional inerentes a um observatório astronômico, ações voltadas para o processo de 

divulgação com o público em geral e ações educativas, atendendo estudantes de todos os níveis. 

 Todos os museus pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura de Campinas estão 

localizados na região Leste, a maioria deles concentrados no centro do município, são eles: 

- Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” (MACC): tem como 

finalidade reunir, documentar, estudar, conservar, expor e divulgar a arte contemporânea, bem 

como realizar outras atividades artístico-culturais. Também é finalidade do MACC desenvolver 

atividades arte educativas, junto às escolas da cidade e a grupos especiais. 

- Museu de História Natural (MHN): tem por objetivo difundir conhecimentos sobre a fauna 

e a flora e promover a sua conservação, bem como desenvolver programas de Educação 

Ambiental. Atualmente, o Museu possui um acervo de mais de 2.000 peças, incluindo 

mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos e invertebrados. 

- Museu da Imagem e do Som (MIS): instituição que desde sua criação vem preservando e 

difundindo um importante acervo de memória audiovisual da cidade. Abrangendo setores de 

vídeo e áudio, fotografia, música, cinema, objetos tecnológicos e educação patrimonial. 

- Museu do Café (MUCA): passou a trabalhar diversos aspectos da história da economia 

cafeeira, fazendo um recorte nas relações de trabalho, abordando problemas sociais e aspectos 
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culturais de uma coletividade, através das expectativas de diferentes segmentos da sociedade.  

- Museu da Cidade (MuCi): sua criação se deu através da junção dos três museus existentes, 

até então: Museu do Índio, do Folclore e Histórico. O objetivo de integrar os acervos desses 

três Museus trazia uma preocupação em considerar a diversidade cultural e suas produções, 

assim o museu é marcado por sua pluralidade no acervo. 

- Museu Dinâmico de Ciência de Campinas (MDCC): não é uma instituição padronizada 

como as escolas, possui organização própria com caráter pedagógico, visando através de suas 

atividades contemplar instituições, escolas e estudantes dos diferentes níveis de ensino. 

Localiza-se no Parque Portugal. 

- Museu de Arte Sacra Irmandade Santíssimo Sacramento: o acervo é formado por 576 

peças entre pinturas, esculturas, medalhas e móveis dos séculos XVIII a XX. Faz parte do 

acervo uma biblioteca com obras raras, partituras musicais, coleções de jornais antigos e cartas 

pastorais dos bispos campineiros e paulistas. 

- Museu Universitário da PUC-Campinas: é um órgão complementar da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, conta com cinco coleções permanentes (Etnias Indígenas, 

Japão Pré-Industrial, Arqueologia, História da PUC e Folclore e Cultura Popular), além de um 

acervo de material escrito (livros, jornais e revistas), de áudio e de vídeos sobre diversos temas. 

 A região possui também um Setor de Catalogação e Processamento Técnico, além de 

três bibliotecas, são elas: 

- Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink 

- Biblioteca Braille 

- Biblioteca Pública Distrital de Sousas “Guilherme de Almeida” 

 A região apresenta grande quantidade de unidades de incentivo ao lazer e a cultura com 

16 no total, concentradas principalmente no bairro do centro e parte delas em Sousas e Joaquim 

Egídio, com isso observa-se que a distribuição das unidades ocorre de forma desigual tanto no 

município quanto dentro da própria região, como é o caso da Leste. 

 

• Esportes  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui praças de esportes para o estímulo da prática de esportes e atividades 

físicas saudáveis (SMEL). As praças são: 

 - Praça de Esportes Carlos Andrade Pinto (Sousas) 

 - Praça de Esportes Dr. Edgard Ariani 

 - Praça de Esportes Gilberto Campos Valente (Joaquim Egídio) 
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 - Praça de Esportes Benedito do Santo (Sousas) 

 - Praça de Esportes Primavera 

 Além das praças de esportes outras fontes de estímulo para a prática de esportes e 

exercícios físicos são: 

 - Bosque Jequitibás - conta com pista para caminhada, um pequeno zoológico, fontes de água 

potável, dois alqueires de reserva florestal, parque infantil, o Museu de História Natural, o 

Aquário Municipal e o Teatro infantil Carlos Maia 

 - Largo do Pará – praça arborizada com coreto, chafariz e playground 

 - Clube Municipal Chico Mendes – possui piscina semiolímpica, o espaço tem ginásio 

poliesportivo coberto com arquibancada e um campo de futebol com refletores e arquibancada, 

vestiários, banheiros, cantinas e setor administrativo 

 - Clube Municipal Roberto Ângelo Barbosa (agrega também a Praça de Esportes Dr. Roberto 

Ângelo Barbosa) – possui diversas atividades esportivas como futebol de campo, futsal, 

natação, hidroginástica, ginástica 3° idade, vôlei adaptado, basquete, ginástica artística, vôlei, 

atividades lúdicas e recreativas, jogos de mesa, mini-tênis, judô e jiu-jitsu 

 Eleito uma das sete maravilhas de Campinas, o Parque Portugal, localizado no bairro 

Taquaral, se configura como uma das principais zonas de lazer, o parque, popularmente 

conhecido como Lagoa do Taquaral, é composto por: 

-Ginásio de Esportes do Taquaral Engenheiro Alberto Jordano Pereira Ribeiro 

-Kartódromo Afrânio Ferreira Jr. Com pista de 800 metros 

-Pista para caminhada com 2.700 metros de extensão 

-Ciclovia com aproximadamente 5 km de extensão 

-16 Quadras poliesportivas 

-Auditório “Beethoven” (Concha Acústica) 

-Lagoa Isaura Telles Alves de Lima 

-Caravela de Anunciação 

-Bonde elétrico que percorre os trilhos com 3 km de extensão 

-Balneário (com três piscinas) 

-Planetário 

-Museu Dinâmico de Ciência 

-Relógio Solar 

-Centro de Vivência dos Idosos 

-Viveiro de pássaros 
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-Playground 

 Nota-se que a região possui diferentes locais de esporte abertos para a população do 

município todo e não apenas da região, sendo 10 unidades no total. 

 

 

 

DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

 Conforme detalhado na parte inicial deste documento, onde são apresentados dados 

gerais do município, o SISNOV é um sistema municipal que registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária e violência autoprovocada, a partir dele são 

gerados dados que mostram o perfil das vítimas de violência e dos agressores, bem como o 

local e motivo da ocorrência que ficam disponíveis para consulta na base dados denominada 

TABNET no site da SMS (Boletim SISNOV nº 9, 2015). 

Assim como foram trabalhados os dados a nível municipal, serão apresentados a seguir 

alguns dados extraídos do TABNET específicos da região Leste de Campinas, como número 

total de notificações; local; sexo da vítima; idade da vítima; tipo da violência e autor da 

violência. 

A região Leste tem um total de 316 casos de violência notificados no SISNOV, destes 

102 são casos que tiveram como vítima pessoas do sexo masculino, cerca de 32,3%, e os outros 

214 foram do sexo feminino, o que representa mais da metade dos casos com 67,7%. 

O gráfico abaixo apresenta o dado relacionado ao número de pessoas vítimas de 

violência por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 
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 A região possui um número alto de notificações para a população entre 5 e 19 anos, 

equivalente a 43,6% e entre 35 e 44 anos (16,4%), além disso, apresenta o maior número de 

notificações na população com 60 anos ou mais (9,1%), em destaque a população acima de 80 

anos, dado que se mostra muito elevado se comparado as demais regiões. 

 

 Tabela 3: Número de notificações por principal local de ocorrência 

 Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela 3 mostra os locais com maior número de notificações, sendo a residência o 

local onde mais ocorrem as agressões com 87,3% dos casos (276 notificações), nota-se que a 

via pública se apresenta logo em seguida, porém com um número bem menor de ocorrências, 

cerca de 3,4% (11 notificações), depois aparece "outros" (0,9% ou 3 notificações) que podem 

ser locais como cemitério, festas ou no caso do trabalho infantil e há também um número alto 

de notificações que aparecem com o campo em branco sem ser possível identificar o equivalente 

a aproximadamente 6,9% (22 notificações). 

 

Tabela 4: Número de notificações por tipo de violência na região Leste 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 O maior número de notificações de violência diz respeito a violência física, seguida da 

negligência, depois a violência sexual e em quarto aparece a tentativa de suicídio/suicídio.

 A região Leste não possui notificações de violências para casos de trabalho infantil, 

bullying ou casos com necessidade de intervenção legal. 

 Em síntese, a região possui um número alto de notificações contra vítimas do sexo 

feminino, sendo o local de ocorrência da maioria delas na própria residência e o motivo que 

mais apareceu nas notificações foi a violência física seguida da negligência, ambos com um 

Distrito 
Notificação Residência Ign/Branco 

Via 
pública Outros 

Bar ou 
Similar 

Habitação 
Coletiva Escola 

Local de 
pratica 
esportiva Comércio/Serviços 

Leste 276 22 11 3 2 1 1 0 0 
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Negligên

cia
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ca Sexual

Tentativa 

de 

suicídio/

Suicídio

Abando

no

Financei-

ra/Econô

mica Outros Moral
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ção Legal

Trabalho 

infantil Bullying

Leste 115 92 33 31 30 7 3 3 2 0 0 0
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número elevado. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO 

 

 Os dados referentes ao número de habitantes segundo o gênero, segundo a cor ou raça 

e sobre alfabetização segundo a faixa etária constam no censo 2010 do IBGE divididos apenas 

por UTBs e não por região. Portanto, os dados serão apresentados de acordo com cada UTB 

(21, 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,40, 40A, 

41, 42) da região Leste. Os demais dados, como renda e habitantes por faixa etária, foram 

obtidos em um estudo desenvolvido a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e trabalhados 

de acordo com a divisão por Macrorregiões de Campinas, assim estes serão apresentados de 

maneira geral indicando a realidade da região Leste e não de cada UTB. 

 

• Renda 

 Trata-se de uma região marcada por desigualdades sociais expressas, sobretudo na 

ausência de renda, conforme revelam os dados: 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 A predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos 

rendimentos que variam entre 0,5 e 10 salários mínimos. Em proporção, absurdamente inversa 

à faixa de renda entre 10 e 20 ou mais salários mínimos. 

 A região possui 58.100 pessoas sem renda e 126.600 pessoas com renda entre 0,5 e 10 

salários mínimos. A região possui o maior número de pessoas com renda entre 10 e 20 ou mais 
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salários mínimos, equivalente a 24.200 pessoas, portanto é a região que possui maior número 

de famílias de alta renda.  

 

• Gênero 

 A região possui uma extensa área e por isso abrange muitas UTBs, são 25 UTBs (21 a 

37 e 39 a 42) no total, portanto os dados referentes ao número de pessoas do gênero masculino 

e feminino foram representados por meio do gráfico abaixo: 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 Observa-se que o número de mulheres é notadamente maior que o número de homens 

na região, sendo que em algumas UTBs essa diferença é maior, como é o caso das UTBs 27, 

31, 34 e 35, mas a maioria não apresenta grandes diferenciações. 

 

• Habitante por faixa etária e gênero 

 O gráfico abaixo indica o número de habitantes da região segundo a faixa etária e o 

gênero: 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 A maioria da população da região possui entre 20 e 59 anos e assim como o gráfico de 

gênero, este também apresenta maior número de mulheres em praticamente todas as faixas 

etárias, sendo que nas faixas mais jovens, ou seja, até 19 anos, o número de homens e mulheres 

varia muito pouco, tendo uma variação maior nas faixas etárias mais avançadas, entre 45 e 99 

anos. 

 

• Raça ou cor 

 O gráfico abaixo representa o número de habitantes nas UTBs da região, de acordo com 

a raça ou cor, declarada no censo IBGE 2010. 



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2016 - LESTE 

 

55 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 A maioria da população da região se autodeclarou branca, entretanto, nota-se que em 

algumas UTBs a população que se declarou parda também é significativa, como é o caso da 

UTB 26. Há também presença da população que se declarou preta e uma pequena parcela se 

declarou amarela, provavelmente a presença dessa raça ou cor, se da em razão da imigração 

japonesa na região, principalmente na Macrozona 2, como consta no item referente as 

características da região. A população que se declarou indígena é minoria na região. 
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• Alfabetização 

 O gráfico abaixo representa o total da população alfabetizada segundo as faixas etárias 

em cada UTB da Macrozona 4, apenas aquelas que compõe a parte da Macrozona que está 

inserida na região. 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração Própria. 

 

 O gráfico mostra que a maioria da população alfabetizada possui entre 20 e 34 anos em 

todas as UTBs, em contrapartida, a faixa etária que representa a minoria da população 

alfabetizada é a que está entre 65 e 80 anos ou mais, com exceção da UTB 31, que se destaca 

por apresentar um grande número de pessoas alfabetizadas que possuem 80 anos ou mais. Esse 

gráfico mostra os dados dos habitantes que residem na região central do município. 

 O gráfico abaixo traz os dados referentes ao restante da população da região, ou seja, os 

que residem nas UTBs da Macrozona 1, e nas partes da Macrozona 2 e 8 que correspondem a 

região Leste. 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 O gráfico mostra que a maioria da população alfabetizada possui entre 10 e 54 anos, 

porém a faixa etária entre 30 e 34 anos (azul claro) apresenta leve queda nas UTBs 22, 39, 40 

e 41, mas nas UTBs 21, 21A, 22A, 22B, 40A e 42 há um maior número de pessoas alfabetizadas 

nessa faixa etária, portanto o número de habitantes alfabetizados entre 30 e 34 anos tem uma 

alta variação de acordo com cada UTB. Outro dado que pode ser observado é sobre a população 

alfabetizada com 80 anos ou mais, pois essa parcela da população apresenta maior número de 

pessoas alfabetizadas do que a população entre 75 e 79 anos, na maioria das UTBs. 

 Assim, analisando os dados apresentados em ambos os gráficos, é possível afirmar que 

a região possui bons índices de alfabetização, sendo que há um grande número de pessoas acima 

de 80 anos que estão alfabetizadas, dado que se destaca positivamente se comparado às outras 

regiões do município. Nota-se ainda que o primeiro gráfico apresenta maior número de 

habitantes alfabetizados na maioria das UTBs, esse fato ocorre porque ele representa a parte 

mais populosa da região, as outras UTBs apresentam números mais baixos em virtude da baixa 

densidade populacional. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviço, 2017. 

 

 

• Assistência Social  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

materializada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005, o município de Campinas, 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) tem 

em sua estrutura administrativa 10 unidades desta política social na região Leste, são elas: 

- Distrito de Assistência Social - DAS Leste 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Flamboyant 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Recanto Anhumas 

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (atende regiões leste, 

norte e sudoeste) 

- Centro POP Sares I 

- Centro POP Sares II 
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- Casa do Idoso e da Idosa 

- Abrigo Renascer 

- SAPECA - Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e Adolescente 

- CMPCA - Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente 

 Trata-se de serviços que compõe a rede socioassistencial, com execução direta da 

Prefeitura para o atendimento às famílias e pessoas que demandam atenções do SUAS no 

território. 

 A rede socioassistencial conta também com uma rede de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que executam programas cofinanciados com recurso público 

municipal. 

 Relevante destacar que o SUAS organiza os serviços da rede socioassistencial por níveis 

de proteção básica e especial de média e alta complexidade. Deste modo segue a relação e o 

quadro dos serviços prestados pelas ONGs, de acordo com as proteções sociais. 

 

• Entidades de Assistência Social cofinanciadas (2016) (para voltar ao gráfico clique 

neste título) 

 Na região Leste tem 11 entidades executoras do serviço de Proteção Social Básica 

(PSB) atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 6 a 14 anos 

e 11 meses, são elas: 

- Associação Anhumas Quero Quero – Anhumas (AAQQ) 

- Associação Nazarena Assistencial Beneficente (ANA) 

- Centro Assistencial Santa Rita de Cássia - Proj. Cultura e Arte na Comunidade 

- Grupo Comunitário Criança Feliz 

- Instituição Padre Haroldo Rahm - Jd Boa Esperança 

- Serviço Social Nova Jerusalém – Jd das Paineiras 

- Serviço Social Nova Jerusalém – Sousas 

- Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - CECOIA - Sousas 

- Sociedade Educativa de trabalho e Assistência - SETA - Vl. Nogueira 

- Sociedade Feminina de Assistência à Infância – Centro 

- Obra Social São João Bosco – Centro (OSSJB) 

Também existem 8 entidades executoras do serviço de Proteção Social Básica atuando 

no SCFV, Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais (CCII), são elas: 

- Associação Anhumas Quero Quero – Anhumas (AAQQ) 
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- Aprendizado Doméstico Santana 

- Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg - Sousas - Centro Cultural - 

Cândido/Fumec 

- Centro Educacional Integrado "Padre Santi Capriotti" - CEI 

- Instituição Padre Haroldo Rahm - Jd Boa Esperança 

- Obra Social São João Bosco – Centro (OSSJB) 

- Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - Guaraçaí 

- Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - Jd Santana 

 

Tabela 5: Entidades de assistência social cofinanciadas (2016) - Proteção Social 

Básica 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração Própria. 

 

 A PSB é a proteção que engloba maior número de entidades na região. Assim, a tabela 

 Proteção Social Básica (PSB) 

 SCFV 6 a 14 SCFV CCII Total serviço 

1.Associação Anhumas Quero Quero – Anhumas (AAQQ) X X 2 

2.Associação Nazarena Assistencial Beneficente (ANA) X  1 

3.Aprendizado Doméstico Santana  X 1 

4.Centro Assistencial Santa Rita de Cássia - Proj. Cultura e Arte 

na Comunidade X  1 

5.Grupo Comunitário Criança Feliz X  1 

6.Instituição Padre Haroldo Rahm - Jd Boa Esperança X X 2 

7.Serviço Social Nova Jerusalém – Sousas X  1 

8.Serviço Social Nova Jerusalém - Jd das Paineiras X  1 

9.Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - 

CECOIA - Sousas X  1 

10.Sociedade Educativa de trabalho e Assistência - SETA - Vl. 

Nogueira X  1 

11.Sociedade Feminina de Assistência à Infância - Centro X  1 

12.Obra Social São João Bosco – Centro (OSSJB) X X 2 

13.Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - 

Guaraçaí  X 1 

14.Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - Jd 

Santana  X 1 

15.Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg - 

Sousas - Centro Cultural - Cândido/Fumec  X 1 

16.Centro Educacional Integrado "Padre Santi Capriotti" - CEI  X 1 

Total de entidades por serviço 11 8 19 
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5 mostra a relação dessas entidades e cada serviço realizado, nota-se que as entidades que 

atendem a população do SCFV entre 6 e 14 anos é maioria, com um total de 11 unidades e o 

CCII, outro serviço da PSB, possui 8 unidades, sendo que três delas executam os dois serviços 

da PSB. 

 A região possui uma entidade que executa serviços de diferentes proteções, a entidade 

é o Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti” (CEI) que executa serviços da PSB e 

PSEMC. 

A PSB possui o maior número de serviços e, portanto, o maior valor de cofinanciamento, 

sendo R$ 21.540.579,41 no total (repasse municipal no ano de 2016), considerando o município 

todo. Para a região Leste o valor é de R$ 3.894.483,00, ou seja, aproximadamente 18% do total 

repassado para a PSB, para atender a meta mensal pactuada de 2.820 pessoas a serem atendidas 

nos serviços que constam na tabela 5. Vale ressaltar que uma entidade pode atender 80 pessoas 

e ter apenas 60 metas, o que significa que o repasse municipal para a entidade é calculado em 

cima das metas, portanto, em relação as 60 e não as 80 pessoas atendidas no total, desta forma 

a meta não reflete o número de pessoas atendidas. 

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC) é executada por 10 

entidades da região e engloba a potencialização do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) que é executada por 4 entidades, são elas: 

- Assistência Social da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus 

- Centro de Educação e Assessoria Popular (CEDAP) 

- Centro Regional da Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI) 

- SOS Ação Mulher e Família 

 Existe também 1 entidade executora da potencialização do Serviço de Proteção Social 

a Adolescentes (SPSA) em Cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC), denominada Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas 

(COMEC). 

             O Serviço Especializado (SE) em Abordagem Social (adulto) é executado pela entidade 

Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg - SOS Rua (Bosque). Ainda da 

PSEMC, existe a entidade Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg - Sousas 

que realiza o Serviço Complementar (SC) oficinas de trabalho para pessoas adultas em situação 

de rua. 

Existe também 1 única entidade que executa o serviço de SC serviço itinerante de 

atendimento no território a crianças, adolescentes, adultos e famílias, denominada Instituição 
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Padre Haroldo Rahm - Jd Boa Esperança - CIRCOLANDO. 

Na PSEMC, existem mais 2 entidades que atuam no SC para Atendimento a Pessoa com 

Deficiência (PCD), são elas: 

- Centro de Educação Especial Síndrome de Down 

- Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti” (CEI) 

 

Tabela 6: Entidades de assistência social cofinanciadas - Proteção Social Especial 

de Média Complexidade (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 A tabela 6 mostra que a maioria das entidades executa o PAEFI e a região conta com 10 

entidades que executam seis serviços da PSEMC. 

A PSEMC possui o valor mais baixo de cofinanciamento, sendo R$ 18.872.684,31 

(repasse municipal no ano de 2016) no total para o município, pois a PSEAC inclui os serviços 

com custos mais altos e a PSB possui a maior oferta de serviços. Para a região Leste o valor é 

de R$ 6.859.655,31, ou seja, aproximadamente 36% do total repassado para a PSEMC, para 

atender 1.510 pessoas (meta mensal) nos serviços que constam na tabela 6. Dentre as regiões, 

a Leste possui o maior valor cofinanciado dentro da PSEMC no que se refere ao valor municipal 

repassado. 

Na região há um total de 14 entidades executoras do serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade (PSEAC), que estão divididas em: 

PAEFI

SPSA em 

cumprimento 

de MSE de PSC

SC oficinas de 

trabalho para 

pessoas adultas em 

situação de rua

SE em 

Abordagem 

Social (adulto)

SC serviço itinerante 

de atendimento no 

território a crianças, 

adolescentes, adultos e 

famílias

SC para 

Atendimento 

a PCD Total serviço

1.Assistência Social da Paróquia do Sagrado Coração de 

Jesus X 1

2.Centro de Educação e Assessoria Popular (CEDAP) X 1

3.Centro Regional da Atenção aos Maus Tratos na

Infância (CRAMI) X 1

4.SOS Ação Mulher e Família X 1

5.Centro  de Orientação ao Adolescente de Campinas X 1

6.Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama

Vlieg - Sousas X 1

7.Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama

Vlieg - SOS Rua (Bosque) X 1

8.Instituição Padre Haroldo Rahm - Jd Boa Esperança - 

CIRCOLANDO X 1

9.Centro de Educação Especial Síndrome de Down X 1

10.Centro Educacional Integrado “Padre Santi Capriotti”

(CEI) X 1

Total de entidades por serviço 4 1 1 1 1 2 10

Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC)
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 Uma entidade no Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) para crianças e 

adolescentes realizado em Abrigo Institucional, denominado: 

- Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. Antônio Carlos Corsini (CORSINI) 

 Tem outra entidade com 5 unidades que executam o SAI para crianças e adolescentes 

em Casa Lar, e existe ainda uma sexta unidade dessa mesma entidade que oferta o serviço de 

Casa Lar para Adolescentes Grávidas, as unidades são: 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 1 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 2 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 3 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 4 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 6 

- Aldeais Infantis SOS Brasil – Casa Lar Adolescentes Grávidas 

 Tem outra entidade inserida no SAI para crianças e adolescentes em Abrigo 

Especializado, denominada: 

- Instituição Padre Haroldo Rahm – Abrigo Especializado Casa Esperança 

 Também há 1 entidade no SAI para Crianças e Adolescentes em Casa de Passagem 

Especializada de 7 a 17 anos e 11 meses, que é a: 

- Instituição Padre Haroldo Rahm – Casa Verde 

 Na região há 1 entidade com 2 unidades que executam o SAI para Pessoas Adultas em 

Situação de Rua – Abrigo masculino, que é a: 

- Cáritas Arquidiocesana de Campinas – Casa Transitória “Antonio Fernando” 

- Cáritas Arquidiocesana de Campinas - Casa dos Amigos de São Francisco de Assis 

 A Instituição Padre Haroldo Rahm – Casa de Passagem (Adulto) executa, na região, o 

SAI para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Casa de Passagem. O SA em República para 

Jovens Adultos é executado pela Instituição Padre Haroldo Rahm, mas uma é somente república 

feminina e outra é somente masculina. 
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Tabela 7: Entidades de assistência social cofinanciadas – Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 A tabela 7 mostra que a região possui seis casas lares e existem diversas entidades que 

executam uma ampla rede de serviços. 

