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Tendência de mais casais sem filhos

A classe C está em expansão,
tendência que deve se acentuar

Estimativa de vida:
74 anos

0,85 - variação de 0 a1

Atrás apenas de:
Florianópolis – 0,875
Baln. Camboriú – 0,867
Joaçaba – 0,866
Joinville – 0,857
Blumenau – 0,855
Luzerna – 0,855
Lacerdópolis – 0,854
Videira – 0,851
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Durante osúltimos20 anosJaraguá
do sul apresentou problemasseme-
lhantesaosde grandesmetrópoles.
O município se transformou no ter-
ceiro pólo econômico do estado. E a
cidade, junto com Joinville, formam
o principal pólo metal-mecânico de
Santa Catarina. Consequentemente
Jaraguá do Sul atraiu grande contin-
gente de mão-de-obra proveniente
do interior, Paraná e Rio Grande do
Sul. O inchaço causado pela migração
excluiu uma parcela da força de tra-
balho excedente. Isso se tornou a
principal causa dasocupações irregu-
larese do crescimento desordenado
na periferia.
Apesar desse processo de ocupação
desenfreado ser uma realidade re-
cente em Jaraguá do Sul, a prefeitura
deve adotar uma política habitacio-
nal e urbana para evitar problemas
futuros.
O Estatuto da Cidade é uma dasfer-
ramentasfundamentaispara ordenar
asfunçõessociais da cidade. A Lei nº
10.257, de 10/07/2001, Artigos 182 e
183 da Constituição Federal regula o
uso da propriedade urbana em prol
do bem coletivo. Suas diretrizesge-
raisestabelecem a garantia a cidades
sustentáveis, entendidoscomo o direi-
to à terra urbana, à moradia, ao sane-
amento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e serviçospú-
blicos, ao trabalho e ao lazer para as
presentese futurasgerações. Existem
instrumentosde ação e obrigação aos
proprietáriosque fazem uso da reten-
ção especulativa do imóvel urbano. A
instituição das unidadesde conserva-
ção, o direito de preempção, estudos
técnicosde impacto ambiental (EIA),
o direito à desapropriação e o IPTU
progressivo no tempo são exemplos.
Se houver uma organização política e
envolvimento de toda a sociedade o
Estatuto da Cidade pode ser usado co-
mo poderoso sistema de proteção à
qualidade ambiental e urbanística da
cidade.

Principaismotivos
da migração
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PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL-PAR
Atualmente a Secretaria Municipal de ObrasPúblicasrealiza con-
vênios insitucionaise participa de programashabitacionaiscom
recursosprópriosatravésda Caixa Econômica Federal e do BESC.
O PAR é um projeto federal que desde 2001 atua em cidades
com população mínima de 100.000 habitantes. Para participar
das inscriçõesasfamíliasdevem apresentar algunsrequisitos,
um delesé ter renda de até 6 saláriosmínimos. Após15 anos
de financiamento a família poderá adquirir o imóvel sendo que
asmensalidadesde condomínio, IPTU, arrendamento e taxas
de seguro MIP, já estarão inclusasno valor final.
Jaraguá do Sul apresenta receptividade para aplicação de novos
sistemasconstrutivose aposta na inovação tecnológica. As fotos
ao lado mostram algunsexemplosde moradiasexecutadasem di-
ferentessistemas. Além disso, a prefeitura oferece trabalho para
ospresidiáriosdentro do programa de construção dasmoradias.

MALWEE Indústria Têxtil.

“ Capital nacional da malha.”
“ Schützenfest ” Festa do Atirador, em outubro.

WEG Fabricante de motoreselétricos.
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Cidade Industrial Crescimento desenfreado

Trabalho de Conclusão de Curso
Semestre: 2008/1 2/12Acadêmico: Fernando Augusto Yudyro Hayashi

Orientador: Prof. Dr. Wilson Jesuz da Cunha Silveira

Universidade Federal de Santa Catarina Arquitetura e Urbanismo Habitação de Interesse Social
em Jaraguá do Sul
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“ A população cresce em progressão
geométrica, e aprodução de alimentos,
em progressão aritmética”
ThomasMalthus

64º colocada
nacional do PIB
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