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Invasão com 10 mil pessoas no interior
de SP aguarda decisão da Justiça

carnaval

massacre em presídios

folha verão

aedes

leia também
Perseguição policial termina em
engavetamento na Anchieta
Secretário aﬁrma ter lista de
suspeitos de ataques na Grande SP

Diários da
Presidência (Vol.

Viúva aos 14: Jovem grávida perde o
pai do seu ﬁlho em chacina em SP

3)
FHC mostra como se
deu na prática, entre

alalaô



SAMBASENREDO DE SP SAMBASENREDO DO RIO

as contingências da
política e da
economia, sua luta
pela 3ª via do
desenvolvimento

Por R$ 79,90
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Compare preços:

No 'Carnaval da crise', folião de bloco
vira ambulante para não perder festa

02h00  Atualizado às 10h33

Compartilhar

1,9 mil

Mais opções

Quando dona Carminha se mudou para uma das regiões mais valorizadas de
Sumaré, na região de Campinas, no início de 2012, eram poucos os que, como
ela, resolveram invadir a área abandonada.
O terreno de quase 1 milhão de metros quadrados, onde até 2004 funcionou
uma fábrica de equipamentos industriais, era um imenso descampado, sem
infraestrutura, onde cada novo morador foi levantando seu barraco.

AINDA NÃO ACABOU

Pós-Carnaval em São Paulo terá show
de Daniela Mercury e quase 80 blocos
Veja programação completa dos blocos de rua
Aproveite!

Sem fiscalização do poder público e dos donos da área, a Vila Soma, que
começou com 260 famílias, só cresceu nos últimos anos. Os barracos foram
dando lugar a casas de alvenaria e começaram a surgir pequenos comércios,
igrejas, uma escola comunitária e até LAN houses.
Hoje, com cerca de 10 mil moradores em uma área equivalente a 2/3 do
parque Ibirapuera, a vila é o terceiro –e o maiorcampi– caso discutido pelo
Gaorp (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse), do
Tribunal de Justiça de São Paulo. A ocupação de Pinheirinho, em São José
dos Campos (SP), tinha cerca de 7.000 quando houve a reintegração, em
2012.
O grupo foi criado no fim do ano passado para tentar a conciliação em ações
de reintegração de posse e, desde maio, acompanha a situação na Vila Soma.

Esse fim de semana na
Vigorito, último feirão do ANO!

Folha usa ferramenta online para acompanhar
118 promessas feitas por Doria em campanha
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Compartilhar
Folha vai à floresta Zika em Uganda para
desvendar as origens do vírus da zika

1,9 mil

Logo após a invasão, a empresa Soma Equipamentos Industriais, dona do
terreno, pediu à Justiça a reintegração de posse. A justificativa é que a venda
da área, estimada em R$ 90 milhões, seria usada para quitar parte das
dívidas.

Reintegração em Sumaré
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Jorge Araujo/Folhapress
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envie sua notícia
"Temos compradores para essa área e precisamos vendêla para pagar os
credores, que são extrabalhadores, governos", disse o administrador judicial
Rolff Milani de Carvalho. O passivo da Soma e de outra empresa do grupo
pode ultrapassar R$ 200 milhões, segundo ele.
Desde então, ao menos quatro ordens de reintegração de posse foram
concedidas pela Justiça, a última no começo de julho. E os moradores já
temem o pior.
O problema é que a alternativa apresentada até agora construir dois
condomínios com aval da prefeitura e recursos da Caixa Econômica Federal,
longe da Vila Soma não tem o apoio dos principais envolvidos.
A prefeita Cristina Carrara (PSDB), por exemplo, acredita que a construção
dos prédios é impossível a curto prazo e diz que vai analisar eventual projeto
do empreendimento "já que a fila para construção de moradias na cidade é
grande".
A assessoria da Caixa Econômica Federal, que construiria as novas moradias
por meio do Minha Casa, Minha Vida, informou, em nota, que as propostas
dependem de diretrizes do município, de análises do banco e de recursos dos
governos estadual e federal e que aguarda as tratativas em discussão no
Gaorp.
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Exguerrilheiro foca a sala de aula e
foge de polêmicas na gestão Crivella