 No total a região conta com 39 entidades, sendo 16 entidades da PSB, 10 da PSEMC e 

14 da PSEAC, sendo que o CEI executa serviços de duas proteções sociais, conforme já relatado 

anteriormente. 

A PSEAC possui os serviços de maior custo, pois inclui instituições de longa 

permanência, nas quais o usuário passa 24h institucionalizado, portanto recebe um valor alto 

de cofinanciamento, sendo R$20.558.775,40 no total. 

 É importante destacar que as entidades que executam serviços da PSEAC atendem a 

todo o município, ou seja, mesmo a região tendo o maior número de entidades não significa que 

a maioria dos usuários atendidos é desta região. A grande concentração de entidades na Leste 

se dá em virtude dessa região abranger o centro do município. 

 

 

 

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Abrigo 

Institucional

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Casa Lar

SAI p/ crianças 

e adolescentes - 

Casa Lar para 

adolescentes 

grávidas e/ou 

com filhos

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Abrigo 

Especializado

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Casa de 

Passagem 

Especializada 

de 7 a 17 anos

SAI p/pessoas 

adultas em 

Situação de 

Rua - Abrigo 

masculino

SAI p/pessoas 

adultas em 

situação de 

Rua - Casa de 

Passagem

SA em 

República para 

Jovens Adultos Total serviço

1.Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. Antônio 

Carlos Corsini (CORSINI) X 1

2.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 1 X 1

3.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 2 X 1

4.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 3 X 1

5.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 4 X 1

6.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 6 X 1

7.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar Adolescente Grávida X 1

8.Instituição Padre Haroldo Rahm – Abrigo Especializado Casa

Esperança X 1

9.Instituição Padre Haroldo Rahm – Casa Verde X 1

10.Cáritas Arquidiocesana de Campinas – Casa Transitória

“Antonio Fernando” X 1

11.Cáritas Arquidiocesana de Campinas Casa dos amigos de São

Francisco de Assis X 1

12.Instituição Padre Haroldo Rahm – Casa de Passagem Adultos X 1

13.Instituição Padre Haroldo Rahm - República Feminina X 1

14.Instituição Padre Haroldo Rahm - República Masculina X 1

Total de entidades por serviço 1 5 1 1 1 2 1 2 14

Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSEAC)
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PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Programa Bolsa Família (PBF) referente a dez/2016 

  

Tabela 8: Número de beneficiários do PBF na região Leste por DAS e CRAS 

NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA 

REGIÃO DAS/CRAS TITULARES 
BÁSICO 

(BB) 

SUPERAÇÃO 
POBREZA 

(BSP) 

LESTE   2.819   2.282   1.327  

 DAS LESTE   1.673   1.430   863  

 CRAS FLAMBOYANT  658   500   265  

 CRAS RECANTO ANHUMAS  488   352   199  
  Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 
 

 

A região possui um número baixo de beneficiários do PBF e considerando a divisão 

territorial por CRAS e DAS é possível dizer que a maioria desses beneficiários concentram-se 

em território de DAS, com 1.673 (dados relativos a dezembro de 2016), o segundo maior 

número é do território do CRAS Flamboyant, com 658, e o território com menor número de 

beneficiários é do CRAS Recanto Anhumas, com 488. 

 A tabela 8 mostra ainda que do total de 2.819 titulares beneficiários do PBF 2.282 são 

famílias com renda per capita de até R$85,00 e que, portanto, recebem o BB e 1.327 são 

famílias em situação de extrema pobreza, que recebem o BSP, que são os casos em que mesmo 

a família já recebendo algum outro benefício do PBF, ela ainda encontra-se com renda per 

capita inferior a R$85,00. 

 Os dados da tabela 9 a seguir complementam os apresentados da tabela 8 e mostram o 

descumprimento de condicionalidade do PBF na região. 
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Tabela 9: Número de beneficiários do PBF em descumprimento 

 de condicionalidades e o efeito no benefício 

Efeito Advertência Bloqueio Suspensão 
Total 
Geral 

DAS LESTE  146   77   60   283  

CRAS RECANTO 
ANHUMAS  97   39   62   198  

CRAS 
FLAMBOYANT  110   32   27   169  

Total Geral  353   148   149   650  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 

 

 A tabela 9 mostra o número de beneficiários do PBF que tiveram o benefício bloqueado 

ou suspenso ou que receberam advertência, tendo um total de 650 beneficiários com efeitos 

repercutindo diretamente no benefício recebido. Observa-se que há um grande número de 

famílias que sofreram advertência, porém provavelmente conseguiram regularizar a situação e 

essa advertência não originou um bloqueio e/ou suspensão do benefício, aspecto positivo, 

porém o número de famílias com benefício bloqueado ou suspenso foi equilibrado na maioria 

dos territórios e ao considerar o total da região o número foi praticamente igual. No entanto, o 

dado não mostra se as mesmas famílias que tiveram o benefício bloqueado continuaram 

descumprindo condicionalidades e por isso o benefício foi suspenso ou se o número se refere a 

famílias diferentes. 

 O número maior de famílias que tiveram como efeito a advertência ou o bloqueio é no 

território do DAS Leste, mas ao analisar o efeito de suspensão do benefício, o número maior de 

famílias se deu no território do CRAS Recanto Anhumas. 

 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

Tabela 10: Número de famílias acompanhadas e atendidas pelo PAIF 

Famílias atendidas em 2016 

Região CRAS 
Famílias 

Acompanhadas 

Atendimento às 
Famílias 

(Acolhimento) 
Total 

Leste 
Flamboyant 81 1.042 1.123 

Recanto Anhumas 144 1.272 1.416 

   Fonte: DOAS, 2016. 
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 A tabela mostra os valores de atendimento e acompanhamento das famílias inseridas no 

PAIF por território de CRAS, assim ao somar o valor dos dois CRAS é possível dizer que na 

região existe um total de 2.539 famílias no serviço. 

 

• Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

  

Tabela 11: Número de beneficiários do BPC 

REGIÃO DAS/CRAS BPC - Idoso 
BPC - Pessoa 
com Deficiência Total geral 

LESTE   1.166   842   2.111  

 DAS LESTE  858   563   1.496  

 CRAS FLAMBOYANT  152   167   332  

 

CRAS RECANTO 
ANHUMAS  156   112   283  

Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez/2016. 

 

A tabela retrata o número de beneficiário do BPC por território de CRAS e DAS, nota-

se que ao todo são 2.111 beneficiários, dentre eles 1.166 recebem BPC idoso e 842 recebem 

BPC para pessoa com deficiência, ou seja, a região possui um número muito maior de idosos 

com renda abaixo de um quarto do salário mínimo e que por isso tem direito ao benefício do 

que de pessoas com deficiência. 

Tanto no território do DAS Leste quanto do CRAS Recanto Anhumas o número de 

beneficiários do BPC idoso é maior, seguindo a mesma tendência verificada para a região como 

um todo, entretanto a realidade do território do CRAS Flamboyant difere das demais, pois na 

sua área de abrangência existe um número maior de beneficiários que recebem o BPC para 

pessoas com deficiência. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA 

REGIÃO NOROESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NOROESTE 

 Considerada uma região com forte expansão econômica, a região Noroeste abriga um 

complexo de atendimento à saúde, com o Pronto-Socorro do Campo Grande, a Maternidade e 

o Hospital Universitário Celso Pierro, mais conhecido como PUCC II (SMSP). 
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 Outros diferenciais da região Noroeste são as principais rodovias que passam por ela: 

Rodovia Anhanguera e Bandeirantes, além do Corredor Metropolitano Noroeste, onde estão 

concentrados cerca de 70% dos usuários de transporte público. O Corredor Metropolitano 

auxilia na reorganização do transporte intermunicipal de passageiros na RMC e atende cidades 

vizinhas, como: Hortolândia, Sumaré e Monte Mor (SMSP).  

 A região oferece serviços de assistência social, saúde, educação, cultura e compreende 

as AR’s 05 e 13. 

 

 

  

A região faz divisa com o município de Hortolândia e Monte Mor, é cortada pela rodovia 

dos Bandeirantes (SP348), e está localizada na área da bacia do rio Capivari, rio que contorna 

parte da região. 

 A região é composta apenas pela Área de Planejamento (AP) 27 (UTBs 43, 45 e 46) da 

Macrozonas 5 e pela Unidade Territorial Básica (UTB) 44 da Macrozona 4, conforme mostra o 

mapa. 

A região tem ainda abrigado os vários depósitos de resíduos sólidos do município, sendo 
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que na Região do Campo Grande encontra-se, além do “Lixão da Pirelli” já desativado, o 

Complexo Delta, que é atualmente o único aterro sanitário em operação no município. (PMH, 

2011). 

 Nesta mesma região, o Residencial São Luiz tem média de habitação por área dez vezes 

superior à da cidade, sendo, desta forma, o bairro mais populoso de Campinas, segundo 

levantamento feito pela Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), 

com base em dados do Censo 2010 do IBGE.  

 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA 

REGIÃO 

 

 A região oferece algumas opções de lazer para seus diversos públicos, como bosque, 

ginásio, centro esportivo, além de uma ampla rede de saúde e uma rede de ensino com escolas 

municipais e estaduais. Nos últimos anos vem crescendo o número de unidades habitacionais 

do PMCMV, resultando em um maior adensamento populacional em determinados pontos da 

região. 

 

• Habitação 

Outra característica da região é o grande número de Conjuntos Habitacionais 

promovidos pela COHAB, principalmente entre 1966 e 1999. A região conta com: 

 

Tabela 12: Número de unidades habitacionais e lotes 

urbanizados da COHAB na região Noroeste 
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   Fonte: COHAB, 2016. 

 

No total existem 4.809 unidades da COHAB e mais 1.472 lotes urbanizados, além disso, 

a região apresenta o maior número de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV), com 5.000 unidades, conforme mostra o gráfico: 

 

 

Fonte: SMH, 2016. Elaboração própria. 

 

 O gráfico mostra o número de unidades habitacionais (UH) nas regiões de Campinas e 

detalha a informação da região Noroeste que apresenta o maior número de UH, com mais da 

metade das unidades do município. 

 A região possui dois empreendimentos do PMCMV, um deles é o Residencial Jardim 

Bassoli (azul no gráfico) que possui 2.380 unidades e o Residencial Sirius (verde no gráfico) 

que é maior com 2.620 unidades. 
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• Saúde  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região tem no total 24 

unidades da rede pública de saúde, elencadas a seguir: 

13 Centros de Saúde 

01 VISA (Vigilância em Saúde) 

01 SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) 

02 CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

01 CAPS AD (Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas) 

02 Centros Convivência Cooperativa 

01 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 

01 Pronto Atendimento Campo Grande 

01 Pronto-Socorro Dr. Sérgio Arouca  

01 Hospital e Maternidade (Celso Pierro – PUCC-II) 

 

• Educação  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região conta ao todo com 60 unidades da rede pública de ensino, sendo 19 unidades 

da rede pública estadual e 41 unidades da rede pública municipal, divididas em: 

- Ensino Infantil (35 no total) 

27 CEI (Centros de Educação Infantil) 

08 CEI Nave Mãe 

- Ensino Fundamental (06 no total) 

02 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 

01 EEI (Escolas Municipais de Educação Fundamental Integral) 

03 EMEF/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental/Educação de Jovens e Adultos) 

 A região Noroeste é pouco abastecida de unidades públicas, pois apresenta o menor 

número de unidades de educação da rede estadual e o terceiro menor da rede municipal, além 

de possuir um dos menores números de unidades de saúde. 

 

• Lazer e cultura  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região tem baixa oferta de locais voltados para a cultura e o lazer, existem apenas 

cinco unidades que são: 

- Bosque do Parque Valença (Centro de Lazer Ferdinando Tilli): situado em uma área 

fechada e conta com playground, pista de circulação de pedestres, equipamentos para ginástica, 
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duas quadras de basquete, dois minicampos de futebol, um campo de futebol com arquibancada 

e sanitários; 

- Casa de Cultura Itajaí II: oferece oficinas de capoeira, aulas de ritmo e malabares com o 

pandeiro na capoeira, além de outras oficinas envolvendo samba, jogos e maracatu; 

- Casa de Cultura Tainã: tem como objetivo possibilitar o acesso à informação, fortalecendo 

a prática da cidadania e a formação da identidade cultural, visando contribuir para a formação 

de indivíduos conscientes e atuantes na comunidade; 

- Memória Ibaô (Instituto Baobá de Cultura e Arte): promove a prática da Capoeira e dos 

seus fundamentos em diálogo com as diferentes formas de (re)construção e (re)significação das 

referências culturais afrobrasileiras da comunidade. 

- Casa de Cultura Escola de Samba Rosa de Prata: durante o ano há exibição de filmes, 

cursos de tricô, campeonatos de futebol e um espaço de vivência. Durante o período do 

carnaval, a quadra do bairro e o barracão da escola de samba são ambientes de confecção de 

fantasias e ensaios para o desfile. 

 

• Esportes  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui poucos locais de incentivo e práticas esportivas (SMEL), contando 

apenas com 4 unidades, são elas: 

- Centro Esportivo dos Trabalhadores "Brasil de Oliveira" 

- Clube e Ginásio Municipal de Esportes Jorge Mendonça 

- Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU Florence 

- Praça de Esportes Jonatas Ferreira Rodrigues Monteiro 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

 Conforme detalhado na parte inicial deste documento, onde são apresentados dados 

gerais do município, o SISNOV é um sistema municipal que registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária e violência autoprovocada, a partir dele são 

gerados dados que mostram o perfil das vítimas de violência e dos agressores, bem como o 

local e motivo da ocorrência que ficam disponíveis para consulta na base dados denominada 

TABNET no site da SMS (Boletim SISNOV nº 9, 2015). 

Assim como foram trabalhados os dados a nível municipal, serão apresentados a seguir 

alguns dados extraídos do TABNET específicos da região Noroeste de Campinas, como número 

total de notificações; local; sexo da vítima; idade da vítima; tipo da violência e autor da 

violência. 

A região Noroeste tem um total de 234 casos de violência notificados no SISNOV, destes 

77 são casos que tiveram como vítima pessoas do sexo masculino, cerca de 32,9%, e os outros 

157 foram do sexo feminino, o que representa mais da metade dos casos com 67,1%. 

O gráfico abaixo apresenta o dado relacionado ao número de pessoas vítimas de 

violência por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

A região possui um número alto de notificações para a população entre zero e 04 anos 

(23,5%), bem como para a população jovem entre 15 e 24 anos (22,6%), as quais juntas 
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representam 46,1% do total de notificações, dado que se mostra muito elevado. O dado indica 

a necessidade de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos e a rede de proteção para crianças, 

adolescentes e jovens, pois eles têm sido as principais vítimas da violência na região. 

 

Tabela 13: Número de notificações por principal local de ocorrência 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela 13 mostra os locais com maior número de notificações, sendo a residência o 

local onde mais ocorrem as agressões com 80,7% dos casos (189 notificações), nota-se que a 

via pública se apresenta logo em seguida, porém com um número bem menor de ocorrências, 

cerca de 14,9% (35 notificações), depois aparece "outros" (2,5% ou 6 notificações) que podem 

ser locais como cemitério, festas ou no caso do trabalho infantil e houve também no ano de 

2016 um registro de notificação em local de pratica esportiva que representou 0,4%, mas ao 

comparar esse dado com o número mostrado anteriormente do baixo número de equipamentos 

públicos de incentivo ao esporte, é possível analisar que além da região possuir poucos locais, 

os que tem ainda não se apresentam como ambientes seguros, tendo em visto que ouve um 

registro de violência identificado no SISNOV. 

 

Tabela 14: Número de notificações por tipo de violência na região Noroeste 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 O maior número de notificações de violência diz respeito a violência física, seguida da 

tentativa de suicídio/suicídio, depois a negligência, e também com um número considerável 

aparecem notificações de violência sexual. 

Em síntese, a região possui um número alto de notificações contra vítimas do sexo 

feminino, a maioria delas crianças, sendo o local de ocorrência que mais aparece nas 

notificações a própria residência e o motivo mais frequente foi a violência física. 

Dist NotificacaoResidencia Via pública Outros Ign/Branco

Local de 

pratica 

esportiva

Habitação 

Coletiva Escola

Bar ou 

Similar

Comércio/

Serviços

Noroeste 189 35 6 3 1 0 0 0 0

Dist NotificacaoFisica

Tentativa 

de 

suicidio/

Suicidio

Negligen

cia Sexual

Psicológi

ca

Trabalho 

infantil

Interven-

ção Legal Moral

Financeira/

Economica Abandono Outros Bullying

Noroeste 92 63 59 16 3 1 0 0 0 0 0 0
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CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO 

 

 Os dados referentes ao número de habitantes segundo o gênero, a cor ou raça, faixa 

etária e alfabetização constam no censo 2010 do IBGE divididos apenas por UTBs e não por 

região. Portanto, os dados serão apresentados de acordo com cada UTB (43, 44, 45, 45A e 46) 

da região Noroeste. Os demais dados, como renda e habitantes por faixa etária, foram obtidos 

em um estudo desenvolvido a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e trabalhados de acordo 

com a divisão por Macrorregiões de Campinas, assim estes serão apresentados de maneira geral 

indicando a realidade da região Noroeste e não de cada UTB. 

 

• Renda 

 Trata-se de uma região marcada por desigualdades sociais expressas, sobretudo na 

ausência de renda, conforme revelam os dados: 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

A predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos 

rendimentos que variam entre 0,5 e 10 salários mínimos. Em proporção, absurdamente inversa 

à faixa de renda entre 10 e 20 ou mais salários mínimos. 

 A região possui 47.300 pessoas sem renda e 66.880 pessoas com renda entre 0,5 e 10 

salários mínimos. Na região Noroeste o número de pessoas com renda entre 10 e 20 ou mais 

salários mínimos equivale a 700 pessoas, representando o menor número de pessoas nessa faixa, 

quando comparado às outras regiões, aumentando ainda mais a diferença entre a população com 

maior renda e a população com menor renda. 
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• Gênero 

 A região possui uma área pequena e por isso abrange poucas UTBs, são apenas 5 UTBs 

(43 a 46), portanto os dados referentes ao número de pessoas do gênero masculino e feminino 

foi representado por meio do gráfico abaixo: 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 Observa-se que o número de mulheres é maior que o número de homens em todas as 

UTBs da região, sendo que em algumas UTBs essa diferença é maior, como é o caso das UTBs 

44 e 45, mas a maioria não apresenta grandes diferenciações. Algumas UTBs apresentam um 

número equilibrado de pessoas de cada gênero, como por exemplo, as UTBs 43, 45A e 46. 

 

• Habitante por faixa etária e gênero 

 O gráfico abaixo indica o número de habitantes da região segundo a faixa etária e o 

gênero: 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 

 A maioria da população da região possui entre 20 e 59 anos e assim como o gráfico de 

gênero, este também apresenta maior número de mulheres em praticamente todas as faixas 

etárias, sendo que nas faixas mais jovens, ou seja, até 19 anos, o número de homens ultrapassa 

o número de mulheres. A faixa etária de 30 a 59 anos é a que apresenta a diferença mais 

acentuada entre homens e mulheres, com predominância do gênero feminino. 

 

• Raça ou cor 

 O gráfico abaixo representa o número de habitantes nas UTBs da região, de acordo com 

a raça ou cor, declarada no censo IBGE 2010. 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 
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 A maioria da população da região se autodeclarou branca, entretanto, nota-se que em 

algumas UTBs a população que se declarou parda é significativa, com exceção da UTB 44, 

além disso aparece no gráfico um pequeno número de pessoas que se declararam com raça ou 

cor preta. Há também presença de uma pequena parcela da população que se declarou amarela. 

A população que se declarou indígena é minoria na região. 

 

• Alfabetização 

 O gráfico abaixo representa o total da população alfabetizada segundo as faixas etárias 

em cada UTB da região. 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 O gráfico mostra que a maioria da população alfabetizada possui entre 10 e 44 anos, 

porém a faixa etária que mais destaca varia em cada UTB, portanto não existe um padrão. Nas 

UTBs 45A e 46 a faixa etária entre 10 e 14 anos é a que apresenta maior número de pessoas 

alfabetizadas, ou seja, a maioria é jovem. Na UTB 44 a maioria da população alfabetizada 

possui entre 25 e 39 anos, caracterizada por ser uma população adulta. A UTB 45 apresenta um 

equilíbrio entre as faixas etárias de 10 a 29 anos, predominando a faixa entre 20 e 24 anos. 

 Outro dado que pode ser observado é a diferença do número de habitantes alfabetizados 

nas UTBs 44, 45 e 46, pois o número é extremamente elevado se comparado com as UTBs 43 

e 45A, porém essa diferença pode ser explicada pela diferença entre o número de habitantes 

totais em cada UTB. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Mapa de Serviço, 2017. 

 

• Assistência Social  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

materializada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005, o município de Campinas, 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) tem 

em sua estrutura administrativa os seguintes serviços desta política social, na região Noroeste: 

- Distrito de Assistência Social - DAS Noroeste 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS São Luís 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Satélite Íris 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Florence 

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Noroeste 

 Trata-se de serviços que compõe a rede socioassistencial, com execução direta da 

Prefeitura para o atendimento às famílias e pessoas que demandam atenções do SUAS no 

território. 

 As regiões Noroeste e Sudoeste possuem três CRAS, enquanto as demais possuem 

apenas dois. A região possui o menor número de unidades públicas de assistência social, com 5 
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unidades no total, as mesmas atendem a demandas tanto da PSB quanto da PSE.  

 Outrossim, a rede socioassistencial conta com uma rede de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que executa programas cofinanciados com recurso público municipal. 

 Relevante destacar que o SUAS organiza os serviços da rede socioassistencial por níveis 

de proteção básica e especial de média e alta complexidade. Deste modo segue a relação e o 

quadro dos serviços prestados pelas ONGs, de acordo com as proteções sociais. 

 

• Entidades de Assistência Social cofinanciadas (2016) (para voltar ao gráfico clique 

neste título) 

 Na região Noroeste tem 9 entidades executoras do serviço de Proteção Social Básica 

(PSB) atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 6 a 14 anos 

e 11 meses, são elas: 

- Aldeias Infantis SOS Brasil 

- Associação Evangélica Assistencial (AEA) 

- Casa de Maria de Nazaré – Casa dos Anjos (Jd. Liliza) 

- Casa de Maria de Nazaré – Casa Hosana (Sat. Íris) 

- Centro Comunitário da Criança do Pq. Itajaí e região 

- Centro de Educação e Assessoria Popular – Campina Grande 

- Projeto Gente Nova – Jd. Bassoli 

- Projeto Gente Nova – Satélite Íris 

- Projeto Gente Nova – Vl. C. Branco 

 Existem outras 9 entidades executoras do serviço de Proteção Social Básica atuando no 

SCFV, Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais (CCII), são elas: 

- Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Rossin 

- Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Florence 

- Casa de Maria de Nazaré – Casa dos Anjos (Jd. Liliza) 

- Centro de Educação e Assessoria Popular – Campina Grande 

- Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação 

- Fundação Gerações 

- Projeto Gente Nova – Jd. Bassoli 

- Projeto Gente Nova – Satélite Íris 

- Projeto Gente Nova – Vl. C. Branco 
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Tabela 15: Entidades de assistência social cofinanciadas - Proteção Social Básica 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 A região conta com 13 entidades da PSB, cinco delas executam mais de um serviço, 

existe um número igual de entidades que executam ambos os serviços da PSB, portanto há um 

equilíbrio da oferta na região. 

A PSB possui o maior número de serviços e, portanto, o maior valor de cofinanciamento, 

sendo R$ 21.540.579,41 no total (repasse municipal no ano de 2016), considerando o município 

todo. Para a região Noroeste o valor é de R$ 5.149.666,11, ou seja, aproximadamente 24% do 

total repassado para a PSB, para atender a meta mensal pactuada de 4.530 pessoas a serem 

atendidas nos serviços que constam na tabela 15. Vale ressaltar que uma entidade pode atender 

80 pessoas e ter apenas 60 metas, o que significa que o repasse municipal para a entidade é 

calculado em cima das metas, portanto, em relação as 60 e não as 80 pessoas atendidas no total, 

desta forma a meta não reflete o número de pessoas atendidas. 

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC) que engloba a 

potencialização do Serviço Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI) é executada na região por apenas 1 entidade: 

- Projeto Gente Nova – Jd. Garcia 

Na região não há entidade executora do serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade (PSEAC). 

 

SCFV 6 a 14 SCFV CCII Total serviço

1.ALDEIAS Infantis SOS Brasil - Campinas - Pq. Floresta X 1

2.Associação Evangélica Assistencial (AEA) X 1

3.Casa de Maria de Nazaré – Casa dos Anjos (Jd. Liliza) X X 2

4.Casa de Maria de Nazaré – Casa Hosana (Sat. Íris) X 1

5.Centro Comunitário da Criança do Pq. Itajaí e região X 1

6.Centro de Educação e Assessoria Popular – Campina Grande X X 2

7.Projeto Gente Nova – Jd. Bassoli X X 2

8.Projeto Gente Nova – Satélite Íris X X 2

9.Projeto Gente Nova – Vl. C. Branco X X 2

10.Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Florence X 1

11.Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Rossin X 1

12.Fundação Gerações X 1

13.Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação X 1

Total de entidades por serviço 9 9 18

Proteção Social Básica (PSB)
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Tabela 16: Entidades de assistência social cofinanciadas – Proteção Social 

Especial de Média (2016) 

 

 

 

 

 

  Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 As tabelas 15 e 16 revelam que a região possui um número bem reduzido de entidades 

que executam os serviços do SUAS. 

 No total a região conta com 14 entidades, sendo 13 entidades da PSB, 1 da PSEMC e 

nenhuma da PSEAC, portanto, não há na região nenhuma entidade que executa serviços das 3 

proteções. 

A PSEMC possui o valor mais baixo de cofinanciamento, sendo R$21.104.324,00 no 

total do município, pois a PSEAC inclui os serviços com custos mais altos e a PSB possui a 

maior oferta de serviços. 

 

 

 

PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Programa Bolsa Família (PBF) referente a dez/2016 

 A região tem 8.494 (dados relativos à folha de pagamento de dezembro de 2016) 

titulares cadastrados no PBF, sendo este o maior número se comparado às demais regiões. No 

que se refere ao benefício de superação de pobreza, a região apresenta um alto número de 

beneficiários, dado que condiz com a informação anterior (apresentada no início do documento) 

da quantidade de pessoas sem renda na região. Nota-se ainda que a população com menor renda 

per capita se concentra nas áreas de abrangência do CRAS Satélite Íris e DAS Noroeste, pois 

apresentam um número maior de beneficiários. 

 

 

 

PAEFI Total serviço

1.Projeto Gente Nova – Jd. Garcia X 1

Total de entidades por serviço 1 1

Proteção Social Especial 

de Média Complexidade 

(PSEMC)
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Tabela 17: Quantidade de Famílias Beneficiárias do PBF (dez/2016) 

NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA 

REGIÃO DAS/CRAS TITULARES 
BÁSICO 

(BB) 
SUPERAÇÃO 

POBREZA (BSP) 

NOROESTE  8.494   7.009   3.594  

 DAS NOROESTE  3.754   3.017   1.602  

 CRAS FLORENCE  1.386   1.178   682  

 CRAS SAO LUIS  974   807   255  

 CRAS SATELITE IRIS  2.380   2.007   1.055  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 
 

A tabela 17 mostra que a região possui 7.009 famílias cadastradas no PBF com renda de 

até R$85,00 e que, portanto, recebem o benefício básico e apresenta 3.594 famílias em situação 

de extrema pobreza, que recebem o benefício para superação da extrema pobreza, que são os 

casos em que mesmo a família já recebendo algum outro benefício do PBF, ela ainda encontra-

se com renda per capita inferior a R$85,00. 

Os dados da tabela 18 a seguir mostram o descumprimento de condicionalidade do PBF 

na região durante o ano de 2016. 

 

Tabela 18: Número de beneficiários do PBF em descumprimento de condicionalidades e o 

efeito no benefício 

Efeito Advertência Bloqueio Cancelamento Suspensão 
Total 
Geral 

DAS NOROESTE  1.044   397    357   1.798  

CRAS SATELITE 
IRIS  537   189    199   925  

CRAS SAO LUIS  404   185    103   692  

CRAS FLORENCE  311   165   1   136   613  

Total Geral  2.296   936   1   795   4.028  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 

 

 Outro dado relevante, diz respeito ao descumprimento de condicionalidades do PBF, 

pois dentre os 8.494 titulares (dez/2016) aproximadamente 10% receberam advertência ou 

tiveram o benefício bloqueado, suspenso ou cancelado por frequência escolar abaixo do exigido 

pelo programa, ou seja, de 75% ou 85%, ou por não ter cumprido com as condicionalidades 

exigidas na área da saúde. 
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 Do total de beneficiários em situação de descumprimento no ano de 2016, a tabela 18 

retrata que 1.798 deles são do território do DAS Noroeste, 613 são do CRAS Florence, 692 são 

do CRAS São Luís e 925 do CRAS Satélite Íris, totalizando 4.028, lembrando que esse número 

representa o somatório de todos os períodos de descumprimento, ou seja, podem ter alguns 

beneficiários contabilizados mais de uma vez, já que uma mesma pessoa pode ter descumprido 

por dois ou mais períodos consecutivos. 

 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

Tabela 19: Número de famílias acompanhadas e atendidas pelo PAIF 

Famílias atendidas em 2016 

Região CRAS Famílias Acompanhadas 
Atendimento às 

Famílias 
(Acolhimento) 

Total 

Noroeste 

Florence 84 1.411 1.495 

São Luís 116 1.118 1.234 

Satélite Iris 314 2.296 2.610 

  Fonte: DOAS, 2016. 

 

 A tabela mostra os valores de atendimento e acompanhamento das famílias inseridas no 

PAIF por território de CRAS, assim ao somar o valor dos três CRAS é possível dizer que na 

região existe um total de 5.339 famílias no serviço. O volume maior de atendimento às famílias 

pelo PAIF está nos bairros que compreendem a área de abrangência do CRAS Satélite Íris. 
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• Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

  

Tabela 20: Quantidade de beneficiários do BPC por DAS/CRAS (dez/2016) 

REGIÃO DAS/CRAS BPC - Idoso 

BPC - Pessoa 
com 
Deficiência Total geral 

NOROESTE   959   1.037   2.073  

 DAS NOROESTE  556   486   1.093  

 CRAS FLORENCE  108   156   277  

 CRAS SAO LUIS  62   82   147  

 

CRAS SATELITE 
IRIS  233   313   556  

Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 

 

 A região Noroeste tem um total de 2.073 beneficiários do BPC, dentre eles 959 são 

idosos e 1.037 recebem o BPC para pessoa com deficiência, ou seja, nota-se que existem mais 

pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade do que idosos, característica que 

diferencia a região Noroeste das demais, porque nas outras regiões o número de idosos 

beneficiários supera o de pessoas com deficiência. O dado representado na tabela está de acordo 

com o perfil da população na região, apresentado anteriormente, pois a população predominante 

na região é de crianças, adolescentes e jovens, a população de idosos é proporcionalmente 

menor se comparada as outras faixas etárias. 

 A realidade do território do DAS se difere um pouco dos CRAS, pois é o único território 

onde é possível notar que existem mais idosos recebendo o BPC do que pessoas com 

deficiência. Destaca-se ainda que o território do CRAS Satélite Íris é o que possui maior número 

de beneficiários dentre os CRAS da região. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA 

REGIÃO NORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 
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CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO NORTE 

 

 A região Norte é uma das regiões mais desenvolvidas economicamente em Campinas e 

possui 95% de sua área pavimentada. É dividida em quatro áreas regionais (ARs), a AR04, 

AR11, Subprefeitura de Barão Geraldo e a Subprefeitura de Nova Aparecida. A região conta 

com a estrutura da base da Polícia Militar e Guarda Municipal, Praças de Esporte, Corpo de 

Bombeiro, bem como, feiras livres, escolas, postos de saúde, prontos-socorros e hospitais, como 

é o caso do Centro Infantil Boldrini que é uma referência nacional na prevenção, no diagnóstico 

e no tratamento do câncer infantil (SMSP, 2016). 

 Na região Norte está instalada uma das maiores e mais conceituadas universidades 

públicas do país, UNICAMP e, no mesmo local, está localizada a Faculdade de Campinas 

(FACAMP) – no distrito de Barão Geraldo, próximas a outro grande centro universitário, a 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), no Parque das Universidades 

- Rodovia Dom Pedro I (SMSP, 2016). 

 A região contempla a população de Campinas com diversos patrimônios históricos, 

culturais e naturais, como: Escola de Cadetes, Torre do Castelo, Biblioteca, Casarão de Barão, 

Bosques dos Italianos e Bosque dos Alemães. Além disso, oferece ao município e a seus 

visitantes pontos turísticos espalhados por toda a área, que atraem o interesse de pessoas de 

todas as outras macrorregiões de Campinas (SMSP, 2016). 

 Existe uma tendência econômica de implantação de empreendimentos com abrangência 

regional para a região Norte, que comporta o Terminal Intermodal de Cargas (TIC) – a serviço 

do transporte de cargas e descargas, armazéns alfandegários no Pólo da CIATEC, e o Techno 

Park, ocupado por 55 empresas de diferentes setores, tecnologia da informação, biotecnologia, 

entre outras. Somam-se a esse importante pólo tecnológico, científico e cultural em 

desenvolvimento, uma vasta área verde e rural que mantém as características interioranas da 

cidade de Campinas (SMSP, 2016). 
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 A região faz divisa com parte do município de Jaguariúna, com o município de Paulínia, 

Sumaré e parte do município de Hortolândia. É limitada pelas rodovias Francisco Aguirre 

Proença (SP 101) e Adhemar Pereira de Barros (SP340) que liga o trecho Campinas-Mogi 

Mirim e ainda existem três rodovias que cortam a região, entre elas estão a Rod. Dom Pedro I 

(SP065), a Rod. Milton Tavares Souza (SP332) e a Rod. Anhanguera (SP330). A região está 

localizada nas áreas da bacia do córrego Piçarrão, parte da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Quilombo. 

 A região é composta pelas Macrozonas 3 e 9 e parte das Macrozonas 2 e 4, conforme 

mostra o mapa. Sendo que a Macrozona 3, engloba as Áreas de Planejamento (APs) 4, 6 e 15; 

a Macrozona 9 é formada pelas APs 5 e 26; além da AP 2 que representa um trecho da 

Macrozona 1 e AP 10, 16 e 19 que compõe um trecho da Macrozona 4. 

 Segundo o Plano Local de Gestão da Macrozona 9 (2010), a população mais vulnerável 

da região, se concentra principalmente nas regiões dos Jardins São Marcos, Sta. Mônica, 

Campineiro e do Boa Vista (ao longo dos leitos férreos). A renda familiar dos habitantes é 
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predominantemente média-baixa e baixa. 

 A Macrozona 9 apresenta mescla de usos habitacionais de baixa renda com usos 

comerciais e industriais. O núcleo de Aparecidinha apresenta um pequeno centro secundário 

que atrai usuários dos municípios vizinhos de Hortolândia e Sumaré, que estão em processo de 

conurbação com Campinas. Nessa Macrozona, ao longo da Estrada dos Amarais, estão 

localizadas atividades institucionais e de serviços, tais como o Cemitério Nossa Srª da 

Conceição e a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antonio Prado. Na região se localiza o 

Aeroporto dos Amarais que está em processo de expansão. Ressalta-se a existência de uso 

industrial com a presença do Pólo I – CIATEC, o qual está parcialmente ocupado, e dos 

loteamentos Techno Park e TIC, compreendendo vários empreendimentos de impacto. Ao 

longo das rodovias Anhanguera e Francisco Aguirre Proença (SP 101) existem indústrias de 

grande porte, como a Bosch e a General Eletric (SEPLAMA, 2010). 

 Na Macrozona 3, observa-se, ao longo da Rodovia D. Pedro I, tendências para 

localização de empreendimentos de abrangência regional e ainda concentração de pólos de 

atração de demanda, tais como: Universidades, (UNICAMP e PUCCAMP); grandes 

equipamentos comerciais (MAKRO e shoppings, como Dom Pedro e Galeria); e áreas 

reservadas para implantação de empreendimentos de pesquisa e alta tecnologia (Pólo II da 

CIATEC). O sistema viário da região apresenta grande heterogeneidade devido às 

características dos adensamentos existentes e projetados (SEPLAMA, 1996). 

 Na região em estudo verifica-se como infraestrutura em transportes, além das rodovias 

já citadas, canais, como: 

 Linha férrea (corredor de exportação); 

 Linhas de transmissão sob responsabilidade da CPFL; 

 Gasodutos e Oleodutos (Gasoduto Bolívia-Brasil – GASBOL, que é um 

empreendimento do setor privado e tem a PETROBRÁS, através de sua subsidiária 

GASPETRO, como um dos principais acionistas da Transportadora Brasileira Gasoduto (TBG) 

Bolívia-Brasil S.A., consórcio responsável pela construção, operação e exploração); 

 rede de distribuição de gás natural, sob responsabilidade da COMGÁS 

(SEPLAMA, 2010) 

 Um dos problemas presentes na região é a grande quantidade de efluentes de esgotos 

domésticos que são lançados ainda in natura nos corpos d’água que entrecruzam a região. 

Porém, especialmente nos últimos anos, o poder público, por intermédio da empresa municipal 

de saneamento – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (SANASA), vem 
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investindo recursos em obras de afastamento e tratamento de efluentes gerados na cidade 

(SEPLAMA, 2010). 

 Decorrente dessa ação positiva, os resultados começaram a ser percebidos, ficou 

evidente a melhoria da qualidade das águas do córrego Piçarrão, promovida pelo sistema de 

tratamento da ETE Piçarrão. Para conclusão deste serviço de esgotamento, estão previstas três 

Estações Elevatórias de Esgotos (EEEs): EEE Parque Fazendinha, EEE Parque Santa Bárbara 

e EEE Parque São Jorge, cujos recursos estão sendo solicitados junto ao Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (SEPLAMA, 2010). 

 Apesar do esforço do município em atender toda a região da Macrozona 09, os bairros 

Shaloon, Campo dos Amarais, Jd. Nova Boa Vista, Chácaras Boa Esperança, Núcleo Res. Vila 

Penteado, Res. Vila União Boa Vista, Chico Amaral, Núcleo Residencial Recanto da Fortuna 

ainda não são atendidos pelo sistema de esgotamento e o Recanto da Fortuna é parcialmente 

abastecido com água potável (SEPLAMA, 2010). 

 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA 

REGIÃO 

 

 A região oferece diferentes opções de lazer para seus diversos públicos, como museus, 

auditórios, centro de convivência, bibliotecas, associações, além da rede de saúde e de ensino 

com escolas municipais e estaduais. 

 

• Habitação 

A região possui um número significativo de conjuntos habitacionais promovidos pela 

COHAB, entre 1966 e 1999, são eles: 
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Tabela 21: Número de unidades habitacionais e lotes 

urbanizados da COHAB na região Norte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: COHAB, 2016. 

 

             A região possui no total 6.142 unidades da COHAB e mais 958 lotes urbanizados, como 

mostra a tabela 21 acima e possui, além das unidades da COHAB, um baixo número de unidades 

habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, com apenas 600 unidades do 

empreendimento denominado Residencial Takanos. 

 

• Saúde  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região tem no total 24 

unidades da rede pública de saúde, elencadas a seguir: 

12 Centros de Saúde 

01 VISA (Vigilância em Saúde) 

01 SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) - Leste-Norte 

01 CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

01 Ambulatório do CEASA 

01 Farmácia Popular do Brasil - Unidade II Guanabara 

01 Pronto Atendimento - Padre Anchieta 

01 Centro de Lactação - Banco de Leite Humano de Campinas 

04 Hospitais (Centro Médico de Campinas, Hospital Madre Theodora, Boldrini, HC Unicamp) 

01 Centro de Oncologia 
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• Educação  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região conta ao todo com 83 unidades públicas de educação, sendo 43 unidades da 

rede pública estadual de ensino e 40 unidades da rede pública municipal de ensino, divididas 

em: 

 - Ensino Infantil (33 no total) 

29 CEI (Centros de Educação Infantil) 

04 CEI Nave Mãe 

- Ensino Fundamental (07 no total) 

01 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 

01 EEI/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental Integral/Educação de Jovens e 

Adultos) 

05 EMEF/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental/Educação de Jovens e Adultos) 

  A região possui o maior número de unidades públicas de educação, pertencentes à rede 

estadual, e o segundo menor número de unidades pertencentes à rede municipal. 

 

• Lazer e cultura  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui bibliotecas, espaço cultural, bosques, parque e pontos de cultura que 

formam uma ampla rede de incentivo à cultura e ao lazer, com 20 unidades. Segue abaixo a 

relação dos locais (SMSP, 2017): 

  - Espaço Cultural "Maria Monteiro”: também conhecido como Centro de Convivência 

Cultural da Vila “Padre Anchieta”, é um espaço que possibilita a realização das mais variadas 

atividades. Com capacidade para 176 pessoas. Além da Sala de Espetáculos, o Teatro “Padre 

Pedro Dingenouts” conta com um Salão Social que comporta até 500 pessoas. Nele é possível 

realizar festivais de dança, oficinas, festas e outros eventos similares. 

- Espaço Cultural Casa do Lago (dentro da Unicamp): promove exposições de arte, 

concertos e demais atrações culturais no espaço que contém uma sala de cinema, sala 

multidisciplinar e sala de exposições 

- Centro Cultural “Casarão do Barão”: foi sede de uma antiga fazenda local e, hoje, é 

propriedade da Prefeitura de Campinas. É constituído de uma casa típica colonial, com vários 

cômodos e dois salões externos. 

- Feira de Cultura e Arte de Barão Geraldo (na Praça do Coco): a feira reúne mais de 40 

expositores aos sábados, das 10h às 16h, na Praça do Coco. E conta com venda de artesanato, 

praça de alimentação, eventos culturais e sorteio de brindes. 
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- Praça da Integração: inaugurada em 2008, com o propósito de atender na região a carência 

de área de lazer e entretenimento. Na praça há um campo de malha, pista de skate, dois 

minicampos de futebol, teatro de arena e playground. 

- Centro de Convivência Cultural da Vila Padre Anchieta: abriga um teatro (300 lugares) e 

um salão de atividades, além de um gramado com algumas árvores. É frequentado por crianças, 

adultos e idosos. Nele são realizadas diversas oficinas culturais, todas gratuitas e promovidas 

pela Escola Municipal de Cultura e Arte EMCEA. 

- Escola Preparatória de Cadetes do Exército (ESPCEX): considerada uma das sete 

maravilhas de Campinas, é um estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por 

selecionar e preparar os jovens para o ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), iniciando a formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. 

- Torre do Castelo (Castelo d´água): construído entre 1936 e 1940 para abastecer os bairros 

na região norte da cidade, possui 27 metros de altura e capacidade para 250 mil litros de água. 

A "Torre do Castelo" é considerada também uma das sete maravilhas de Campinas. Em seu 

interior, encontram-se o Museu Histórico da Sanasa e os estúdios da Rádio Educativa de 

Campinas (101.9 Mhz). 

- Fundação José Pedro de Oliveira: criada pela Lei Municipal n. 5.118 em 14 de julho de 

1981, datas da doação da Mata de Santa Genebra ao município. Ela administra e possibilita a 

realização de atividades de pesquisa, educação e conservação da Mata de Santa Genebra. 

- Capela Nossa Senhora Aparecida: construída em 1940 para atender a necessidade religiosa 

dos chacareiros e sitiantes da época. Logo que os primeiros moradores do Conjunto 

Habitacional da Vila Padre Anchieta chegaram, começou a instalação da Paróquia Conceição 

de Nova Aparecida, onde passaram a ser realizadas as missas. As celebrações na capela ficaram 

apenas para datas comemorativas. 

- Bosque dos Italianos: criação de um novo espaço de lazer com a preservação e manutenção 

integral da mata nativa. No final da década de 1970, o “Bosque dos Italianos” recebeu 

equipamentos de recreação, uma biblioteca e um conjunto de ações que se voltaram à 

preservação e manutenção da mata, entre eles a construção de novo sistema de drenagem e 

tratamento paisagístico. Com um terreno de 14.411 m², a atual Praça Samuel Wainer constitui-

se em mais uma reserva de mata nativa. 

- Bosque dos Alemães ou a Praça João Lech Jr.: a área de 20.580 m² de bosque passou por 

uma reurbanização para evitar a sua degradação e, então, foram introduzidos mecanismos de 

controle e preservação de sua mata (formada por tamboril, guapuruvu, canela-batalha, pau-de-
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óleo, jequitibá branco e ainda guaçatanga, cafezinho e manduirana). 

- Pedreira do Chapadão: em 1994, foi inaugurado o Memorial Ulisses Guimarães. A escultura 

é composta por cerca de 2.000 chapas de aço recortadas e soldadas, formando o conjunto que 

pesa 2,5 toneladas, com 13 metros de altura. Faz parte do conjunto, uma frase de Ulisses 

Guimarães, marcada no chão e na parede de pedra. "Nós não viemos aqui para ter medo". A 

obra é do escultor Fábio Penteado. A praça Ulisses Guimarães, também conhecida como antiga 

Pedreira do Chapadão, tem cerca de 130 mil m². Além de uma praça central para shows, há 

outras atrações, como espelho d'água com cascata, canteiros e plantas, pista de cooper e 

ciclismo. 

- Parque Ecológico Hermógenes Leitão: Inaugurado em dezembro de 1996, possui uma área 

de 135 mil m², com uma lagoa, pista para corridas e caminhadas, bancos para descanso, 

quiosques com churrasqueiras, mesas e cadeiras, playground e equipamentos para ginástica. O 

parque possui uma vegetação nativa e exótica e fauna diversificada. 

- Casa de Cultura Fundação Jürgensen: casa de 450m² que possui um acervo de 1.600 

trabalhos, incluindo desenhos, aquarelas, guaches, óleo, esculturas, todas em exposição 

permanente. A também casa conta com o auxílio de uma equipe de sete professores que 

oferecem cursos de pintura à óleo, técnica veneziana na pintura à óleo, aquarela, guache, técnica 

mista, desenho, piano, violino, teclado, violão, guitarra e história da arte. 

- Teatro Arte e Ofício (TAO): abriga produções artísticas em suas mais diversas formas de 

expressão, como o teatro (capacidade para 160 pessoas), a dança, a música, a poesia, o 

audiovisual e as artes plásticas 

- Teatro de Tábuas: companhia de Arte e Entretenimento que investiga, cria, experimenta e 

desenvolve processos criativos com diversas linguagens artísticas. Possui 50 colaboradores 

diretos e indiretos envolvidos na gestão e produção dos conteúdos e uma área de 4.000m², com 

salas de ensaio, laboratórios de figurino, cenário, informática, iluminação, som e imagem, 

produção e comunicação, além de um pequeno cinema, administração e áreas de convivência. 

- SESC Campinas 

- Bibliotecas (02): 

Biblioteca Pública Municipal 'Joaquim de Castro Tibiriçá' 

Biblioteca Pública Infantil 'Monteiro Lobato' 

 A região possui ampla oferta, sendo a que possui o maior número de unidades de 

incentivo à cultura e ao lazer no município. As unidades ficam abertas para o acesso de toda a 

população, entretanto, em razão da localização e da disponibilidade do transporte, muitas vezes 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/bibliotecas/tibirica.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/bibliotecas/monteiro-lobato.php
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o acesso não se apresenta facilitado para todos. 

 

• Esportes  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui praças de esportes para o estímulo da prática de esportes e atividades 

físicas saudáveis (SMEL). As praças são: 

- Praça de Esportes Dr. Orestes Quércia 

- Praça de Esportes José Gentil F. de Campos 

- Praça de Esportes Orestes Laércio Aulicínio 

- Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto 

- Praça de Esportes João Carlos de Oliveira 

 Além das cinco praças existe na região outras três unidades, são elas: 

- Clube Municipal João Carlos de Oliveira 

- Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Esperança 

- Centro de Convivência Integrado de Cultura, Esportes e Lazer Vila Boa Vista “José Moreira” 

 Ao considerar o número de unidades esportivas na região como um todo, constata-se 

que existem oito unidades. 

 

 

 

DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

 Conforme detalhado na parte inicial deste documento, onde são apresentados dados 

gerais do município, o SISNOV é um sistema municipal que registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária e violência autoprovocada, a partir dele são 

gerados dados que mostram o perfil das vítimas de violência e dos agressores, bem como o 

local e motivo da ocorrência que ficam disponíveis para consulta na base dados denominada 

TABNET no site da SMS (Boletim SISNOV nº 9, 2015). 

Assim como foram trabalhados os dados a nível municipal, serão apresentados a seguir 

alguns dados extraídos do TABNET específicos da região Norte de Campinas, como número 

total de notificações; local; sexo da vítima; idade da vítima e tipo da violência. 