Metrô de São Paulo perde passageiros
pela primeira vez em 12 anos

Haitianos deixados por empresa aérea
protestam em aeroporto no AM

PósCarnaval em São Paulo terá show
de Daniela Mercury e quase 80 blocos

Advogado diz que Bruno tem proposta
de nove clubes para voltar ao futebol

PUBLICIDADE

RESISTÊNCIA
Já os moradores são contrários a deixar o local. A dona de casa Maria do
Carmo Lopes Medeiros dos Santos, a dona Carminha, diz que irá "lutar até o
final" para continuar ali. Aos 60 anos, ela construiu uma casa de alvenaria e
furou um poço para não depender da água do caminhãopipa. Dos seus sete
filhos, quatro moram lá.
O casal Paulo Tito Vieira, 58, e Lucineide Santana Tito, 52, vizinho de
Carminha, pagava aluguel de uma casa na periferia de Sumaré, com mais
quatro famílias, quando foi para a Vila Soma.
"Viemos aqui passear. Aí uma irmã da igreja falou se a gente queria um
pedacinho [da área]. Já estamos há três anos", conta ela. "Se tiver que sair,
não tem acordo. Tem que procurar outra coisa. Mas creio em Deus", afirma.
Neusa Cândida de Macedo, 48, disse que já viveu momentos de muito medo

+ livraria
Veja como fazer torta francesa de
chocolate e doce de leite
Livro ensina a fabricar produtos de
beleza em casa
'Os Judeus que Construíram o Brasil'
revela capítulo escondido da história
brasileira
COMPARTILHE ESTE LINK

Compartilhar
Hitler em Cores (DVD)
Vários

1,9 mil

com as ameaças de reintegração e que só não deixou a área porque não tem
para onde ir.

Por: R$ 34,90
Comprar

"Teve momentos em que eu senti medo, mas ainda prefiro me arriscar, até o
último momento. Só vou mudar se o trator chegar à minha porta. Enquanto
ele estiver nas outras, eu vou estar aqui", diz.
Vídeo: FELIX LIMA | Edição: DIEGO ARVATE

Política, Ideologia e
Conspirações

OCUPAÇÃO EM SUMARÉ COMEÇOU EM 2012.

Larry Abraham, Gary Allen

UM COMPARATIVO: PINHEIRINHO TINHA CERCA DE 7.000 QUANDO HOUVE A REINTEGRAÇÃO,
EM 2012.

De: R$ 29,90

Por: R$ 24,90
Comprar

Compartilhar

1,9 mil

Mais opções
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Andrei Kampff

De: R$ 39,90

Por: R$ 33,90

campinas

Comprar
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Alimentos Para O
Bem‐estar
Natasha Corrett E Vicki
Edgson

De: R$ 57,90

Por: R$ 39,90
Comprar
Clube Wine

Vinhos para o verão
- wine | Estúdio
Folha

Sob chuva,
Michelzinho e
Marcela Temer
passeiam de…

Patrocinado

Patrocinado

Comprou Tesouro
Selic? Veja o que
fazer

5 truques para ﬁcar
ﬂuente em qualquer
idioma sem ir a um
curso

(Empiricus Research)

(Babbel)

Queen ‐ We Are The
Champions ‐ Special
Edition (DVD)
Queen

De: R$ 64,90

Por: R$ 61,90
Comprar

Clube Wine

Vinho de A a Z wine | Estúdio Folha

Quase cem mil
banhistas são
envenenados por
água-viva no Sul

Patrocinado

Patrocinado

VGBL e PGBL
podem ser ciladas.
Entenda

Tesouro Direto vale
a pena? Descubra.
(Clear)

(Empiricus Research)

O Poderoso Chefão: The
Coppola Restoration ‐
Trilogia (DVD)
Vários

Por: R$ 29,90
Comprar

The Beatles
Terry Burrowns

De: R$ 169,90

Por: R$ 113,90
Comprar

Box reúne músicas clássicas da MPB
Livro reúne textos de Miriam Leitão sobre a crise econômica
Em 'A Mentalidade Anticapitalista', autor defende o sistema mais criticado do mundo
Autora explica como fracassar é fundamental para o sucesso
Livro sugere técnicas para transformar sofrimento em felicidade
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