A região Norte tem um total de 365 casos de violência notificados no SISNOV, destes 

88 são casos que tiveram como vítima pessoas do sexo masculino, cerca de 24,1%, e os outros 

277 foram do sexo feminino, o que representa três quartos dos casos com 75,9%. 
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O gráfico abaixo apresenta o dado relacionado ao número de pessoas vítimas de 

violência por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

A região possui um número alto de notificações para a população entre 01 e 24 anos 

representando 63,5% do total de notificações. O dado indica a necessidade de fortalecer o 

Sistema de Garantia de Direitos e a rede de proteção para crianças, adolescentes e jovens, pois 

eles têm sido as principais vítimas da violência na região. 

 

Tabela 22: Número de notificações por principal local de ocorrência 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela 22 mostra os locais com maior número de notificações, sendo a residência o 

local onde mais ocorrem as agressões com 71,7% dos casos (262 notificações), nota-se que a 

via pública se apresenta logo em seguida, porém com um número bem menor de ocorrências, 

cerca de 16,9% (62 notificações), depois aparece "outros" (4,1% ou 15 notificações) que podem 

Dist NotificacaoResidencia Via pública Outros Ign/Branco Escola

Local de 

pratica 

esportiva

Comércio/

Serviços

Habitação 

Coletiva

Bar ou 

Similar

Norte 262 62 15 11 5 4 4 2 0
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ser locais como cemitério, festas ou no caso do trabalho infantil e houve também no ano de 

2016, com um número bem menor, alguns registros de notificação em escola, local de pratica 

esportiva, em comércio/serviços e em habitação coletiva, que juntos representaram apenas 4,1% 

do total de notificações na região. 

 A tabela a seguir indica o motivo principal de violência encontrado entre os casos 

notificados. 

 

Tabela 23: Número de notificações por tipo de violência na região Norte 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 O maior número de notificações de violência diz respeito a violência sexual, seguida da 

violência física, depois a negligência, e também com um número considerável de notificações 

a tentativa de suicídio/suicídio e violência psicológica. 

Em síntese, a região possui um número alto de notificações contra vítimas do sexo 

feminino, a maioria delas crianças e adolescentes, sendo o local de ocorrência que mais aparece 

nas notificações a própria residência e o motivo mais frequente foi a violência sexual. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO 

 

 Os dados referentes ao número de habitantes segundo o gênero, segundo a cor ou raça 

e sobre alfabetização segundo a faixa etária constam no censo 2010 do IBGE divididos apenas 

por UTBs e não por região. Portanto, os dados serão apresentados de acordo com cada UTB (1, 

2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) da região Norte. Os 

demais dados, como renda e habitantes por faixa etária, foram obtidos em um estudo 

desenvolvido a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e trabalhados de acordo com a divisão 

por Macrorregiões de Campinas, assim estes serão apresentados de maneira geral indicando a 

realidade da região Norte e não de cada UTB. 

Dist NotificacaoSexual Fisica

Negligên-

cia

Tentativa 

de 

suicidio/

Suicidio

Psicológi-

ca Outros

Financeira/

Economica Abandono

Interven-

ção Legal

Trabalho 

infantil Moral Bullying

Norte 115 98 91 41 13 3 2 2 0 0 0 0
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• Renda 

 Trata-se de uma região marcada por desigualdades sociais expressas, sobretudo na 

ausência de renda, conforme revelam os dados: 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 A predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos 

rendimentos que variam entre 0,5 e 10 salários mínimos. Em proporção, absurdamente inversa 

a faixa de renda entre 10 e 20 ou mais salários mínimos. 

 A região possui 57.400 habitantes sem renda e 107.900 habitantes com renda entre 0,5 

e 10 salários mínimos. Na região Norte o número de habitantes com renda entre 10 e 20 ou mais 

salários mínimos equivale a 7.900 habitantes, em seguida a região Sul aparece como a terceira, 

com maior número de habitantes com renda nessa faixa, número equivalente a 5.700 habitantes, 

e por fim aparecem a região Noroeste e Sudoeste com apenas 700 habitantes. 

 Ampliando as referências para análise, seguem os dados da população total do 

município de Campinas, conforme o gráfico abaixo: 

 



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2016 - NORTE 

 

100 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 Constata-se por meio do gráfico, uma enorme disparidade de renda, onde 10.400 

habitantes estão na faixa de 20 salários mínimos ou mais, 433.300 pessoas encontram-se na 

faixa entre 0 e 3 salários mínimos, enquanto 316 mil estão sem renda. 

 Importante advertir que os dados referem-se aos trabalhadores assalariados e que se 

considerarmos a acumulação advinda das propriedades privadas e outros bens do capital, frutos 

da riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores, a concentração de renda toma proporções 

absurdamente gritantes no município de Campinas, desvelando a realidade brasileira. 

 

• Gênero 

 A região possui uma extensa área e por isso abrange muitas UTBs, são 23 UTBs (1 a 

20) no total, portanto os dados referentes ao número de pessoas do gênero masculino e feminino 

foram representados por meio do gráfico abaixo: 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 Observa-se que o número de mulheres é maior que o número de homens em todas as 

UTBs da região, com exceção das UTBs 8 e 14, sendo que em algumas UTBs essa diferença é 

maior, como é o caso das UTBs 9, 11 e 20, mas a maioria não apresenta grandes diferenciações. 

Algumas UTBs apresentam um número equilibrado de pessoas de cada gênero, como por 

exemplo, as UTBs 1, 3, 4, 5 e 6. 

 

• Habitante por faixa etária e gênero 

 O gráfico abaixo indica o número de habitantes da região segundo a faixa etária e o 

gênero: 

 

 

 Fonte: Censo IBGE, 2010. 
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 A maioria da população da região possui entre 20 e 59 anos e assim como o gráfico de 

gênero, este também apresenta maior número de mulheres em praticamente todas as faixas 

etárias, sendo que nas faixas mais jovens, ou seja, até 29 anos, o número de homens ultrapassa 

o número de mulheres. A faixa etária que apresenta a diferença mais acentuada entre homens e 

mulheres é entre 45 e 59 anos. 

 

• Raça ou cor 

 O gráfico abaixo representa o número de habitantes nas UTBs da região, de acordo com 

a raça ou cor, declarada no censo IBGE 2010. 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 A maioria da população da região se autodeclarou branca, entretanto, nota-se que em 

algumas UTBs a população que se declarou parda também é significativa, como no caso das 

UTBs 9, 10, 11 e 12, sendo que, essas mesmas UTBs, apresentam maior número de pessoas que 

se declararam com raça ou cor preta. Há também presença de uma pequena parcela da 

população que se declarou amarela. A população que se declarou indígena é minoria na região. 

 

• Alfabetização 

 O gráfico abaixo representa o total da população alfabetizada segundo as faixas etárias 

em cada UTB da região. 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 

 O gráfico mostra que a maioria da população alfabetizada possui entre 10 e 54 anos, 

porém a faixa etária entre 25 e 29 anos (azul claro) é a faixa que se destaca mais na maioria das 

UTBs. Outro dado que pode ser observado é a diferença do número de habitantes alfabetizados 

nas UTBs de 9 a 12 e na UTB 20, pois o número é extremamente elevado se comparado com 

as UTBs 1, 2, 6, 14 e 15, porém essa diferença se da não somente pelo nível de alfabetização, 

mas também pela diferença entre o número de habitantes totais em cada UTB. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 

 

 

• Assistência Social  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

materializada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005, o município de Campinas, 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) tem 

em sua estrutura administrativa os seguintes serviços desta política social, na região Norte: 

- Distrito de Assistência Social - DAS Norte 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Espaço Esperança 
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- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vila Réggio 

- Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante – SAMIM 

- Casa Abrigo da Mulher SARA M 

- Casa de Ação Comunitária - CACO 

 Ao todo são seis unidades que executam serviços que compõe a rede socioassistencial, 

com execução direta da Prefeitura para o atendimento às famílias e pessoas que demandam 

atenções do SUAS no território. 

 Outrossim, a rede socioassistencial conta com uma rede de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que executam programas cofinanciados com recurso público 

municipal. 

 Relevante destacar que o SUAS organiza os serviços da rede socioassistencial por níveis 

de proteção básica e especial de média e alta complexidade. Deste modo segue a relação e o 

quadro dos serviços prestados pelas ONGs, de acordo com as proteções sociais. 

 

• Entidades de Assistência Social cofinanciadas (2016) (para voltar ao gráfico clique 

neste título) 

 Na região Norte há um total de 23 entidades executoras do serviço de Proteção Social 

Básica (PSB), destas 17 estão atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), 6 a 14 anos e 11 meses, são elas: 

- AMIC - Associação dos Amigos da Criança - Village - Ed. Francisco Cândido Xavier 

- Associação Beneficente Campineira (ABC) - Núcleo São Marcos 

- Associação Beneficente da Boa Amizade (ABBA) 

- Associação Beneficente Direito de Ser 

- Associação Beneficente Semear - Pq Via Norte 

- Associação Beneficente Semear - Vl Olímpia 

- Associação Civil Carmelitas da Caridade - Centro Assistencial Vedruna 

- Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria 

- CPTI - Centro Promocional Tia Ileide - Ch Boa Vista - Sede / Administração 

- CPTI - Centro Promocional Tia Ileide - Pq Shalon 

- Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio – FIRMACASA 

- Grupo Primavera 

- Lar Campinense de Bem Estar à Criança e ao Adolescente - Lar Vovó Isabel 

- Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa - Sopa do Grameiro 
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- NAS - Núcleo de Ação Social 

- Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo 

- União Cristã Feminina 

 Existem outras 14 entidades executoras do serviço de PSB atuando no SCFV, Centros 

de Convivência Inclusivos e Intergeracionais (CCII), são elas: 

- Ação Forte 

- Associação dos Amigos da Criança (AMIC) - Village - Ed. Francisco Cândido Xavier 

- Associação Beneficente Campineira - Núcleo São Marcos 

- Associação Beneficente Direito de Ser 

- Associação Beneficente SEMEAR – Vl. Olímpia 

- Centro Espírita Allan Kardec – Vl. Nova - Educandário Eurípedes 

- Centro de Orientação Familiar – Jd. Chapadão 

- Centro Promocional Tia Ileide (CPTI) – Pq. Shalon 

- Centro Promocional Tia Ileide (CPTI) – Regina Amélia 

- Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio (FIRMACASA) 

- Centro Promocional Tia Ileide (Fórum da Família) – Jd. Sete de Setembro 

- Instituição Assistencial Dias da Cruz 

- Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa – Sopa do Grameiro 

- Núcleo de Ação Social (NAS) 
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Tabela 24: Entidades de assistência social cofinanciadas - Proteção Social Básica 

(2016) 

 Proteção Social Básica (PSB) 

 SCFV 6 a 14 SCFV CCII Total serviço 

1.AMIC - Associação dos Amigos da Criança - Village - Ed. 

Francisco Cândido Xavier X X 2 

2.Associação Beneficente Campineira (ABC) - Núcleo São Marcos X X 2 

3.Associação Beneficente da Boa Amizade (ABBA) X  1 

4.Associação Beneficente Direito de Ser X X 2 

5.Associação Beneficente Semear - Pq Via Norte X  1 

6.Associação Beneficente Semear - Vl Olímpia X X 2 

7.Associação Civil Carmelitas da Caridade - Centro Assistencial 

Vedruna X  1 

8.Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado 

de Maria X  1 

9.CPTI - Centro Promocional Tia Ileide - Ch Boa Vista - Sede / 

Administração X  1 

10.CPTI - Centro Promocional Tia Ileide - Pq Shalon X X 2 

11.Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio - FIRMACASA X X 2 

12.Ação Forte  X 1 

13.Grupo Primavera X  1 

14.Lar Campinense de Bem Estar à Criança e ao Adolescente - Lar 

Vovó Isabel X  1 

15.Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa - Sopa do Grameiro X X 2 

16.NAS - Núcleo de Ação Social X X 2 

17.Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo X  1 

18.União Cristã Feminina X  1 

19.Centro Espírita Allan Kardec - Vl Nova - Educandário Eurípedes  X 1 

20.Centro Promocional Tia Ileide (CPTI) - Regina Amélia  X 1 

21.Instituição Assistencial Dias da Cruz  X 1 

22.Centro de Orientação Familiar – Jd. Chapadão  X 1 

23.Centro Promocional Tia Ileide (Fórum da Família) – Jd. Sete de 

Setembro  X 1 

Total de entidades por serviço 17 14 31 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração Própria. 

 

 A região conta com várias entidades que realizam mais de um serviço da PSB, conforme 

consta na tabela 24 acima. Dentre as 23 entidades, 17 executam o SCFV de 6 a 14 anos, 14 

executam o SCFV CCII e 8 delas realizam ambos os serviços da PSB. 

A PSB possui o maior número de serviços e, portanto, o maior valor de cofinanciamento, 

sendo R$ 21.540.579,41 no total (repasse municipal no ano de 2016), considerando o município 

todo. Para a região Norte o valor é de R$ 5.252.360,40, ou seja, aproximadamente 24,4% do 

total repassado para a PSB, é a maior porcentagem tendo em vista que a região possui o maior 
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número de entidades, para atender a meta mensal pactuada de 4.050 pessoas a serem atendidas 

nos serviços que constam na tabela 24. Vale ressaltar que uma entidade pode atender 80 pessoas 

e ter apenas 60 metas, o que significa que o repasse municipal para a entidade é calculado em 

cima das metas, portanto, em relação as 60 e não as 80 pessoas atendidas no total, desta forma 

a meta não reflete o número de pessoas atendidas. 

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC) tem um total de 7 

entidades atuando na região, e engloba a potencialização do Serviço Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) que é executada na região por apenas 4 

entidades: 

- Ação Forte 

- Associação Beneficente Direito de Ser 

- Centro Promocional Tia Ileide (Fórum da Família) - Jd Sete de Setembro 

- Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - Unidade Norte 

 A mesma proteção conta ainda com o Serviço Complementar (SC) para pessoa com 

deficiência (PCD), executado por 3 entidades: 

- Fundação Síndrome de Down 

- Instituto de Pedagogia Terapêutica Prof. Norberto de Souza Pinto 

- Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial - SOBRAPAR 

 

Tabela 25: Entidades de assistência social cofinanciadas – Proteção Social 

Especial de Média Complexidade (2016) 
 

 

Proteção Social Especial de Média 

Complexidade (PSEMC) 

 PAEFI 

SC para 

Atendimento a 

PCD Total serviço 

1.Associação Beneficente Direito de Ser X  1 

2.Centro Promocional Tia Ileide (Fórum da 

Família) - Jd Sete de Setembro X  1 

3.Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - 

SETA - Unidade Norte X  1 

4.Ação Forte X  1 

5.Fundação Síndrome de Down  X 1 

6.Instituto de Pedagogia Terapêutica Prof. Norberto 

de Souza Pinto  X 1 

7.Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência 

para Reabilitação Craniofacial - SOBRAPAR  X 1 

Total de entidades por serviço 4 3 7 

 Fonte: CSAC, 2016. Elaboração Própria. 
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 A região conta com 7 entidades da PSEMC, sendo que a maioria delas executa o PAEFI. 

Existem ainda três entidades que executam serviços de mais de uma proteção, são elas: 

- Ação Forte (executa serviços da PSB e PSEMC) 

- Associação Beneficente Direito de Ser (executa serviços da PSB e PSEMC) 

- Centro Promocional Tia Ileide (Fórum da Família) - Jd Sete de Setembro (executa serviços da 

PSB e PSEMC) 

A PSEMC possui o valor mais baixo de cofinanciamento, sendo R$18.872.684,31 

(repasse municipal no ano de 2016), pois a PSEAC inclui os serviços com custos mais altos e 

a PSB possui a maior oferta de serviços. A região recebe o repasse municipal de R$1.771.240,80 

para atender as 480 metas pactuadas pelas sete entidades atuantes na região. 

 Na região há um total de 7 entidades executoras do serviço de Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade (PSEAC), que estão divididas em: 

 Duas entidades no Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) para crianças e 

adolescentes realizado em Abrigo Institucional, denominado: 

- Associação Beneficente dos 13 Pais 

- Associação de Educação do Homem de Amanhã (Guardinha) – Bonfim 

 Tem outras 2 entidades inseridas no SAI para crianças e adolescentes em Casa Lar, entre 

elas a: 

- Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 5 

- Associação Beneficente dos 13 Pais 

 O SAI para Idosos também é executado na região pelo Lar dos Velhinhos. A entidade 

Casa de Maria de Nazaré - Jd Chapadão - Casa Betel executa na região o SAI para Crianças e 

Adolescentes - Casa de Passagem de 0 a 17 anos. 

 Na PSEAC, existem mais 2 entidades, que atuam no SAI provisório para pessoas e seus 

acompanhantes em trânsito, incluído como Serviços Complementares, e é executado pelas 

entidades: 

- Associação Pais e Amigos de Crianças com Câncer e Hemopatias 

- Casa de Repouso Bom Pastor 
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Tabela 26: Entidades de assistência social cofinanciadas – Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 A tabela 26 mostra que a região conta com 8 entidades que executam cinco serviços da 

PSEAC. No total a região conta com 35 entidades, sendo 23 entidades da PSB, 7 da PSEMC e 

8 da PSEAC. O número total é menor que a soma do número de entidades de cada proteção, 

pois existem três entidades que executam serviços de mais de uma proteção, conforme 

destacado anteriormente. 

 A PSEAC possui os serviços de maior custo, pois inclui instituições de longa 

permanência, nas quais o usuário passa 24h institucionalizado, portanto recebe um valor alto 

de cofinanciamento, sendo R$20.558.775,40 (repasse municipal no ano de 2016) no total. As 

entidades da região recebem um total de R$4.292.221,44 juntas para executar os serviços que 

constam na tabela 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Abrigo 

Institucional

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Casa Lar

SAI p/pessoas 

idosas

SAI p/crianças 

e adolescentes 

em Casa de 

Passagem de 0 

a 17 anos

SAI provisório 

para pessoas e 

seus 

acompanhantes 

em trânsito Total serviço

1.Associação Beneficente dos 13 Pais X 1

2.Associação de Educação do Homem de Amanhã 

(Guardinha) – Bonfim X 1

3.Associação Beneficente dos 13 Pais "Lar da 

Criança Feliz" X 1

4.Aldeias Infantis SOS Brasil - Casa Lar 5 X 1

5.Lar dos Velhinhos X 1

6.Casa de Maria de Nazaré - Jd Chapadão - Casa

Betel X 1

7.Associação Pais e Amigos de Crianças com

Câncer e Hemopatias X 1

8.Casa de Repouso Bom Pastor X 1

Total de entidades por serviço 2 2 1 1 2 8

Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSEAC)
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PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Programa Bolsa Família (PBF) referente a dez/2016 

 A região tem um total de 3.990 titulares do PBF, sendo desse total 2.949 famílias 

cadastradas com renda de até R$85,00 e que, portanto, recebem o benefício básico e apresenta 

1.605 famílias em situação de extrema pobreza, que recebem o benefício para superação da 

extrema pobreza, que são os casos em que mesmo a família já recebendo algum outro benefício 

do PBF, ela ainda encontra-se com renda per capita inferior a R$85,00. 

 

Tabela 27: Quantidade de Famílias Beneficiárias do PBF (dez/2016) 

NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA 

REGIÃO DAS/CRAS TITULARES 
BÁSICO 

(BB) 
SUPERAÇÃO 

POBREZA (BSP) 

NORTE   3.990   2.949   1.605  

  DAS NORTE   2.455   1.747   908  

 CRAS ESPACO ESPERANCA  941   745   415  

 CRAS VILA REGIO  594   457   282  
   Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 
 

 

 A tabela retrata como está a distribuição das famílias beneficiárias do PBF na região 

Norte, por território de DAS e de CRAS. Nota-se que mais da metade dos beneficiários estão 

em território de DAS (2.455), o CRAS Espaço Esperança concentra o segundo menor número 

de beneficiários e o CRAS Vila Reggio apresenta o menor número da região, com apenas 594 

titulares no seu território de abrangência. A região possui um baixo número de usuários que 

recebem o benefício de superação de pobreza, a demanda maior é para o benefício básico. 

 

Tabela 28: Número de beneficiários do PBF em descumprimento de condicionalidades e o 

efeito no benefício 

Efeito Advertência Bloqueio Suspensão 
Total 
Geral 

DAS NORTE  382   141   134   657  

CRAS ESPACO ESPERANCA  369   161   145   675  

CRAS VILA REGGIO  195   63   50   308  

Total Geral  946   365   329   1.640  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 
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Outro dado relevante, diz respeito ao descumprimento de condicionalidades do PBF, 

pois durante o ano de 2016 a região teve 1.640 casos de descumprimento de condicionalidades. 

Do total de beneficiários em situação de descumprimento, 657 são do DAS Norte, 675 são do 

CRAS Espaço Esperança e 308 são do CRAS Vila Reggio, lembrando que esse número 

representa o somatório de todos os períodos de descumprimento, ou seja, podem ter alguns 

beneficiários contabilizados mais de uma vez, já que uma mesma pessoa pode ter descumprido 

por dois ou mais períodos consecutivos. 

Observa-se que a taxa de descumprimento na área de abrangência do CRAS Espaço 

Esperança é alta, pois a tabela 28 mostra que esse CRAS possui o maior número de casos de 

descumprimento, entretanto ele não possui o maior número de beneficiários (conforme tabela 

27), portanto a proporção entre beneficiários e casos de descumprimento não é a mesma entre 

CRAS e DAS, nota-se que o território do DAS Norte apresentou um número baixo de casos de 

descumprimento se considerar a quantidade de beneficiários. 

  

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

Tabela 29: Número de famílias acompanhadas e atendidas pelo PAIF 

Famílias atendidas em 2016 

Região CRAS 
Famílias 

Acompanhadas 

Atendimento às 
Famílias 

(Acolhimento) 
Total 

Norte 
Espaço Esperança 157 1.798 1.955 

Vila Réggio 170 1.910 2.080 

   Fonte: DOAS, 2016. 
 

 A tabela 29 mostra o número de famílias acompanhadas e atendidas pelos CRAS da 

região Norte no serviço do PAIF. É possível observar que durante o ano de 2016 houve um 

volume maior de atendimentos e acompanhamentos de famílias na área de abrangência do 

CRAS Vila Reggio, tendo a região Norte como um todo atendido e acompanhado 4.035 

famílias. 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 2016 - NORTE 

 

113 

 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

Tabela 30: Quantidade de beneficiários do BPC por DAS/CRAS (dez/2016) 

REGIÃO DAS/CRAS BPC - Idoso 

BPC - Pessoa 
com 
Deficiência Total geral 

NORTE   1.041   912   2.048  

 DAS NORTE  840   577   1.492  

 

CRAS ESPACO 
ESPERANCA  142   261   420  

 CRAS VILA REGGIO  59   74   136  
Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez/2016. 

 

 A região Norte possui mais idosos que recebem o benefício do que pessoas com 

deficiência ao analisar o total, entretanto, se analisar somente os valores que dizem respeito ao 

CRAS Vila Reggio e ao CRAS Espaço Esperança, é possível dizer que essa realidade se mostra 

diferente, porque ambos possuem um número maior de pessoas com deficiência recebendo o 

BPC do que idosos, apesar da diferença ser pequena é um fato importante ao se pensar no perfil 

local da população que vive em território de CRAS e no atendimento, que difere da realidade 

do DAS que por sua vez tem os dados mostrando um perfil de maioria de idosos. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA 

REGIÃO SUDOESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 
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CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUDOESTE 

 

 A região possui um forte Distrito Industrial, e está localizada em uma extensa área de 

98,92 Km², concentra mais de 30 empresas de grande porte e multinacionais, gera 8.268 

empregos e uma renda total de 2,6 bilhões anuais. Um importante pólo de desenvolvimento 

localizado na região Sudoeste é a área próxima ao Aeroporto de Viracopos, que com sua 

ampliação poderá trazer maior desenvolvimento e melhoria na infraestrutura local (SMSP; 

IBGE Censo 2010). 

 A região Sudoeste está inserida na Macrozona 7 que abrange também a região Sul do 

município, em parte da Macrozona 5 e apenas 2 Unidades Territoriais Básicas (UTB) da 

Macrozona 4. A região limita-se pelos municípios de Monte-Mor e de Indaiatuba e é 

atravessada pela Rodovia Santos Dumont - SP 75 e Rodovia dos Bandeirantes - SP 348, que 

seccionam áreas com ocupação urbana, possuindo precária articulação viária com o restante da 

cidade. A área em que está localizada a região Sudoeste é composta na sua maior parte por zona 

rural, onde estão os afluentes principais, sendo na margem direita do rio Capivari-Mirim os 

córregos Viracopos e Estiva e os afluentes da margem esquerda do rio Capivari que são os 

córregos Friburgo e o da Fazenda São Francisco. A referida região apresenta-se inserida nas 

bacias hidrográficas do rio Capivari-Mirim, onde é feita a captação de água para o município 

de Indaiatuba, e do rio Capivari, no qual é realizada a captação pelo município de Campinas 

(SEPLAMA, 2006). 
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 A região compreende as Áreas de Planejamento (APs) 33, 34, 28, 29 e parte da 18. E 

Compreende as UTBs de 47 a 54, como pode ser visto no mapa acima. 

 Segundo o Plano Diretor de 2006, a Macrozona 7 é subdividida em três Áreas de 

Planejamento (APs): AP 33 - Região Rural de Friburgo, AP 34 - Aeroporto de Viracopos e a AP 

30 - Região do Campo Belo.  A região Sudoeste, como ocupa apenas parte da Macrozona 7, não 

inclui o AP 30 – Região do Campo Belo, portanto só compreende a AP 34 que inclui as UTBs 

53 - Aeroporto de Viracopos e 54 - Jardim Atlântico/Jardim Columbia e a AP 33 (Região do 

Friburgo) que é formada apenas por área rural. 
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Fonte: parte I do Plano Diretor da Macrozona 7. 

 

  

 Segundo o Plano Diretor da Macrozona 7 (2006), existem na região áreas públicas de 

lazer e loteamentos aprovados, porém foram implantados em desacordo ao projeto aprovado, e 

atualmente se encontram ocupados por sub-habitação, resultando uma precária situação de 

urbanização. 

 Além do lazer, em virtude da grande área rural na região de Friburgo, existem várias 

propriedades rurais produtivas, com produção de abacate, abóbora, café, cana de açúcar, caqui, 

feijão, goiaba, hortaliças, mandioca, manga, maracujá, milho, pastagem, tomate envarado, áreas 

de reflorestamento e uva rústica de mesa. Possui também chácaras e sítios, clubes de polo e 

haras de alto padrão, além de áreas remanescentes de cerrado e nascentes. É interessante 

destacar que a área rural abriga famílias de descendentes de imigrantes suíços, italianos e 

alemães que habitam a região desde o século passado, quando vieram para substituir a mão-de-

obra dos escravos nas lavouras (SEPLAMA, 2006). 

 Em relação às características de uso e ocupação das terras, é possível constatar uma 

tendência geral de redução das áreas de pastagens em razão do aumento de áreas com 

predomínio de hortifrutigranjeiros, cultivo de cana-de-açúcar e expansão de áreas urbanas. A 

expansão da periferia de Campinas se deu pela duplicação da rodovia Santos Dumont e de um 

novo traçado de ferrovia, além de obras de retaludamento (recomposição artificial do perfil de 

uma encosta) e da ampliação do aeroporto internacional de Viracopos e das atividades de 
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mineração (SEPLAMA, 2006). 

 A expansão urbana na região ocorreu, principalmente, no eixo Campinas-Indaiatuba 

com predomínio de áreas extensas compostas por relevo de colinas e topos aplainados. As 

ocupações desordenadas implantadas nesse trecho localizam-se preferencialmente nas porções 

mais íngremes dos terrenos às margens das rodovias e de uma estrada vicinal (SEPLAMA, 

2006). 

 Em razão das ocupações desordenadas, o sistema de saneamento da região é deficitário 

em muitos bairros. No que diz respeito ao tratamento dos esgotos domésticos, constata-se que 

grande quantidade desses efluentes é lançada sem tratamento nos corpos d’água que 

entrecruzam a região, e nas vias públicas, que são em sua maioria, desprovidas de 

impermeabilização, podendo acarretar sérios problemas de saúde para a população 

(SEPLAMA, 2006). 

 Segundo o Plano Local de Gestão da Macrozona 5 (2007), a arborização urbana tem 

sido realizada sem planejamento adequado e insuficiente para atender uma região tão adensada; 

isso contribui para a alteração do microclima (aumento da temperatura e diminuição da umidade 

relativa do ar), tornando a região mais árida. 

 Além disso, observa-se o impacto do sistema de drenagem, pois as copas das árvores 

constituem importante elemento de retenção das águas das chuvas e a ausência delas aumenta 

a quantidade e velocidade das águas pluviais. Observa-se também que a carência de arborização 

urbana contribui para o aumento da temperatura local e para a má qualidade do ar. Outros 

aspectos que podem ser comprometidos são o aumento da poluição sonora, uma vez que a 

vegetação é um elemento de absorção de ruído, e o empobrecimento paisagístico (SEPLAMA, 

2007). 

 A região ainda apresenta vários pontos de descarte, em especial os oriundos da 

construção civil (entulhos). Nota-se que terrenos baldios, margens de cursos d´água, e vias 

públicas vem sendo alvo de despejo desses resíduos. Há também voçorocas quase que 

preenchidas com resíduos provenientes principalmente da construção civil. Não diferentemente 

do restante da cidade, observa-se uma carência de locais adequados para recebimento, 

transbordo e beneficiamento de resíduos sólidos (SEPLAMA, 2006). 

 A falta de infra-estrutura e serviços básicos e a dificuldade de acessá-los na região 

Sudoeste do município de Campinas levam os moradores, principalmente os que residem na 

área rural, região de Friburgo, a utilizar os serviços dos municípios vizinhos, recorrendo a 

Indaiatuba e Monte Mor (SEPLAMA, 2006). 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA 

REGIÃO 

 

 A região possui patrimônios históricos, culturais e naturais como a Casa de Cultura 

Fazenda Roseira, o Parque Linear do Rio Capivari e o Parque União, bem como ofertas de 

serviços públicos, por exemplo, escolas, centros de saúde e hospitais públicos (SMSP), 

conforme descrito a seguir: 

 

• Habitação 

Uma das características da região Sudoeste é o número de conjuntos habitacionais 

promovidos pela Companhia de Habitação Popular (COHAB), entre 1966 e 1999 a região 

Sudoeste contava com: 

 

Tabela 31: Número de unidades habitacionais e lotes 

urbanizados da COHAB na região Sudoeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: COHAB, 2016. 

 

Em resumo, parte dos Conjuntos Habitacionais está concentrada na região Sudoeste, são 

8.207 unidades habitacionais da COHAB e mais 3.023 lotes urbanizados. Além disso, a região 

possui unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida com 140 unidades do 
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empreendimento Porto Seguro. 

 

• Saúde  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região possui 23 unidades 

que compõe a rede pública de atendimento a saúde, dentre as unidades de saúde estão: 

12 Centros de Saúde 

01 VISA (Vigilância em Saúde) 

01 SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) 

03 CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

01 Centro de Convivência Tear das Artes 

01 Botica da Família 

01 Complexo Hospitalar Ouro Verde 

01 Laboratório de Análises Clínicas 

01 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 

01 CTA (Centro de Triagem e Acompanhamento) Ouro Verde 

 

• Educação  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 No que diz respeito à educação a região possui um total de 83 unidades escolares, sendo 

37 unidades da rede pública estadual e 44 unidades da rede pública municipal, divididas em: 

- Ensino Infantil (35 no total) 

27 CEI (Centros de Educação Infantil) 

08 CEI Nave Mãe 

- Ensino Fundamental (09 no total) 

04 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 

01 EEI/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental Integral/Educação de Jovens e 

Adultos) 

03 EMEF/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental/Educação de Jovens e Adultos) 

01 EJA/EMEJA (EJA/Escola Municipal de Educação de Jovens Adultos) 

 

• Lazer e cultura  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região Sudoeste possui cinco unidades de incentivo ao lazer e a cultura (SMSP, 2016), 

como: 

- Parque Linear do Rio Capivari: é considerado um patrimônio natural e é uma Área de 
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Preservação Permanente (APP) 

- Parque União: também é considerado um patrimônio cultural e uma Área de Preservação 

Permanente (APP), além disso conta com seis nascentes de água em seu interior sendo um 

grande afluente o rio Capivari 

- Casa de Cultura Fazenda Roseira: é um patrimônio cultural e possui uma área de 400 m² 

com vegetação nativa. A casa desenvolve atividades culturais e sociais para a comunidade, além 

de promover oficinas profissionalizantes e bingos beneficentes 

- Casa de Cultura Andorinhas: tem o objetivo de integrar e oferecer serviços gratuitos para a 

população da região através de atividades educativas e recreacionais em suas oficinas, 

destinadas preferencialmente a crianças e adolescentes 

- Bosque Augusto Ruschi (junto com a Casa de Cultura Andorinhas): possui área de 26 mil 

metros quadrados e contribui para o lazer da população local que se beneficia de um contato 

com a natureza. O parque conta com playgrounds, queda d'água natural, lago com patos, pista 

de circulação de pedestres, sanitários, minizoológico, equipamentos para ginástica e área para 

piquenique 

 Entretanto, a região não possui nenhum museu, teatro ou biblioteca, impondo o 

deslocamento da população para a área central da cidade. 

  

• Esportes  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui duas praças de esportes, caracterizadas como locais de estímulo ao 

esporte (SMEL). São elas: 

 - Praça de Esportes Tancredo Neves 

 - Praça de Esportes da Vila União 

 Além das praças de esporte há na região um bosque, denominado Bosque dos Cambarás, 

que possui parque infantil, quadras poliesportivas, campos de futebol e pista de cooper. 

Constata-se que a região possui pouca oferta de lazer para a população residente local. 
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DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

 Conforme detalhado na parte inicial deste documento, onde são apresentados dados 

gerais do município, o SISNOV é um sistema municipal que registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária e violência autoprovocada, a partir dele são 

gerados dados que mostram o perfil das vítimas de violência e dos agressores, bem como o 

local e motivo da ocorrência que ficam disponíveis para consulta na base dados denominada 

TABNET no site da SMS (Boletim SISNOV nº 9, 2015). 

Assim como foram trabalhados os dados a nível municipal, serão apresentados a seguir 

alguns dados extraídos do TABNET específicos da região Sudoeste de Campinas, como número 

total de notificações; local; sexo da vítima; idade da vítima e tipo da violência. 

A região Sudoeste tem um total de 111 casos de violência notificados no SISNOV, destes 

32 são casos que tiveram como vítima pessoas do sexo masculino, cerca de 28,8%, e os outros 

79 foram do sexo feminino, equivalente a 71,2% dos casos. A região possui um número baixo 

de notificações se comparada as demais, ainda assim é necessária uma atenção para esses casos, 

mesmo porque considera-se que os casos são subnotificados no SISNOV. 

O gráfico abaixo apresenta o dado relacionado ao número de pessoas vítimas de 

violência por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 
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A região possui um número alto de notificações para a população entre 01 e 14 anos 

representando 37,8% do total de notificações e, observando o gráfico, nota-se um outro pico na 

faixa etária entre 25 a 29 anos. Os dados indicam a necessidade de fortalecer o Sistema de 

Garantia de Direitos e a rede de proteção para crianças, adolescentes e jovens, pois eles têm 

sido as principais vítimas da violência na região. 

 

Tabela 32: Número de notificações por principal local de ocorrência 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela 32 mostra os locais com maior número de notificações, sendo a residência o 

local onde mais ocorrem as agressões com 86,4% dos casos (96 notificações), nota-se que a 

escola aparece logo em seguida, porém com um número bem menor de ocorrências, cerca de 

4,5% (5 notificações), depois aparece comércio/serviços (3,6% ou 4 notificações). 

 A tabela a seguir indica o motivo principal de violência encontrado entre os casos 

notificados. 

 

Tabela 33: Número de notificações por tipo de violência na região Sudoeste 

 

  

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 O maior número de notificações de violência diz respeito a violência física com 33,3% 

dos casos, seguida da violência psicológica com 21,6%, depois a negligência com 19,8%, e 

também com um número considerável de notificações a violência sexual e tentativa de 

suicídio/suicídio que juntos representam 19,8% dos casos. 

Em síntese, a região possui um número alto de notificações contra vítimas do sexo 

feminino, a maioria delas crianças e adolescentes, sendo o local de ocorrência que mais aparece 

nas notificações a própria residência e o motivo mais frequente foi a violência física. 

 

Dist NotificacaoResidência Escola

Comércio/

Serviços Ign/Branco Via pública Outros

Habitação 

Coletiva

Local de 

pratica 

esportiva

Bar ou 

Similar

Sudoeste 96 5 4 3 2 1 0 0 0

Dist NotificacaoFísica

Psicológi-

ca

Negligên-

cia Sexual

Tentativa 

de 

suicídio/

Suicídio Moral Bullying Abandono

Interven-

ção Legal

Trabalho 

infantil

Financeira/

Econômica Outros

Sudoeste 37 24 22 12 10 3 2 1 0 0 0 0
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CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO 

 Os dados do número de habitantes segundo o gênero, cor ou raça, alfabetização por faixa 

etária, foram, conforme censo IBGE (2010), divididos apenas por UTBs e não por região. 

Portanto, os dados serão apresentados de acordo com cada UTB da região Sudoeste. Os demais 

dados, como renda e habitantes por faixa etária, estão ancorados na fonte do IBGE (2010) e 

trabalhados de acordo com a divisão por Macrorregiões de Campinas. 

 A região Sudoeste é composta por um total de 8 UTBs (UTB 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 

e 54), os dados a seguir representam a realidade da região como um todo, por isso as UTBs 

foram agrupadas, independente da Macrozona ou da AP a qual pertencem. 

 

 

• Renda 

 Trata-se de uma região marcada por severas desigualdades sociais expressas, sobretudo 

na ausência de renda, conforme revelam os dados: 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 A predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos 

rendimentos que variam entre 0,5 e 5 salários mínimos. Em proporção, absurdamente inversa a 

faixa de renda entre 5 e 20 ou mais salários mínimos. 

 Ampliando as referências para análise, seguem os dados da população total do 

município de Campinas, conforme o gráfico abaixo: 
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Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 Constata-se por meio do gráfico, uma enorme disparidade de renda, onde apenas 10.400 

habitantes estão na faixa de 20 salários mínimos ou mais, 433.300 pessoas encontram-se na 

faixa entre 0 e 3 salários mínimos, enquanto 316 mil estão sem renda. 

 Importante advertir que os dados referem-se aos trabalhadores assalariados e que se 

considerarmos a acumulação advinda das propriedades privadas e outros bens do capital, frutos 

da riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores, a concentração de renda toma proporções 

absurdamente gritantes no município de Campinas, desvelando a realidade brasileira. 

 

• Gênero 

 O gráfico abaixo mostra a porcentagem de pessoas por gênero que residem na região 

Sudoeste: 

        Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 
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 Nota-se que não há uma grande disparidade entre a porcentagem de habitantes do gênero 

masculino e feminino. 

 

• Habitante por faixa etária e gênero 

Abaixo segue o gráfico da quantidade de habitantes, segundo gênero e faixa etária: 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

É possível observar que a maioria (88.600) da população da região tem entre 20 e 44 anos, mas 

também existem 32.400 habitantes com idades entre 05 e 14 anos e 35.300 habitantes entre 45 

e 59 anos, faixas etárias que se destacam frente às demais. Portanto, a população da região é 

prioritariamente formada por jovens ou adultos, sem grandes distinções entre o gênero 

masculino e feminino. 

 

• Raça ou cor 

        Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 
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 O gráfico acima mostra o número de habitantes da região Sudoeste segundo a raça ou 

cor, assim, é possível notar que a maioria da população se declarou branca, mas também há um 

alto número de habitantes que se declararam parda, uma parcela significativa de raça ou cor 

preta e uma minoria se declarou amarela ou indígena. 

 

• Alfabetização 

 Uma importante característica da região é a quantidade de pessoas alfabetizadas 

segundo a faixa etária, pois esse tipo de dado pode revelar o acesso da população à educação. 

Assim, o gráfico abaixo mostra os dados referentes à alfabetização: 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 A partir do gráfico, observa-se que o maior número de habitantes alfabetizados diz 

respeito à faixa etária entre 10 e 44 anos. A faixa etária entre 70 e 80 anos ou mais é a que 

apresenta menor número de pessoas alfabetizadas, apontando a necessidade de política 

educacional, como por exemplo, EJA, e, ou atividades socioeducativas em centros de 

convivência. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 

 

• Assistência Social  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

materializada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005, o município de Campinas, 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) tem 

em sua estrutura administrativa os seguintes serviços desta política social, sendo cinco deles 

localizados na região Sudoeste: 

- Distrito de Assistência Social - DAS Sudoeste 

- Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Nelson Mandela 

- Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo Tempo 

- Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Campos Elíseos 

- Unidade Maria Rosa 
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 Trata-se de serviços que compõe a rede socioassistencial, com execução direta da 

Prefeitura para o atendimento às famílias e pessoas que demandam atenções do SUAS no 

território. 

 Outrossim, a rede socioassistencial conta com uma rede de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que executam programas cofinanciados com recursos públicos 

municipal. 

 Relevante destacar que o SUAS organiza os serviços da rede socioassistencial por níveis 

de proteção básica e especial de média e alta complexidade. Deste modo segue a relação e o 

quadro dos serviços prestados pelas ONGs, de acordo com as proteções sociais. 

 

• Entidades de Assistência Social cofinanciadas (2016) (para voltar ao gráfico clique 

neste título) 

 Na região Sudoeste há um total de 8 entidades da Proteção Social Básica (PSB), destas 

7 entidades atuam no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de 6 a 14 

anos e 11 meses, são elas: 

- Associação Beneficente Salém 

- Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA DIC 

- Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia 

- Lar Escola Nossa Senhora do Calvário – Núcleo Comunitário Calvariano 

- Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Casa da Criança Maria Luísa 

Hartzer 

 Também existem 5 entidades executoras do serviço de PSB atuando no SCFV, Centros 

de Convivência Inclusivos e Intergeracionais (CCII), são elas: 

- AAPICAMP - Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Campinas e Região 

- Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia 

- Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada – CEPROMM 

- Obra Social São João Bosco – Vida Nova 

- Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Casa da Criança Maria Luísa 

Hartzer 
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Tabela 34: Número de Entidades por serviço da Proteção Social Básica (2016) 

 Proteção Social Básica (PSB) 

 SCFV 6 a 14 SCFV CCII Total serviço 

1.Associação Beneficente Salém X  1 

2.Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA 

DIC X  1 

3.Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia X X 2 

4.Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada – 

CEPROMM X X 2 

5.AAPICAMP - Associação dos Aposentados Pensionistas e 

Idosos de Campinas e Região  X 1 

6.Lar Escola Nossa Senhora do Calvário – Núcleo 

Comunitário Calvariano X  1 

7.Obra Social São João Bosco – Vida Nova X X 2 

8.Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração 

– Casa da Criança Maria Luísa Hartzer X X 2 

Total de entidades por serviço 7 5 12 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 A maioria das entidades executa o SCFV de 6 a 14 anos e dentre as entidades da PSB 

na região quatro delas executam os dois serviços que aparecem na tabela 34. 

A PSB possui o maior número de serviços e, portanto, o maior valor de cofinanciamento, 

sendo R$ 21.540.579,41 no total (repasse municipal no ano de 2016), considerando o município 

todo. Para a região Sudoeste o valor é de R$ 2.974.249,60 para atender a meta mensal pactuada 

de 2.160 pessoas a serem atendidas nos serviços que constam na tabela 34. Vale ressaltar que 

uma entidade pode atender 80 pessoas e ter apenas 60 metas, o que significa que o repasse 

municipal para a entidade é calculado em cima das metas, portanto, em relação as 60 e não as 

80 pessoas atendidas no total, desta forma a meta não reflete o número de pessoas atendidas. 

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC) conta com 2 entidades 

na região e engloba a potencialização do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), executado pelas 2 únicas entidades: 

- Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia 

- Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - Unidade Sudoeste 
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Tabela 35: Número de Entidades por serviço da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade (2016) 

 PAEFI Total serviço 

1.Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia X 1 

2.Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - 

Unidade Sudoeste X 1 

Total de entidades por serviço 2 2 

  Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

  

A PSEMC possui o valor mais baixo de cofinanciamento, sendo R$18.872.684,31 

(repasse municipal no ano de 2016), pois a PSEAC inclui os serviços com custos mais altos e 

a PSB possui a maior oferta de serviços. A região recebe o repasse municipal de R$3.121.956,00 

para atender as 450 metas pactuadas pelas duas entidades atuantes na região. 

A região possui 6 entidades na Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(PSEAC) que inclui o Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) para crianças e adolescentes 

em Abrigo Institucional executado pela Associação de Educação do Homem de Amanhã 

(Guardinha) – Jd. Novo Campos Elíseos. A PSEAC também inclui o SAI para crianças e 

adolescentes em Casa Lar executado por três entidades denominadas Casa dos Menores de 

Campinas, sendo elas: 

- Casa Lar dos Irmãos 3 

- Casa Lar dos Irmãos 4 

- Casa Lar dos Irmãos 5 

O SAI para jovens e adultos em Abrigo Institucional para Pessoas Adultas em Situação 

de Rua em abrigo masculino também é um serviço da PSEAC executado pela entidade 

Associação de Apoio a Portadores de AIDS Esperança e Vida. E a região ainda possui 1 SAI 

para pessoas idosas realizado no Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, incluso 

também nos serviços da PSEAC. 
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 Tabela 36: Número de Entidades por serviço da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade (2016) 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSEAC) 

 

SAI 

p/crianças e 

adolescentes 

em Abrigo 

Institucional 

SAI 

p/crianças e 

adolescentes 

em Casa 

Lar 

SAI 

p/pessoas 

idosas 

SAI para 

pessoas adultas 

em Situação de 

Rua em abrigo 

masculino 

Total 

serviço 

1.Associação de Educação do Homem de 

Amanhã (Guardinha) – Jd. Novo Campos Elíseos X    1 

2.CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - 

Casa Lar dos Irmãos 3  X   1 

3.CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - 

Casa Lar dos Irmãos 4  X   1 

4.CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - 

Casa Lar dos Irmãos 5  X   1 

5.Associação de Apoio a Portadores de AIDS 

Esperança e Vida    X 1 

6.Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do 

Sétimo Dia   X  1 

Total de entidades por serviço 1 3 1 1 6 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

Tem 6 entidades realizando os serviços da PSEAC, sendo uma para cada tipo de serviço, 

ou seja, na Alta Complexidade, no caso da região Sudoeste, não acontece o que ocorre na Básica 

ou Média, em que uma mesma entidade realiza serviços direcionados a mais de um tipo de 

público, por exemplo, não há uma entidade que atenda crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

           Observa-se ainda que existem 4 entidades que realizam o SAI para crianças e 

adolescentes, mas apenas uma funcionando como abrigo e as outras quatro como Casas Lares. 

             Nesse sentido, constata-se que tanto os serviços da PSB, como os da PSEAC estão 

voltados predominantemente para as crianças e adolescentes, em virtude do alto percentual da 

população infantojuvenil na região. A tabela 36 mostra que existem apenas 2 entidades que 

oferecem serviços da PSEAC voltados para jovens, adultos e idosos. 

A PSEAC possui os serviços de maior custo, pois inclui instituições de longa 

permanência, nas quais o usuário passa 24h institucionalizado, portanto recebe um valor alto 

de cofinanciamento, sendo R$20.558.775,40 (repasse municipal no ano de 2016) no total. As 

entidades da região recebem um total de R$2.637.814,60 juntas para executar os serviços que 

constam na tabela 36. 

 Portanto, no total a região se destaca por ter o menor número de entidades, pois possui 

apenas 15 entidades cofinanciadas de Assistência Social, sendo 08 da PSB, 2 entidades da 
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PSEMC e 6 da PSEAC. 

Nota-se ainda que a maioria atende a população com idade entre 6 e 14 anos, como pode 

ser observado na tabela 34. A entidade denominada Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia 

executa serviços de mais de uma proteção (executa serviços da PSB e PSEMC), é por esse 

motivo que a somatória dos valores de cada proteção difere do valor total, conforme consta 

acima. 

 

 

 

PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Programa Bolsa Família (PBF) referente a dez/2016 

 A região Sudoeste é a que possui o terceiro maior número de titulares cadastrados no 

PBF, valor equivalente a 7.973 (dados relativos a dezembro de 2016). É possível observar que 

a região possui 6.074 famílias cadastradas no PBF com renda de até R$85,00 e que, portanto, 

recebem o benefício básico e também apresenta um alto índice de famílias em situação de 

extrema pobreza, com 2.999 famílias que recebem o benefício para superação da extrema 

pobreza, que são os casos em que mesmo a família já recebendo algum outro benefício do PBF, 

ela ainda encontra-se com renda per capita inferior a R$85,00. Esses dados condizem com os 

dados do primeiro gráfico apresentado, o qual mostra grande parcela da população dessa região 

sem renda. 

 

Tabela 37: Quantidade de Famílias Beneficiárias do PBF (dez/2016) 

NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA 

REGIÃO DAS/CRAS TITULARES BÁSICO (BB) 
SUPERAÇÃO 

POBREZA (BSP) 

DAS SUDOESTE  7.973   6.074   2.999  

  DAS SUDOESTE   3.555   2.644   1.250  

 CRAS CAMPOS ELISEOS  1.614   1.196   497  

 CRAS NELSON MANDELA  1.742   1.355   727  

 CRAS NOVO TEMPO  1.062   879   525  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 
 

 

 Ao analisar a tabela 37, nota-se que a maioria dos beneficiários reside no território do 

DAS, dentre os CRAS o Nelson Mandela é o que apresenta maior quantidade de beneficiários 
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e o Novo tempo a menor quantidade, ainda assim o quantitativo é alto e são famílias que 

necessitam de um acompanhamento, principalmente aquelas que recebem o BSP (última coluna 

da tabela 37. 

Outro dado relevante, diz respeito ao descumprimento de condicionalidades do PBF, 

pois dentre os 7.973 titulares (dez/2016) 3.011 receberam advertência ou tiveram o benefício 

bloqueado, cancelado ou suspenso, conforme mostra a tabela: 

 

Tabela 38: Número de beneficiários do PBF em descumprimento de condicionalidades e o 

efeito no benefício 

Efeito Advertência Bloqueio Cancelamento Suspensão 
Total 
Geral 

DAS SUDOESTE  778   312   1   363   1.454  

CRAS CAMPOS ELISEOS  387   131    156   674  

CRAS NELSON MANDELA  378   102    61   541  

CRAS NOVO TEMPO  218   79    45   342  

Total Geral  1.761   624   1   625   3.011  
Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 

 

 Do total de beneficiários em situação de descumprimento no ano de 2016, 1.454 são do 

território do DAS, 674 são do CRAS Campos Elíseos, 541 são do CRAS Nelson Mandela e 342 

do CRAS Novo Tempo, totalizando 3.011, lembrando que esse número representa o somatório 

de todos os períodos de descumprimento, ou seja, podem ter alguns beneficiários contabilizados 

mais de uma vez, já que uma mesma pessoa pode ter descumprido por dois ou mais períodos 

consecutivos. 
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• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

Tabela 39: Número de famílias acompanhadas e atendidas pelo PAIF 

Famílias atendidas em 2016 

Região CRAS 
Famílias 

Acompanhadas 

Atendimento às 
Famílias 

(Acolhimento) 
Total 

Sudoeste 

Campos Elíseos 113 1.057 1.170 

Nelson Mandela 190 1.191 1.381 

Novo Tempo 205 1.945 2.150 

   Fonte: DOAS, 2016. 
 

 A tabela 39 mostra o número de famílias acompanhadas e atendidas pelos CRAS da 

região Sudoeste no serviço do PAIF. É possível observar que durante o ano de 2016 houve um 

volume maior de atendimentos e acompanhamentos de famílias na área de abrangência do 

CRAS Novo Tempo, tendo a região Sudoeste atendido e acompanhado um total de 4.701 

famílias. 

 

• Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

Tabela 40: Quantidade de beneficiários do BPC por DAS/CRAS (dez/2016) 

REGIÃO DAS/CRAS BPC - Idoso 
BPC - Pessoa 
com Deficiência Total geral 

SUDOESTE   1.972   1.823   4.001  

 DAS SUDOESTE  1.112   1.007   2.234  

 

CRAS CAMPOS 
ELISEOS  574   463   1.103  

 

CRAS NELSON 
MANDELA  215   266   499  

 CRAS NOVO TEMPO  71   87   165  
  Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 

 

 A região Sudoeste é a primeira com maior número de beneficiários do BPC, sendo que 

existem mais idosos que recebem o benefício do que pessoas com deficiência, mesmo a 

população idosa sendo minoria na região, isso se da em virtude das condições de vida e da renda 
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per capita da população residente. A região possui o maior número de beneficiários do BPC 

para pessoas com deficiência e o segundo maior número de beneficiários do BPC para idoso 

em comparação com as outras quatro regiões. 

A região Sudoeste tem um número alto de beneficiários do BPC em território de DAS 

e, na área de abrangência dos CRAS da região, nota-se que o CRAS Campos Elíseos se destaca, 

porque tem mais beneficiários que os CRAS Nelson Mandela e Novo Tempo juntos. Ao 

comparar o número de idosos e de pessoas com deficiência que recebem o BPC, há uma 

realidade diferente na região entre os territórios discriminados na tabela 40, observa-se que o 

território do DAS e do CRAS Campos Elíseos concentram mais beneficiários idosos do que 

pessoas om deficiência, diferente do que ocorre da área de abrangência dos CRAS Nelson 

Mandela e Novo Tempo que possuem mais pessoas com deficiência recebendo o BPC do que 

idosos, o que demostra o perfil diferenciado da população dentro da mesma região. 
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA 

REGIÃO SUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 
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CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO SUL 

 

 

 

 A região Sul (contornada de preto no mapa) limita-se pelos municípios de Itupeva e de 

Valinhos e é contornada pela Rodovia Santos Dumont – SP075 e atravessada pelas Rodovias 

Anhanguera – SP 330 e Rodovia dos Bandeirantes - SP 348, mas também ocupa um trecho bem 

curto da Rodovia Dom Pedro I – SP 065. 

 A área mais ao Sul, ocupada pela Macrozona 6 (verde), apresenta pouca urbanização e 

caracteriza-se pela área rural de vocação agrícola, inclusive de produtos da fruticultura com 

exportação certificada. Possui diversas barreiras físicas naturais (cursos d’água) e construídas 

(rodovias, ferrovia, linhas de alta tensão, gasoduto). Está desconectada da malha urbana 

principal. Apresenta carência de equipamentos públicos comunitários e serviços de atendimento 

local, por tratar-se de área fora do perímetro urbano, além de conter algumas áreas 

ambientalmente degradadas. É atravessada pelo Rio Capivari e alguns de seus afluentes 

(SEPLAMA, 2006). 
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 É uma área com ocupação predominantemente agrícola, inclusive para exportação. 

Também existe uma significativa área de Reforma Agrária, situada nos municípios de Campinas 

e Valinhos, onde se concentra um contingente populacional de baixa renda. A região apresenta 

carência de atividades terciárias de atendimento local e geradoras de emprego, e há demanda 

por unidades de educação, saúde e transporte públicos (SEPLAMA, 2006). 

 

         Fonte: SEPLAMA. Imagem alterada. 

 

 Esta Macrozona tem atualmente, pelo Plano Diretor de 2006, uma Área de Planejamento 

(AP) 32, compreendida dentro do perímetro da Macrozona 6, sendo constituída da Unidade 

Territorial Básica (UTB) 65 A e da porção da zona rural, como pode ser observado no mapa 

acima. 

 Além da Macrozona 6, a região também engloba a maior parte da Macrozona 4 e a 

menor parte da Macrozona 7, apenas a parte referente a AP 30. 

 Um dos grandes problemas da região é a degradação dos solos, causada pela 

intensificação do seu uso de forma inadequada, afetando o desenvolvimento da agricultura e da 

vegetação nativa. É sabido que o solo possui importante função ambiental de sustentação da 

flora (SEPLAMA, 2006). 

 Dentre essas funções está a possibilidade de infiltração de águas da chuva que 

alimentam os cursos d’água, lençóis freáticos e aquíferos, assim como a filtragem de elementos 

contaminantes contidos na água. Com a degradação essa função acaba sendo prejudicada pela 
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impermeabilização do solo, advinda da retirada da cobertura vegetal, resultando em sua 

compactação. Tal fato ocasiona problemas de enchente, bem como a contaminação dos corpos 

hídricos por lixo lançado nas estradas e carregados pela chuva. Além dos problemas 

supracitados, a compactação do solo gera aumento do escoamento superficial, e consequente 

erosão dos solos (SEPLAMA, 2006). 

 A zona rural da região teve como primeira cultura inserida na região o algodão, logo 

suplantada pelas lavouras de café. Assim, a cultura cafeeira impulsionou um novo ciclo de 

desenvolvimento da cidade, criando impérios do café. Os trabalhadores nesse período eram, em 

sua maioria, escravos, mas também havia os trabalhadores livres, empregados em plantações e 

em atividades rurais (SEPLAMA, 2006). 

 Em 1872, o café atrai para a cidade a construção da Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro, o que coloca Campinas na posição de uma das maiores cidades do país. Com a ocupação 

das terras por algodoais e cafezais as belezas naturais da região foram degradadas 

gradativamente. Com a crise do café, no final dos anos 20, diversos fazendeiros se viram 

obrigados a vender suas terras para colonos italianos e imigrantes japoneses, que inseriram na 

região a fruticultura (SEPLAMA, 2006). 

 Atualmente, a zona rural da região abriga diversas propriedades produtoras de frutas, 

sendo as mais encontradas o figo, a goiaba, a uva e a banana. Encontra-se também na região 

pontos de pastagens, com gado. Além das atividades supracitadas, a região possui uma pedreira 

em atividade (SEPLAMA, 2006). 

 A ocupação dessa região se deu no entorno das rodovias, um exemplo é o loteamento 

de alto padrão, denominado Swiss Park, com implantação ao longo da rodovia Anhanguera. A 

maior parte do loteamento está localizado ao sul da Macrozona 4 e uma pequena parte ao norte 

da Macrozona 6. A sede do loteamento é uma herança de gerações passadas, a sede da antiga 

Fazenda Sete Quedas, onde está atualmente a Fundação Bradesco (SEPLAMA, 2006). 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

HABITAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DA 

REGIÃO 

 

 A região oferece diferentes opções de lazer para seus diversos públicos, como 

patrimônios históricos, naturais e culturais, além de uma ampla rede de saúde e uma rede de 

ensino com escolas municipais e estaduais. 

 

• Habitação 

A região possui alguns conjuntos habitacionais promovidos pela COHAB, contando 

com: 

Tabela 41: Número de unidades habitacionais e lotes 

urbanizados da COHAB na região Sul 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: COHAB, 2016. 

 

No total a região possui 1.247 unidades habitacionais da COHAB e mais 1.426 lotes 

urbanizados. Além disso, a região é a segunda com maior número de unidades habitacionais do 

programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com 3.210 unidades, estando atrás somente da 

região Noroeste, com 5.000. Conforme mostra o gráfico abaixo: 
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  Fonte: SMH, 2016. Elaboração própria. 

 

 O gráfico mostra o número de unidades habitacionais (UH) nas regiões de Campinas e 

detalha a informação da região Sul que apresenta cerca de 35,8% do total, ou seja, mais de um 

terço das UH do município. 

 A região possui quatro empreendimentos do PMCMV, um deles é o Residencial Santa 

Lúcia (rosa no gráfico) que possui 402 unidades, o Residencial Vila Abaeté (verde no gráfico) 

com 1.888 unidades, o Residencial Vilas de Taubaté (preto no gráfico) com 660 unidades e o 

Residencial Santa Luzia (azul claro no gráfico) com 260 unidades. 

 

• Saúde  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região Sul tem no total 37 

unidades da rede pública de saúde, elencadas a seguir: 

16 Centros de Saúde 

01 VISA (Vigilância em Saúde) 

01 SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) 

02 CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) 

01 CAPS AD (Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas) 

02 Ambulatórios de Especialidades - Policlínica 

01 Espaço de Convivência Portal das Artes 

01 Pronto Atendimento - Jardim São José 
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04 Hospitais (Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Hospital Álvaro Ribeiro, Hospital Santa 

Edwiges, Hospital Evangélico Samaritano Campinas) 

01 Centro de Referência Saúde do Trabalhador  

01 Posto de Coleta de Laboratório Adolfo Luiz 

02 Módulos Odontológicos 

04 Módulos Saúde da Família 

 O gráfico abaixo apresenta o total de unidades públicas de saúde por região, sendo a 

região Sul com o maior número de unidades de saúde, conforme apresentado no gráfico do 

início do documento. 

 

• Educação  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região Sul conta com 84 unidades escolares, sendo 42 unidades da rede pública 

estadual de ensino, e outras 42 unidades da rede pública municipal de ensino, divididas em: 

 - Ensino Infantil (30 no total) 

26 CEI (Centros de Educação Infantil) 

04 CEI Nave Mãe 

- Ensino Fundamental (12 no total) 

05 EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 

01 EEI (Escolas Municipais de Educação Fundamental Integral) 

05 EMEF/EJA (Escolas Municipais de Educação Fundamental/Educação de Jovens e Adultos) 

01 EJA 

  A região apresenta o segundo maior número de unidades públicas da rede estadual de 

ensino e também o segundo maior número de unidades públicas da rede municipal. Assim, a 

região se caracteriza pelo alto número de unidades públicas educacionais. 

 

• Lazer e cultura  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região Sul possui também parques, bosques, teatro e outros. Entre os 12 pontos de 

lazer e cultura da região estão: 

- Parque Ecológico Monsenhor Emilio José Salim: o local possui 110 hectares e conta com 

7 quadras poliesportivas, além de áreas para piquenique, anfiteatro e um Museu Histórico 

Ambiental 

- Parque das Águas: também realiza parcerias para prática de esportes 

- Bosque São José: possui mata nativa e área de recreação 
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- Bosque dos Guarantãs: tem um lago com quedas d’água, quadras poliesportivas, campo de 

futebol, pista de cooper e conta também com uma área para piquenique, com churrasqueiras e 

playground 

- Teatro “Castro Mendes”: realiza espetáculos de teatro, de dança e de música (capacidade de 

760 lugares) 

- Teatro Escola SOTAC: Teatro de pequeno porte que atende público infantil e adulto, 

apresentando montagens clássicas e contemporâneas (capacidade de 230 lugares) 

- Centro de Conhecimento das Águas (CCA): instalado dentro do Parque das Águas, foi 

criado para ser um espaço cultural, educativo e de pesquisa 

- Casarão: localizado no interior da fazenda Jambeiro, patrimônio tombado, que integra a 

história rural de Campinas 

- Casa da Tulha: o engenho Tulha foi construído no auge do momento açucareiro e é 

considerada a mais antiga fazenda de café na cidade 

- Casa de Cultura Urucungos, Puítas, Quijengues: o grupo tem o objetivo de resgatar, 

preservar e divulgar a cultura popular brasileira. O nome do grupo vem de instrumentos 

musicais africanos provenientes de Angola e difundidos no Brasil, sendo Urucungos 

identificado como Berimbau, Puítas que significa Cuíca e Quijengues que quer dizer Tambor 

- Museu/Instituto Cultural Babá Toloji (memória e identidade afro): o acervo é composto 

por esculturas, pinturas, objetos arqueológicos, etnológicos, utensílios domésticos e peças 

sacras. 

- SESI Campinas 

 

• Esportes  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 A região possui 1 Ginásio de Esporte, denominado Rogê Ferreira, 9 praças de esportes 

e ainda tem parceria com o Parque das Águas e a Associação de Moradores do Jardim Miranda 

para o estímulo da prática de esportes e atividades físicas saudáveis (SMEL). As 9 praças são: 

- Praça de Esportes Argemiro Roque 

- Praça de Esportes do Corintinha 

- Praça de Esportes do Paranapanema 

- Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge 

- Praça de Esportes Dr. Carlos Grimaldi 

- Praça de Esportes Dr. Olímpio Dias Porto 

- Praça de Esportes Ferdinando Panattoni 
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- Praça de Esportes Pompeo de Vitto 

- Praça de Esportes Sarkis Salamene 

 É importante destacar que, além desses locais, a região concentra os dois estádios de 

futebol do município, sendo o: 

 - Estádio de Esportes “Brinco de Ouro” – Guarani Futebol Clube (capacidade para 35 mil 

pessoas) 

 - Estádio de Esportes “Moisés Lucarelli” – Associação Atlética Ponte Preta (capacidade para 

20 mil pessoas) 

 Assim, constata-se que a região oferece diversas oportunidades para todos os 

interessados na prática de algum tipo de esporte ou atividade física, pois possui o maior número 

de unidades, com um total de 12. 

 

 

DADOS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIAS 

 Conforme detalhado na parte inicial deste documento, onde são apresentados dados 

gerais do município, o SISNOV é um sistema municipal que registra casos de violência do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária e violência autoprovocada, a partir dele são 

gerados dados que mostram o perfil das vítimas de violência e dos agressores, bem como o 

local e motivo da ocorrência que ficam disponíveis para consulta na base dados denominada 

TABNET no site da SMS (Boletim SISNOV nº 9, 2015). 

Assim como foram trabalhados os dados a nível municipal, serão apresentados a seguir 

alguns dados extraídos do TABNET específicos da região Sudoeste de Campinas, como número 

total de notificações; local; sexo da vítima; idade da vítima e tipo da violência. 

A região Sudoeste tem um total de 377 casos de violência notificados no SISNOV, destes 

186 são casos que tiveram como vítima pessoas do sexo masculino, cerca de 49,3%, e os outros 

191 foram do sexo feminino, equivalente a 50,7% dos casos. A região apresenta a menor 

diferença entre as notificações que tem como vítima alguém do sexo masculino e feminino, 

havendo um equilíbrio no número. A região se destaca por ter o maior número de notificações, 

dado alarmante ainda mais porque considera-se que os casos são subnotificados, ou seja, o valor 

real seria maior do que os registrados no SISNOV. 

O gráfico abaixo apresenta o dado relacionado ao número de pessoas vítimas de 

violência por faixa etária. 
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   Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

A região possui um número alto de notificações para a população entre 01 e 19 anos 

representando 67,6% do total de notificações, com destaque para a faixa etária entre 10 a 14 

anos que sozinha representa 28,9% das notificações. Os dados indicam a necessidade de 

fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos e a rede de proteção para crianças, adolescentes e 

jovens, pois eles têm sido as principais vítimas da violência na região. 

 

Tabela 42: Número de notificações por principal local de ocorrência 

 

 

 

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 A tabela 42 mostra os locais com maior número de notificações, sendo a residência o 

local onde mais ocorrem as agressões com 48,5% dos casos (183 notificações), nota-se que a 

via pública aparece logo em seguida, porém com um número menor de ocorrências, cerca de 

29,7% (112 notificações), há ainda um grande número de ocorrências que aparecem sem o local 

preenchido (15,9% ou 60 notificações). 

Dist NotificacaoResidencia Via pública Ign/Branco Outros

Comércio/

Serviços

Bar ou 

Similar

Habitação 

Coletiva

Local de 

pratica 

esportiva Escola

Sul 183 112 60 12 5 3 1 1 0
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 A tabela a seguir indica o motivo principal de violência encontrado entre os casos 

notificados. 

 

Tabela 43: Número de notificações por tipo de violência na região Sul 

 

 

  

 

Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet, dez/2016. 

 

 O maior número de notificações de violência diz respeito a negligência com 31,5% dos 

casos (119), seguida do trabalho infantil com 22,1% (84 notificações no SISNOV), depois a 

violência física com 17% (64), e também com um número considerável de notificações a 

tentativa de suicídio/suicídio e violência sexual que juntos representam 24,4% dos casos (92). 

Em síntese, a região possui um equilíbrio no número de notificações contra vítimas do 

sexo feminino e masculino, a maioria delas crianças e adolescentes, sendo o local de ocorrência 

que mais aparece nas notificações a própria residência e o motivo mais frequente a negligência. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO 

 

 Os dados do número de habitantes segundo o gênero, cor ou raça, alfabetização por faixa 

etária, foram, conforme censo IBGE (2010), divididos apenas por UTBs e não por região. 

Portanto, os dados serão apresentados de acordo com cada UTB da região Sul. Os demais dados, 

como renda e habitantes por faixa etária, estão ancorados na fonte do IBGE (2010) e trabalhados 

de acordo com a divisão por Macrorregiões de Campinas. 

 Desse modo, os dados serão apresentados de maneira geral indicando a realidade da 

região Sul e não de cada UTB. 

 

• Renda 

 Trata-se de uma região marcada por severas desigualdades sociais expressas, sobretudo 

na ausência de renda, conforme revelam os dados: 

Dist Notificacao

Negligên-

cia

Trabalho 

infantil  Física

 

Tentativa 

de 

suicídio/

Suicídio  Sexual Outros

Psicológi-

ca

Interven-

ção Legal Moral Abandono

Financeira/

Econômica Bullying

Sul 119 84 64 57 35 13 2 1 1 1 0 0
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Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 A predominância de renda zero é significativamente elevada, combinada com baixos 

rendimentos que variam entre 0,5 e 10 salários mínimos. Em proporção, absurdamente inversa 

à faixa de renda entre 10 e 20 ou mais salários mínimos. 

 Ampliando as referências para análise, seguem os dados da população total do 

município de Campinas, conforme o gráfico abaixo: 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

 Constata-se por meio do gráfico, uma enorme disparidade de renda, onde apenas 1.000 

habitantes estão na faixa de 20 salários mínimos ou mais, 119.600 pessoas encontram-se na 

faixa entre 0 e 3 salários mínimos, enquanto 82.700 estão sem renda. 

 Importante advertir que os dados referem-se aos trabalhadores assalariados e que se 

considerarmos a acumulação advinda das propriedades privadas e outros bens do capital, frutos 

da riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores, a concentração de renda toma proporções 

absurdamente gritantes no município de Campinas, desvelando a realidade brasileira. 
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• Gênero 

 A região possui uma extensa área e por isso abrange muitas UTBs, são 16 UTBs (38, 

38A e da 55 a 57) no total, portanto os dados referentes ao número de pessoas do gênero 

masculino e feminino foi representado por meio do gráfico abaixo: 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 O gráfico acima mostra que as UTBs mais populosas são a UTB 55 e 64 e as que 

apresentam maior diferença entre os gêneros são as UTBs 55 e 61. Além disso, em 13 das 16 

UTBs da região, o número de mulheres ultrapassa o número de homens, ou seja, a população 

masculina só é maior que a feminina em apenas 3 UTBs (66, 66A e 67). Portanto, conclui-se 

que, de modo geral, a população da região é majoritariamente feminina e não possui grande 

diferença entre o total de habitantes do gênero masculino e o total do gênero feminino. 

 

• Habitante por faixa etária e gênero 

 O gráfico abaixo indica o número de habitantes da região segundo a faixa etária e o 

gênero: 
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 Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

Nota-se que a maioria da população possui entre 20 e 59 anos, número equivalente a 

172 mil pessoas, ou seja, mais da metade da população da região se encontra nessa faixa etária. 

Outro fator, que pode ser observado no gráfico, é que a diferença entre o gênero masculino e 

feminino é menor na faixa etária que vai de 0 a 19 anos, além disso, nessa mesma faixa etária, 

o número de homens é maior que o número de mulheres, realidade que se altera quando 

observadas as outras faixas etárias presentes no gráfico. Na população com 20 anos ou mais o 

número de mulheres sempre ultrapassa o número de homens. 

 

• Raça ou cor 

O gráfico abaixo representa o número de habitantes nas UTBs da região, de acordo com 

a raça ou cor, declarada no censo IBGE 2010. 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 
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 A maioria da população da região se autodeclarou da raça ou cor branca, mas também 

houve uma parcela significativa da população que se declarou como parda. Na UTB 64, por 

exemplo, os números ficam praticamente equilibrados e a mesma UTB ainda apresenta o maior 

número de habitantes que se declararam da raça ou cor preta. 

 

• Alfabetização 

 O gráfico abaixo representa o total da população alfabetizada segundo as faixas etárias 

em cada UTB da região. 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

 

 Nota-se a partir do gráfico que as faixas etárias com maior número de pessoas 

alfabetizadas vão de 10 a 59 anos, ou seja, a população com 60 anos ou mais apresenta baixos 

índices de alfabetização, apontando a necessidade de política educacional, como por exemplo, 

EJA, e, ou atividades socioeducativas em centros de convivência. 
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 O maior número de pessoas da UTB 55 a 62 que se encontra alfabetizado está na faixa 

etária entre 25 a 29 anos. Entretanto, nas UTBs 64, 65, 66, 66A e 67 a faixa etária de pessoas 

alfabetizadas de maior destaque está entre 10 e 14 anos. Portanto, notam-se algumas diferenças 

aparentes entre as UTBs, em virtude da extensão da região Sul. Porque, ao observar o grupo de 

UTBs que se diferenciam, é possível dizer que o primeiro grupo citado localiza-se no norte da 

região e o segundo grupo localiza-se no sul da região. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 

REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Mapa de Serviços, 2017. 
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• Assistência Social  (para voltar ao gráfico clique neste título) 

 Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

materializada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/2005, o município de Campinas, 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) tem 

em sua estrutura administrativa os seguintes serviços desta política social, na região Sul: 

- Distrito de Assistência Social - DAS Sul 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Bandeiras 

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Campo Belo 

- Centro de Referência de Assistência Social – CREAS Sul 

- SCFV Vila Formosa 

- Abrigo Institucional Estela 

 Trata-se de serviços que compõe a rede socioassistencial, com execução direta da 

Prefeitura para o atendimento às famílias e pessoas que demandam atenções do SUAS no 

território. 

 Outrossim, a rede socioassistencial conta com uma rede de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que executam programas cofinanciados com recursos públicos 

municipal. 

 Relevante destacar que o SUAS organiza os serviços da rede socioassistencial por níveis 

de proteção básica e especial de média e alta complexidade. Desse modo, segue a relação e o 

quadro dos serviços prestados pelas ONGs, de acordo com as proteções sociais. 

 

• Entidades de Assistência Social cofinanciadas (2016) (para voltar ao gráfico clique 

neste título) 

 Na região Sul existem 18 entidades que executam serviços da Proteção Social Básica 

(PSB), sendo 14 entidades atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), 6 a 14 anos e 11 meses, são elas: 

- Adra Central – Núcleo Social profª Cássia Rodrigues Lasca 

- Associação dos Amigos da Criança (AMIC) – Monte Cristo 

- Associação Anhumas Quero-quero – Vl. Brandina 

- Associação Assistencial, Promocional e Educacional Ressurreição (APER) 

- Associação de Assistência Social São João Vianney – Casa Marcondes Pinheiro 

- Centro Social Bertoni 

- Centro Social Lírio dos Vales 
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- Centro Social Romília Maria 

- Centro Sócio Educativo Semente Esperança (CSESE) 

- Fundação Eufraten – FUNBEM – EPV – Escola Preparatória para a Vida I – Vl. Palmeiras 

- Instituto Paulo Freire de Ação Social 

- Obra Social São João Bosco – Jd. Campo Belo 

- Obra Social São João Bosco – Jd. Dom Gilberto 

- Obra Social São João Bosco – Pq. Oziel 

 Também existem 8 entidades executoras do serviço de PSB atuando no SCFV, Centros 

de Convivência Inclusivos e Intergeracionais, são elas: 

- Associação dos Amigos da Criança (AMIC) – Monte Cristo 

- Associação Anhumas Quero-quero – Vl. Brandina 

- Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Esmeraldina 

- Associação de Assistência Social São João Vianney 

- Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) – Guardinha 

- Centro Social Romília Maria 

- Fundação Eufraten – FUNBEM – EPV – Escola Preparatória para a Vida I – Vl. Palmeiras 

- Fundação Eufraten – FUNBEM – EPV III - Escola Preparatória para a Vida III – Jd. do Lago 

II 
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Tabela 44: Entidades de assistência social cofinanciadas - Proteção Social Básica 

(2016) 

 Proteção Social Básica (PSB) 

 SCFV 6 a 14 SCFV CCII Total serviço 

1.Adra Central – Núcleo Social profª Cássia 

Rodrigues Lasca X  1 

2.Associação dos Amigos da Criança (AMIC) – 

Monte Cristo X X 2 

3.Associação Anhumas Quero-quero – Vl. Brandina X X 2 

4.Associação Assistencial, Promocional e Educacional 

Ressurreição (APER) X  1 

5.Associação de Assistência Social São João Vianney 

– Casa Marcondes Pinheiro X  1 

6.Centro Social Bertoni X  1 

7.Centro Social Lírio dos Vales X  1 

8.Centro Social Romília Maria X X 2 

9.Centro Sócio Educativo Semente Esperança 

(CSESE) X  1 

10.Fundação Eufraten – FUNBEM – EPV – Escola 

Preparatória para a Vida I – Vl. Palmeiras X X 2 

11.Instituto Paulo Freire de Ação Social X  1 

12.Obra Social São João Bosco – Jd. Campo Belo X  1 

13.Obra Social São João Bosco – Jd. Dom Gilberto X  1 

14.Obra Social São João Bosco – Pq. Oziel X  1 

15.Associação de Educação do Homem de Amanhã 

(AEDHA) – Guardinha  X 1 

16.Fundação Eufraten – FUNBEM – EPV III - Escola 

Preparatória para a Vida III – Jd. do Lago II  X 1 

17.Aprendizado Doméstico Santana – Jd. Esmeraldina  X 1 

18.Associação de Assistência Social São João 

Vianney  X 1 

Total de entidades por serviço 14 8 22 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração Própria. 

 

 Na região, quatro entidades executam os dois serviços da PSB, no geral a maioria das 

entidades executa o SCFV de 6 a 14 anos. 

A PSB possui o maior número de serviços e, portanto, o maior valor de cofinanciamento, 

sendo R$ 21.540.579,41 no total (repasse municipal no ano de 2016), considerando o município 

todo. Para a região Sul o valor é de R$ 4.269.816,30 para atender a meta mensal pactuada de 

3.090 pessoas a serem atendidas nos serviços que constam na tabela 44. Vale ressaltar que uma 

entidade pode atender 80 pessoas e ter apenas 60 metas, o que significa que o repasse municipal 
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para a entidade é calculado em cima das metas, portanto, em relação as 60 e não as 80 pessoas 

atendidas no total, desta forma a meta não reflete o número de pessoas atendidas. 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC) possui 16 entidades 

atuando na região e engloba a potencialização do Serviço Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) é executada na região por duas entidades: 

- Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria (AFASCOM) Vl. Georgina 

- Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência (SETA) Sul 

 Existem duas entidades executoras da potencialização do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes (SPSA) em Cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade 

Assistida (LA), denominadas: 

- Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas (COMEC) 

- SETA Sul 

 Ainda da PSEMC, existe 1 única entidade que realiza o Serviço de Proteção Social 

(SPS) especial para PCD e suas famílias em Centro-Dia de referência que é a Sorri Campinas. 

Também há na região a entidade AFASCOM unidade Bosque que executa o SPS especial no 

domicílio para PCD idosas e suas famílias. 

 Existe também o Serviço especializado em abordagem social para crianças e 

adolescentes executado pela entidade Movimento Vida Melhor (MVM). Outro serviço que é 

executado por apenas uma entidade na região é o Serviços Complementares (SC) para pessoas 

adultas em situação de rua – Casa da Cidadania executado pela Associação Beneficente Semear 

– Vila Industrial. 

 Na PSEMC existem ainda 10 entidades que atuam nos SC para Atendimento a PCD, são 

elas: 

- Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas (APASCAMP) 

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas (APAE) 

- Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas (ADACAMP) 

- Associação Pestalozzi de Campinas 

- Casa da Crianças Paralítica de Campinas (CCP) 

- Centro de Apoio e Integração do Surdocego e múltiplo deficiente (CAIS) 

- Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores 

- Instituto Educacional Professora Maria do Carmo Arruda Toledo (CADAF) 

- Pró-visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual 

- Sorri Campinas 
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Tabela 45: Entidades de assistência social cofinanciadas - Proteção Social 

Especial de Média Complexidade (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 Como pode ser visto na tabela 45 existem 16 entidades da PSEMC, sendo que apenas 

duas delas executam mais de um serviço da PSEMC que é a SETA Sul e a Sorri Campinas. É 

possível observar ainda que a maioria delas está voltada para o atendimento à PCD. 

A PSEMC possui o valor mais baixo de cofinanciamento, sendo R$18.872.684,31 

(repasse municipal no ano de 2016), pois a PSEAC inclui os serviços com custos mais altos e 

a PSB possui a maior oferta de serviços. A região recebe o repasse municipal de R$6.287.310,60 

para atender as 1.580 metas pactuadas pelas entidades atuantes na região. 

 Na região há um total de 14 entidades que executam serviços da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade (PSEAC), que estão divididas em: 

 Duas entidades no Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) para crianças e 

adolescentes realizado em Abrigo Institucional, denominados: 

- Casa dos Menores de Campinas – São Domingos 

- UNIASEC – Lar Infantil Nosso Sonho 

PAEFI

SPS especial 

no domicílio 

para PCD 

idosas e suas 

famílias

SPSA em 

cumprimento 

de MSE de LA

SPS especial 

para PCD e 

suas famílias 

em Centro-Dia 

de referência

Serviço 

especializado em 

abordagem social 

p/crianças e 

adolescentes

SC para pessoas 

adultas em 

situação de rua - 

Casa da 

Cidadania

SC para 

Atendimento a 

PCD Total serviço

1.Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria 

(AFASCOM) - Vl Georgina X 1

2.Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria 

(AFASCOM) - Bosque X 1

3.Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas (COMEC) X 1

4.Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência - SETA - SUL X X 2

5.SORRI Campinas X X 2

6.Movimento Vida Melhor X 1

7.Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas (APASCAMP) X 1

8.Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas (APAE) X 1

9.Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas

(ADACAMP) X 1

10.Associação Pestalozzi de Campinas X 1

11.Casa da Crianças Paralítica de Campinas (CCP) X 1

12.Associação Beneficente Semear - Vl Industrial X 1

13.Centro de Apoio e Integração do Surdocego e múltiplo deficiente

(CAIS) X 1

14.Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores X 1

15.Instituto Educacional Professora Maria do Carmo Arruda Toledo

(CADAF) X 1

16.Pró-visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual X 1

Total de entidades por serviço 2 1 2 1 1 1 10 18

Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSEMC)
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 Tem outras 3 entidades inseridas no SAI para crianças e adolescentes em Casa Lar, entre 

elas a: 

- UNIASEC – Casa Lar Grandes Amigos 

- UNIASEC – Casa Lar Grandes Pequeninos 

- Casa dos Menores de Campinas – Casa Lar masculina 

- Casa dos Menores de Campinas – Casa Lar feminina 

- Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) Guardinha CASA LAR CRER & 

SER – UNIDADE I 

- Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) Guardinha CASA LAR CRER & 

SER – UNIDADE II 

 Também há uma entidade no SAI em Família Acolhedora, que é a Associação de 

Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) Guardinha. 

 Existe também o SAI para Idosos realizado em 4 entidades, são elas: 

- Assistência Vicentina Frederico Ozanam de Campinas 

- Lar Evangélico Alice de Oliveira 

- Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria (AFASCOM) – Von Zuben 

- Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry 

Existe ainda na região 1 entidade, Associação Casa de Apoio Santa Clara, que executa 

o SAI para Pessoas em Situação de Rua (Fem). 
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Tabela 46: Entidades de assistência social cofinanciadas – Proteção Social de Alta 

Complexidade (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSAC, 2016. Elaboração própria. 

 

 Na PSEAC tem 14 entidades que executam os serviços. A maioria das entidades executa 

o SAI para crianças e adolescentes, além disso essa é a única região que possui o SAI em 

Família Acolhedora executado por entidade. 

 Existe apenas 1 entidade na região que executa serviços de mais de uma proteção, a 

entidade é a Associação de Educação do Homem de Amanhã - AEDHA – Guardinha (executa 

serviços da PSB e PSEAC). 

A PSEAC possui os serviços de maior custo, pois inclui instituições de longa 

permanência, nas quais o usuário passa 24h institucionalizado, portanto recebe um valor alto 

de cofinanciamento, sendo R$20.558.775,40 (repasse municipal no ano de 2016) no total. As 

entidades da região recebem um total de R$6.754.586,00 juntas para executar 250 metas dos 

serviços que constam na tabela 46. 

No total a região conta com 46 entidades. Sendo 18 entidades da PSB, 16 PSEMC e 14 

da PSEAC. O número total é menor que a soma do número de entidades de cada proteção, pois 

existe uma entidade que executa serviços de mais de uma proteção, conforme destacado 

anteriormente. 

SAI p/crianças e 

adolescentes em 

Abrigo 

Institucional

SAI p/crianças e 

adolescentes em Casa 

Lar

SAI p/pessoas 

idosas

SA em 

Família 

Acolhedora

SAI para 

Pessoas em 

Situação de 

Rua (Fem) Total serviço

1.UNIASEC – Lar Infantil Nosso Sonho X 1

2.UNIASEC - Casa Lar Grandes Amigos X 1

3.UNIASEC - Casa Lar Grandes Pequeninos X 1

4.Casa dos Menores de Campinas - São Domingos - Abrigo X

5.Casa dos Menores de Campinas - Casa Lar feminina X 1

6.Casa dos Menores de Campinas – Casa Lar masculina X 1

7.Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA)

Guardinha X 1

8.Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA)

CASA LAR CRER & SER - UNIDADE I X 1

9.Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA)

CASA LAR CRER & SER - UNIDADE II X 1

10.Assistência Vicentina Frederico Ozanam de Campinas X 1

11.Lar Evangélico Alice de Oliveira X 1

12.Associação Franciscana de Assistência Social Coração de

Maria (AFASCOM) – Von Zuben X 1

13.Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry X 1

14.Associação Casa de Apoio Santa Clara X 1

Total de entidades por serviço 2 6 4 1 1 14

Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSEAC)
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PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Programa Bolsa Família (PBF) referente à dez/2016 

 A região é a segunda com maior número de titulares cadastrados no PBF, valor 

equivalente a 8.417 (dados relativos a dezembro de 2016). 

 

Tabela 47: Quantidade de Famílias Beneficiárias do PBF (dez/2016) 

Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 
 

Através da tabela 47, ao analisar os dados, nota-se que o DAS Sul é o que possui maior 

número de titulares, dentre os CRAS, o Campo Belo é o que possui maior número de titulares 

e o Bandeiras o menor número. Analisando a última coluna da tabela 47, observa-se que o 

CRAS Bandeiras possui o menor número de beneficiários recebendo o BSP e o CRAS Campo 

Belo mesmo tendo um número menor do que o DAS, ao comparar o dado do número de 

beneficiários do BSP com a quantidade total de titulares na região, a proporção na área de 

abrangência do CRAS Campo Belo é maior que do DAS, ou seja, as famílias que residem no 

território deste CRAS se encontram em maior vulnerabilidade, segundo os critérios do PBF, do 

que nos demais territórios da mesma região. 

 A tabela 47 mostra ainda que a região possui 6.276 famílias cadastradas no PBF com 

renda de até R$85,00 e que, portanto, recebem o benefício básico e apresenta 2.751 famílias em 

situação de extrema pobreza, que recebem o benefício para superação da extrema pobreza, que 

são os casos em que mesmo a família já recebendo algum outro benefício do PBF, ela ainda 

encontra-se com renda per capita inferior a R$85,00. Esses dados condizem com os dados do 

primeiro gráfico apresentado, o qual mostra grande parcela da população dessa região sem 

renda. 

 

 

 

NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS - BOLSA FAMÍLIA 

REGIÃO DAS/CRAS TITULARES BÁSICO (BB) 
SUPERAÇÃO 

POBREZA (BSP) 

SUL   8.417   6.276   2.751  

  DAS SUL   3.889   2.837   1.209  

 CRAS BANDEIRAS  1.711   1.247   480  

 CRAS CAMPO BELO  2.817   2.192   1.062  
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Tabela 48: Número de beneficiários do PBF em descumprimento de condicionalidades e o 

efeito no benefício 

Fonte: CSTRCS e Vigilância Socioassistencial, 2016. 
 

 Outro dado relevante, diz respeito ao descumprimento de condicionalidades do PBF, 

pois dentre os 8.417 titulares (dez/2016) 2.953 receberam advertência ou tiveram o benefício 

bloqueado, cancelado ou suspenso. 

Do total de beneficiários em situação de descumprimento no ano de 2016, 1.119 são do 

DAS, 951 são do CRAS Bandeiras e 883 são do CRAS Campo Belo, totalizando 2.953, 

lembrando que esse número representa o somatório de todos os períodos de descumprimento, 

ou seja, podem ter alguns beneficiários contabilizados mais de uma vez, já que uma mesma 

pessoa pode ter descumprido por dois ou mais períodos consecutivos. 

 

 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

Tabela 49: Número de famílias acompanhadas e atendidas pelo PAIF 

Famílias atendidas em 2016 

Região CRAS 
Famílias 

Acompanhadas 

Atendimento às 
Famílias 

(Acolhimento) 
Total 

Sul 
Bandeiras 216 1.635 1.851 

Campo Belo 185 1.835 2.020 

  Fonte: DOAS, 2016. 
 

 A tabela 49 mostra o número de famílias acompanhadas e atendidas pelos CRAS da 

região Sul no serviço do PAIF. É possível observar que durante o ano de 2016 houve um volume 

maior de atendimentos e acompanhamentos de famílias na área de abrangência do CRAS 

Campo Belo, tendo a região Sul atendido e acompanhado um total de 3.871 famílias. 

Efeito Advertência Bloqueio Cancelamento Suspensão 
Total 
Geral 

DAS SUL  627   251    241   1.119  

CRAS BANDEIRAS  469   240   1   241   951  

CRAS CAMPO BELO  506   245    132   883  

Total Geral  1.602   736   1   614   2.953  
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• Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

Tabela 50: Quantidade de beneficiários do BPC por DAS/CRAS (dez/2016) 

Fonte: Vigilância Socioassistencial, dez. 2016. 

 

 A região é a segunda com maior número de beneficiários do BPC, e possui mais idosos 

que recebem o benefício do que pessoas com deficiência. O DAS concentra um número mais 

elevado de beneficiários do que os dois CRAS juntos, dentre os CRAS o Campo Belo tem uma 

quantidade maior de beneficiários, com 665, do que o Bandeiras com apenas 466. O território 

do DAS possui uma característica diferenciada em relação aos territórios dos CRAS, porque 

em seu território residem mais idosos que recebem o BPC do que pessoas com deficiência, 

mesma tendência verificada na região como um todo, já nas duas áreas de abrangência dos 

CRAS, verifica-se que o número de pessoas com deficiência que recebem o BPC é maior que 

o número de idosos. 

 

REGIÃO DAS/CRAS BPC - Idoso 

BPC - Pessoa 
com 
Deficiência Total geral 

SUL   1.976   1.695   3.843  

 DAS SUL  1.473   1.085   2.712  

 CRAS BANDEIRAS  215   236   466  

 CRAS CAMPO BELO  288   374   665  
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Anexo 1: Relação dos loteamentos, arruamentos e condomínios com cada UTB 

correspondente 

 

UTB LOTEAMENTOS / ARRUAMENTO / CONDOMÍNIO 

1 VILLAGE CAMPINAS/PTES 1 E 2, VALE DAS GARÇAS 

2 CHÁCARAS BOA SORTE, RESID TERRAS DE BARÃO, CHÁCARAS MARUJO, CHÁC. SANTA 

MARGARIDA, JD. ALTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, CHÁCARAS SANTA LUZIA, CHÁCARAS 

BELVEDERE, PQ.RIO DAS PEDRAS, RES BR. DO CAFÉ, JD DO SOL, JD ARUÃ 

3 BOSQUE DAS PALMEIRAS 

4 VL SÃO JOÃO, JD. AFIFE, JD. Dª NINOCA, ARRUAM AGOSTINHO PÁTARO, JD FAIM JOSÉ 

FERES, VL. SANTA LUÍZA, VL. SÃO JOSÉ, JD. LUIS VICENTIN, VL STA IZABEL, JD. 

INDEPENDÊNCIA, RECANTO YARA, VL MODESTO FERNANDES, JD. SANTA GENEBRA - PTE 4, 

PQ. RES. BURATO CHÁC TRÊS MARIAS, JD AMÉRICA, {CENTRO - BG} 

5 JD.STA GENEBRA - PTE 5, JD. JOSÉ MARTINS, CIDADE UNIVERSITÁRIA VL. MOKARZEL, JD. 

NOVO BR GERALDO, {UNICAMP}, {CENTRO MÉDICO CAMPINEIRO} 

6 GLEBA 1 - CIATEC, FAZ PAU D'ALHO, FAZ ANHUMAS, JD. SÃO GONÇALO 

7 JD S GONÇALO, REAL PARQUE, PQ CEASA, BOSQUE DE BR. GERALDO, CHÁCARAS 

UIRAPURU, CHÁCARAS RECREIO BARÃO 

8 PQ. RURAL FAZ SANTA CÂNDIDA (3ª PTE), PQ. DOS JACARANDAS, JACARANDAS, PQ DAS 

UNIVERSIDADES, {CAMPUS I - PUCC} 

9 PQ CIDADE DE CAMPINAS,VL SAN MARTIN, RES OLÍMPIA, JD MIRASSOL, PÓLO DE ALTA 

TECNOLOGIA, TECHNO PARK, CDHU-EDVALDO ORSI 

10 JD. CAMPINEIRO, JD. SÃO MARCOS, JD. SANTA MÔNICA, CAMPO DOS AMARAIS, VL 

ESPERANÇA, RECANTO FORTUNA, {CEASA} 

11 JD APARECIDA, VL PE ANCHIETA, PQ MARIA HELENA, CHÁCARA BOA VISTA, CHÁCARA 

ANHANGUERA 

12 CHÁCARA TRÊS MARIAS, CONJ HABITACIONAL VILLA RÉGGIO, CONJ RES BOA VISTA (I E II), 

NÚCLEO HABITACIONAL BOA VISTA I E II, JD NOVA BOA VISTA, PQ SÃO JORGE, PQ. DA 

FAZENDINHA, PQ. STA BÁRBARA, PQ RES BEIRA RIO, VL LUNARDI, PQ SHALOON, VL 

INDEPENDÊNCIA, JD ROSÁLIA, JD REGINA, MOINHO DA LAPA, {GENERAL ELETRIC DO 

BRASIL} 

13 PARQUE VIA NORTE-1ª A 5ª PARTE, VL BOA VISTA, JÓCKEY CLUB -SP 

14 ESCOLA PREPARATÓRIA PARA O EXÉRCITO, {FAZENDA DO EXÉRCITO}, 

15 FAZ STA ELISA, PTE DO VL NOVA 

16 PQ. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, JD. BRASIL, CHÁCARA JOÃO HERMANN, VL NOVA, VL JOSÉ 

MATTAR, VL VALVERDE, PTE DO JD.GUANABARA VL MARTINI, JD CHAPADÃO 1ª PTE 

17 JD. EULINA, JD CHAPADÃO 2ª PTE, JD. IV CENTENÁRIO, JD. BANDEIRANTES VL OLÍMPIA, 

18 PTE DO JD.GUANABARA, JD. CHAPADÃO, PTE DO JD. NOVO BOTAFOGO, PTE DA VL. 

ANDRADE NEVES, ARR. MAC HARDY 

19 PTE DA VL ANDRADE NEVES, PTE DO JD.CHAPADÃO 2ª PTE, VL FERREIRA JORGE, BAIRRO 

DO BONFIM 

20 JD. PACAEMBU, JD. DO VOVÔ, JD. INTERLAGOS, JD. MAGNÓLIA, VL PROOST DE SOUZA, JD. 

AURÉLIA, CHÁCARA CNEO, VL. SÃO BENTO PARQUE CAMPINAS, JD. STA VITÓRIA, PQ 

BEATRIZ, JD MIRANDA, VL AUROCAN, VL MANOEL FERREIRA, CHÁC DA REPÚBLICA 

21, 21A JD.MONTE BELLO /1ª PTE, JD. MONTE BELLO /2ª PTE, CH.GARGANTILHA, SÍTIO S JOSÉ-

BANANAL, BAIRRO CARLOS GOMES, CHÁCARA BOCAIUVA NOVA, SÍTIO TSURIBA 
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22 PQ XANGRILÁ / PTE 1 E 2, PQ LUCIAMAR, PQ DOS POMARES, CHÁC. SÃO RAFAEL, JD MIRIAM, 

ALPHAVILLE, CAMPINAS /PTES 1 A 5 

22A CHÁCARAS RECANTO DOS DOURADOS, PQ IMPERADOR, ALPHAVILLE 

22B D PEDRO, RES PQ DOS RESEDAS, PTE DA GL DA FEAC 

23 JD STA GENEBRA / PTES 1,2 E 3, CENTER STA GENEBRA, VL MIGUEL 

VICENTE CURY, VL COSTA E SILVA 

24 PQ RURAL FAZ. STA CÂNDIDA, JD COLONIAL, MANSÕES STO ANTONIO, PQ DAS FLORES, JD 

PROFª TARCILA, PTE DA CHÁCARA PRIMAVERA, FAZ STA GENEBRA 

25 PQ TAQUARAL, PQ ALTO DO TAQUARAL, RESIDENCIAL VILLA BELLA, ARR. FAZENDA 

TAQUARAL, PTE DA CHÁC. PRIMAVERA, VL VIRGÍNIA, { LAGO DO CAFÉ} 

26 VL NOGUEIRA, PQ S QUIRINO, CHÁC. SÃO QUIRINO, JD SANTANA /PTES I, II E III, JD 

NILÓPOLIS, RESIDENCIAL GÊNESIS, PQ DAS ANHUMAS, {NÚCLEO RESIDENCIAL N0VO JD 

SANTANA - FAVELA} 

27 JD N.S.AUXILIADORA, JD S DOMINGOS SÁVIO, GUANABARA, PTE DO ARR. FRANCISCO 

BUENO DE MIRANDA-TAQUARAL, VL IZA, JD. BELO HORIZONTE, JD DOM. BOSCO, VILA 

LINA, JD SÃO RAFAEL, JD MARGA- RIDA, VL ESMERALDA, JD. MARILAR, JD. NOVO 

TAQUARAL, JD CAMPINAS, JD. BELA VISTA, JD BELA VISTA 2, TAQUARAL, ARRUAM PEDRO 

CURTI, ROSSI BORGHI & CIA, ARR. FRANCISCO BUENO DE MIRANDA - (GUANABARA) 

28 VL TRINTA E UM DE MARÇO, PQ BRASÍLIA, JD. CONCEIÇÃO, JD. BOA ESPERANÇA, JD STA 

INÊS, JD MADALENA, JD LÍDIA, VL LAFAYETE ALVARO 

29 RESIDENCIAL ANHUMAS, RESIDENCIAL VILA VERDE, {SHOPPING CENTER IGUATEMI}, 

{FEAC}, {ESTAÇÃO ANHUMAS}, {SHOPPING CENTER GALERIA {CARREFOUR} 

30 ARR ELISA DIERBERGER, ARR ANGELINO ROSSI, VL ITAPURA, JD STO ANTÔNIO, JD. 

BOTAFOGO, VL LANE, VL SANTIAGO, VL ESTÁDIO, ARR. CHACRINHA, VILLA ULSON, ARR 

AVELINO N SOUZA, JD PAULISTA, REGIÃO DO GUANABARA} 

31 LOT DAE, VL ELIZABETE, VL ESTANISLAU, VL SILVA TELLES, VL COLÚMBIA, VL CAMBUÍ, VL 

LANE PTE 2, JD AMÉRICA, VL SOARES, VL AVENIENTE, ARR. FRANCISCO BUENO DE 

MIRANDA-CAMBUÍ, VL HELOISA, VLALMEIDA, VL SIQUEIRA, VL PROGRESSO CAMPINEIRO, 

NOVA CAMPINAS, VL PÓVOA, ARR. CHACRINHA, BAIRRO DO CAMBUÍ, VL BADIA, VL ILKA 

VL ERNESTINA, VL JÚLIO DE MESQUITA {REGIÃO DO CAMBUI} 

32 JD ALTO DA BARRA, JD FLAMBOYANT, JD MOREIRA, JD SISALPÍNEA, PTE DA CHÁC DA 

BARRA, PTE DO JD PLANALTO, JD PRESIDENTE WENCESLAU, PTE DO JD. DAS PAINEIRAS, VL 

TOFANELLO, PQ RES PRES MARCONDES FILHO, VL GUARARAPES, JD N CAMBUÍ, NÚCLEO 

HAB JD PLANALTO 

33 PTE DO JD CARLOS GOMES, JD. LUMEN CHRISTI, PTE DO JD DAS PAINEIRAS, JD. PINHEIROS, 

JD.MARÍLIA, JD SÃO CARLOS, PTE DO JD. PLANALTO, JD. ALTO DO CAMBUÍ, VL BOM RETIRO, 

JD.ITAMARATI, VL BRANDINA 

34 CENTRO 

35 PTE DA VL LÍDIA, VL JEQUITIBÁS, VL IZABEL, PTE JD. PROENÇA, VL ÁUREA, ARR. FRANCº B. 

DE MIRANDA-BOSQUE, {BOSQUE} 

36 ARR. NOVA CAMPINAS, JD PARAÍSO, PQ N. CAMPINAS, JD STA MARCELINA, CONDOMÍNIO 

PQ NOVA CAMPINAS, PTE DO JD GUARANI, PTE DO JD PARANAPANEMA, {CAMPO DE 

FUTEBOL DO GUARANI} 

37 {INSTITUTO BIOLÓGICO DE CAMPINAS}, {PARQUE ECOLÓGICO MONSENHOR EMÍLIO JOSÉ 

SALIM} 

38 SÍTIO DE RECREIO GRAMADO, SÍTIO ALTO DA NOVA CAMPINAS, COND COLINAS DE 

SANTANDER, CHÁCARAS OAK HILLS, NOVO GRAMADO, LOTEAM. ILLE DE FRANCE, CHÁC 

VISTA BELA II, {CLUBE CONCÓRDIA}, {ESCOLA NOTRE DAME} 

38A PQ DA HÍPICA, BAIRRO DAS PALMEIRAS 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PTES, {SOCIEDADE DA HÍPICA}, 

{CEMITÉRIO FLAMBOYANT} 
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39 CAMINHOS DE SAN CONRADO, PQ JATIBAIA 

40, 40A CENTRO - SOUSAS, JD. NOVA SOUSAS, JD. SORIRAMA, JD. MARTINELLI, JD. BELMONTE, VL. 

STA. RITA, PTE DO JD. ATIBAIA, RES. CÂNDIDO FERREIRA, VL. SÔNIA, JD. SÃO FRANCISCO, 

JD. ROSANA, RES. ARBORETO DOS JEQUITIBÁS, VL. BOURBON, JD. ANA LUIZA, VL. SANTANA 

1ª PTE, VL. SANTANA- 2ª PTE, VL. SANTANA 3ª PTE, PQ DAS HORTÊNCIAS, JD. CONCEIÇÃO, 

IMPERIAL PARQUE, , RES PQ DAS AUCÁRIAS,{FAZENDA SANTANA}, {CENTRO / SOUSAS} 

41 JD BOTÂNICO PTES 1 e 2, COLINAS DO ERMITAGE PTES 1,2 E 3 PTE DO JD ATIBAIA, COLINA 

DAS NAÇÕES 

42 MORADA DAS NASCENTES, JOAQUIM EGÍDIO 

43 JD. MONTE ALTO, CHÁCARAS RECREIO SANTA FÉ, {COMPLEXO DELTA} 

44 JD. IPAUSSURAMA, VL. PERSEU LEITE DE BARROS, JD. ROSEIRA, JD. CAMPOS ELÍSEOS, 

JD.NOVO ANCHIETA, PQ. IPIRANGA, JD LONDRES, JD PAULICÉIA, VL CASTELO BRANCO, JD. 

GARCIA PTES 1 E 2, VL PE MANOEL DA NÓBREGA 1ª e 2ª PTES, NÚCLEO HAB PE MANOEL DA 

NÓBREGA, 

45 JD SANTA ROSA, JD. SUL AMÉRICA,CHÁC CRUZEIRO DO SUL, PQ VALENÇA 1ª E 2ª PTES, JD. 

NOVA ESPERANÇA, RES NOVO MUNDO, JD. NOVO RES NOVO MUNDO, JD. NOVO 

MARACANÃ, JD METONÓPOLIS, JD. LISA I E II, RES. SÃO LUIS, PQ RES CAMPINA GRANDE, JD 

CAMPINA GRANDE, 

JD. STA CLARA, JD. MARACANÃ, JD. LILIZA I E II, CONJ. HABITACIONAL PQ ITAJAÍ, CONJ. 

RES.PARQUE SÃO BENTO 

46 JD.PAMPULHA,JD. FLORENCE, JD. ROSSIM, CIDADE SATÉLITE IRIS, JD 46 S. CAETANO, JD. S. 

JUDAS TADEU, JD MARINGÁ, JD MARIALVA, RES COSMOS, RES COSMOS I, JD URUGUAI, JD 

CAMPO GRANDE, RES ORION, RES LIRA, RES CENTAURO, JD OURO PRETO, CHÁC MARISA, 

47 JD. NOVO CAMPOS ELÍSEOS PTES DE I à V, JD. SANTA LÚCIA PTES 1 E 2 PQ. TROPICAL, PQ RES 

VL. UNIÃO, JD MÁRCIA, JD. BORDON, JD YEDA, VL PALÁCIOS, JD. CAPIVARÍ, JD.DAS 

AMORERAS, JD. S. JOÃO, CAMPOS ELÍSEOS, JD. INDIANÓPOLIS, JD. SOUZA QUEIRÓZ, JD 

ALVORADA, PQ IPIRANGA, COUNTRY VILLA, JD. MARIA EUGÊNIA, JD AERO CONTINENTAL, 

JD STA AMÁLIA 

48 NÚCLEO RES VIDA NOVA, RES PORTO SEGURO, VL VITÓRIA, RES. MAURO MARCONDES, RES 

SÃO JOSÉ, JD. MARAJÓ, JD. MARIA HELENA, RECANTO DO SOL I E II, JD. VISTA ALEGRE, JD. 

MERCEDES, JD. SHANGAI PQ. UNIVERSITÁRIO DE VIRACOPOS, PQ. AEROPORTO DE 

VIRACOPOS, PQ. D. PEDRO II, JD. CRISTINA, CHÁCARA S. JOSÉ, CHÁCARAS FORMOSA, 

CHÁCARA STA LETÍCIA, JD SÃO FRANCISCO, JD. OURO VERDE, porque PEDRO II, PTE DA VL 

AEROPORTO PTE DO JD PARAÍSO DE VIRACOPOS, 

49 JD. AIRES DA COSTA, JD. MORUMBI, JD STA TEREZINHA, JD. PETRÓPOLIS, PQ. MONTREAL, 

PQ INDUSTRIAL LISBOA, JD. MARIA ROSA, JD. ITATINGA, PTE DA VL AEROPORTO, PQ. SÃO 

PAULO, PQ. CANADÁ, PTE DO JD PARAÍSO DE VIRACOPOS 

50, 50A JD, ADEMAR DE BARROS, CHÁC SANTOS DUMONT, JD S CRISTÓVÃO, JD. SÃO 

PEDRO(VIRACOPOS), JD.MELINA, JD. AERONAVE, PTE DO JD ESPLANADA, PQ. DAS 

INDÚSTRIAS, JD. PLANALTO DE VIRACOPOS 

51 CONJ. HAB. MONS. LUÍS FERNANDO DE ABREU - DIC I, CONJ HABIT.DR ANTONIO 

MENDONÇA DE BARROS - DIC II, CONJ. HAB. RUI NOVAES - DIC III, CONJ. HABIT. SANTO 

DIAS-DIC VI, CONJ.HABIT.CHICO MENDES DIC V, CONJ. HABIT. LECH WALESA - DIC IV, PQ 

VISTA ALEGRE, JD GUARARAPES, JD ACADÊMICO, VL TODESCAN, {REG DOS DICS-COHAB} 

52, 52A JD N S DO LORETO, JD STOS DUMONT, JD N HORIZONTE, {DISTRITO INDUSTRIAL DE 

CAMPINAS} 

53 JD AEROPORTO, {AEROPORTO DE VIRACOPOS} 

54 JD. SANTOS DE VIRACOPOS, JD. AVIAÇÃO, JD. HANGAR, JD. CRUZEIRO DO SUL, JD. 

GUAYANILA, JD. CALIFÓRNIA, JD. VERA CRUZ, JD. INTERNACIONAL, JD.INTERLAND 

PAULISTA, JD.NOVO ITAGUAÇU, JD. SÃO JORGE, JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA DE 

VIRACOPOS, JD COLÚMBIA, JD PRINCESA D' OESTE, VL CONGONHAS, JD STA MARIA 

55 VL. TEIXEIRA, VL FORTUNA, BONFIM, VL GUILHERME, VL. CANTÚSIO, JD. STA MARIA, VL. 
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HELENA, VL. ÂNGELA, VL PRES DUTRA, VL. RIALTO, VL. S. JOSÉ, PQ ITÁLIA, JD. D. VIEIRA, 

VL. RODRIGUES, PTE DO JD. DO TREVO, VL SANTANA, VL.PAULINO, SÃO BERNARDO, JD 

SÃO, PAULO, VL. ANHANGUERA CONT, JD. DOM NERI, PQ. INDUSTRIAL, VL. ÂNGELA MARTA, 

VL IAPI, VL TRIÂNGULO, VL FERREIRA, VL STA ANGELA, VL SEGALHO, JD CELESTE, VL 

TUPINAMBÁ, VL Dª INÁCIA, VL NICOLAU VL INDUSTRIAL, FUND CASA POPULAR 

56 VL S. PAULO, VL MEIRELLES, VL. ELZA, VL JOÃO JORGE, BAIRRO PONTE PRETA, JD. LEONOR, 

JD LEONOR CONT, VL MARIA, CHÁC VIEIRA, CHÁC. STO ANTONIO DA SAUDADE, VL 

MARIETA 1ª PTE, JD. FUTURAMA, VL SEMY FERREIRA 

57 JD. PROENÇA, PTE DO JD. GUARANI, JD. PARANAPANEMA, VL MARTA, JD. BARONEZA, JD. 

PRIMAVERA, JD. PAULISTANO, NOVO JD. S. JOSÉ, JD. OURO BRANCO, PTE DA VL.LÍDIA, VL 

LEMOS, JD S JOAQUIM 

58 JD. S. FERNANDO, JD. ITATIAIA, JD. ANDORINHAS, JD. ITAYU, JD. CARLOS LOURENÇO, 

JD.TAMOIO, JD. NEW YORK, JD. STA EUDÓXIA, VL OROZIMBO MAIA, VL LEMOS 

59 CIDADE JARDIM, VL POMPÉIA, VL. RICA, JD. DO LAGO, VL. MIMOSA JD DAS BANDEIRAS, 

PTE DO JD S JOSÉ 

60 JD. NOVA EUROPA, VL. CAMPOS SALES, PQ DA FIGUEIRA, PQ PRADO, BOSQUE DOS 

GUARANTANS, PTE DO JD DO TREVO 

61 VL IPÊ, JD.DOS OLIVEIRAS 1ª, 2ª E 3ª PTE, VL.HORÁCIO TULLI, VL PARAISO, JD. OKITA, VL 

MARIETA II, VL. ANTONIO LOURENÇO, VL. GEORGINA VL. JOAQUIM INÁCIO, VL. 

PROGRESSO, VL. STA ODILA, PTE DA VL ALBERTO SIMÕES, PTE DA VL. ANTONIO 

FRANCISCO, VL. CARMINHA, JD. STO EXPEDITO, VL. CURA D'ARS, VL. CARLITO, JD. 

AMAZONAS, SWIFT, {CEMITÉRIO DA SAUDADE} 

62 JD ANTONIO VON ZUBEN, VL. FORMOSA, JD. S. VICENTE, JD. IV CENTENÁRIO, JD.MONTE 

LÍBANO, JD. ESMERALDINA, JD. SAMAMBAIA, JD MAISA, JD. ESTORIL, JD. S. PEDRO, PTE DA 

VL. ANTONIO FRANCISCO JD TUPI, JD. DO VALE, PTE DO JD. PITA, JD BOM SUCESSO, JD SÃO 

GABRIEL, CHÁC. S. DOMINGOS, PQ DOS CISNES, JD. ALIANÇA, PTE DA VL ALBERTO SIMÕES, 

JD D PAULO DE TARSO CAMPOS, PTE DO JD  DAS CEREJEIRAS 

63  PQ JAMBEIRO, JD GUATEMALA, PQ S MARTINHO, JD STA JUDITH 

64 JD. DO LAGO CONT, MORADA DAS BANDEIRAS, PTE DO JD. S. JOSÉ, VL LOURDES, PQ 

CAMBORIÚ, JD. STA CRUZ, JD. STA RITA DE CÁSSIA, JD. IRACY, JD. IRAJÁ, JD. CONCEIÇÃO, 

JD. NOÊMIA, PQ RESID. CARVALHO DE MOURA, JD. ICARAÍ, JD. STELLA, JD NOSSA SENHORA 

DE LOURDES, PQ OZIEL, JD NICOLAU 

65 JD. NOVA MERCEDES, PQ DAS CAMÉLIAS, JD. SAN DIEGO, PQ ELDORADO, QUI-SI-SANA 

66 CIDADE SINGER, JD CAMPO BELO 1, PTE DO JD CAMPO BELO 2, JD.MARISA PTE 1,2, JD. S. 

DOMINGOS, VL PALMEIRAS, JD FORTUNATO, JD. NOVA AMÉRICA, JD. IRMÃO SIGRIST 

67 JD. ITAGUAÇU 1ª, 2ª PTE, JD. FERNANDA, JD. STA MARIA 2ª PTE, PTE DO JD CAMPO BELO PTE 

2, PTE DA CIDADE SINGER E PTE DO JD COLÚMBIA 
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Anexo 2 – Endereço de todos os DAS e CRAS do município de Campinas (atualizado em 

março/2017) 

 

Endereços dos DAS e CRAS 
 

Região Leste 

DAS LESTE 

Coordenação: Maria José Tofoli 

Endereço: Av. Moraes Salles, nº 1799 – Cambuí 

Fone: 3251-4333 / 3241-9434 / 3295-5519 

E-mail: das.leste@campinas.sp.gov.br 

Territórios: Abrange os bairros não cobertos pelos CRAS.  

 

CRAS RECANTO ANHUMAS 

Chefia: Leila Maria dos Santos Oehlmeyer 

Endereço: Rua Dona Luiza de Gusmão, nº 2.200 – Vila 

Nogueira. 

Fone: 3237-1635 / 3236-8333 

E-mail: cras.recantoanhumas@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Vila Nogueira, Jardim Nilópolis, Jardim Santana  

I e II, Parque São Quirino, Núcleo Residencial Independência 

(Cafezinho), Gênesis, Getúlio Vargas, Vila Isa, Parque Dom  

Bosco, Residencial Novo Jardim Santana, Residencial Jardim  

Novo Nilópolis, Jardim Miriam. 

 

CRAS FLAMBOYANT 

Chefia: Gisele Fialho Gervazio 

Endereço: Rua Paraíbuna, 277 – Jardim Flamboyant. 

Fone: 3255-6401 

E-mail: cras.flamboyant@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Jardim Flamboyant, Núcleo Residencial Jardim  

Novo Flamboyant, Núcleo Residencial Jardim Guaraçaí, Vila  

31 de Março, Parque Brasília, Vila Brandina, Jardim  

Conceição, Jardim Boa Esperança, Vila Lafayete Álvaro, 

Jardim Lídia, Vila Toffanello, Jardim Moreira, Fazenda São  

Quirino, Jardim Madalena, Núcleo Residencial Jardim Líria.  

 

Região Norte 

DAS NORTE 

Coordenação: Maria Rachel Nascimento  

Endereço: Praça Hideyo Nouguchi, 40 – Jardim Novo 

Botafogo. 

Fone: 3242-5552 

E-mail: das. norte@campinas.sp.gov.br 

Territórios: Abrange os bairros não cobertos pelos CRAS.  

 

CRAS ESPAÇO ESPERANÇA 

Chefia: Ismênia Aparecida Santos Oki  
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Endereço: Rua Demerval da S. Pereira, s/nº – Vila Esperança. 

(esquina com Rua André Grabóis) 

Fone: 3216-4939 / 3296-1332 

E-mail: cras.espacoesperanca@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Jardim Santa Mônica (Agreste I e II), Jardim São  

Marcos, Vila Esperança, Jardim Campineiro, Bairro Recanto  

Fortuna. 

 

CRAS VILA RÉGGÍO 

Chefia: Jocymara Martinez dos Santos 

Endereço: Rua Papa João Paulo II, s/n – Vila Padre Anchieta. 

Fone: 3282-4455 

E-mail: cras.vilareggio@gmail.com 

Territórios: Vila Réggio, Parque Rosália I, II e IV, São  

Miguel do Piauí, Parque Francisco Amaral, Parque  

Residencial Shalon I, II e III, Parque Universal, Bairro Boa  

Vista, Chácara Boa Vista, Núcleo Residencial Lunardi, Vila  

Portelinha, Parque Pinheiros, Chácara Nova Boa Vista,  

Núcleo Residencial São Luis, Vila 7 de setembro.  

 

Região Noroeste 

DAS NOROESTE 

Coordenação: Leila Sueli Dias 

Endereço: Rua Salvador Allende, s/n – Nova Esperança. 

Fone: 3221-2647 / 3221-1818 

E-mail: dasnoroeste@yahoo.com.br 

Territórios: Abrange os bairros não cobertos pelos CRAS.  

 

CRAS SATÉLITE ÍRIS 

Chefia: Elizabeth Maria Ximenes Lourenço  

Endereço: Rua Professor Mário Scolari, nº 91 – Satélite Íris I. 

Fone: 3229-2299 

E-mail: cras.satelite@gmail.com 

Territórios: Satélite Íris I, II e III, Núcleo São Judas, São  

Judas Tadeu, Parque Íris I, Uruguai, Jardim Ouro Preto,  

Marinalva. 

 

CRAS SÃO LUIS 

Chefia: Tatiana Perecin 

Endereço: Av. John Boyd Dunlop, nº12.800 – Jd Santa Clara. 

Fone: 3221-3899 / 3221-2727 

E-mail: crassaoluis@yahoo.com.br 

Territórios: Parque Floresta I, II, III e IV, Residencial São  

Luis, Residencial Campina Grande, Jardim São Bento, Parque  

Itajaí I, II, III e IV. 

 

CRAS FLORENCE 

Chefia: Marlene Felipe Celiberto 

Endereço: Rua Lasar Segall, nº 110 – Jardim Florence I 

Fone: 3221-8080 
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E-mail: cras.florence@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Jardim Florence I e II (Parque da Amizade,  

Progresso, Três Estrelas), Sírius, Cosmos. 

 

Região Sul 

DAS SUL 

Coordenação: Maria Margarida da Silva (Margô)  

Endereço: Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 – Parque 

Itália. 

Fone: 3273-3707 / 3272-7556 / 3273-3064 

E-mail: das.sul@campinas.sp.gov.br 

Territórios: Abrange os bairros não cobertos pelos CRAS. 

 

CRAS CAMPO BELO 

Chefia: Denise Maria de Oliveira 

Endereço: Rua Ademir Cubero Ruano, s/n° - Jardim Campo 

Belo I. 

Fone: 3265-4194 / 3265-8203 

E-mail: cras.campobelo@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Campo Belo I e II, Jardim Fernanda I e II, 

Cidade Singer I e II, Itaguaçu I e II, Marisa I e II, Jardim São  

Domingos, Campituba. 

 

CRAS BANDEIRAS 

Chefia: Luciana Zeida Jorge Matuichuk  

Endereço: Rua Altino Arantes, 140 – Jardim Bandeiras II. 

Fone: 3227-3501 / 3276-7800 

E-mail: cras.bandeiras@campinas.sp.gov.br 

Territórios: Jardim Bandeiras II, Jardim Lago II, Parque  

Oziel, Monte Cristo, Gleba B, Jardim São José, Jardim Santa  

Rita de Cássia, Jardim Santa Marta, Jardim Santa Cruz, Vila  

Lourdes, Parque Camboriu, Jardim Icaraí, Residencial  

Carvalho Moura, Jardim do Lago II – Continuação. 

 

Região Sudoeste 

DAS SUDOESTE 

Coordenação: Eliete Sampaio 

Endereço: Av. Tancredo Neves, s/nº – Jardim Novo Campos 

Elíseos. 

Fone: 3269-4073 / 3229-2144 / 3269-5955 

E-mail: das.sudoeste@campinas.sp.gov.br 

Territórios: Abrange os bairros não cobertos pelos CRAS.  

 

CRAS CAMPOS ELISEOS 

Chefia: Ana Lúcia Pereira 

Endereço: Rua Tião Carreiro, 20 – Vila União III. 

Fone: 3268-1688 / 3228-4858 

E-mail: cras.camposeliseos@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Bordon, 

Jardim Roseiras, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo  
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Campos Elíseos, Vila União, Jardim Santa Lúcia, Jardim  

Yeda, Jardim Anchieta, Jardim Novo Londres, Jardim  

Paulicéia, Parque Tropical, Jardim Márcia, Ipaussurama, Alto  

Ipaussurama, Jardim Ipaussurama, Vila Palácios.  

 

CRAS NELSON MANDELA 

Chefia: Soraia Aparecida Oliveira Felippe Vieira  

Endereço: Rua Carmem de Angelis Nicoletti, s/n° – Dic V. 

Fone: 3266-1314 / 3236-8013 

E-mail: cras.nelsonmandela@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Parque Vista Alegre, Jardim Santos Dumont,  

Jardim Santo Antônio, Eldorado dos Carajás, Jardim Rosalina,  

Jardim Nossa Sra. Aparecida, Jardim Profilurb, Núcleo  

Residencial Tancredo Neves, Jardim Todescan, Dic I, Dic III,  

Dic IV, Dic V, Dic V de Março. 

 

CRAS NOVO TEMPO 

Chefia: Fernando Cesar Silva Rodrigues  

Endereço: Rua Odete Teresinha Santucci Octaviano, s/nº – 

Conj. Hab. Vida Nova. 

Fone: 3224-2224 / 3268-8444 

E-mail: cras.novotempo@campinas.sp.gov.br  

Territórios: Vida Nova, Vila Vitória, Mauro Marcondes,  

Jardim Marajó, Residencial São José, Área Rural Friburgo,  

Chácara Parque Aeroporto, Residencial Porto Seguro,  

Residencial Campina Verde. 

 


