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(1) A Associação Nossa

A partir de convite da Associação Nossa América1, estiveram na Faculdade

América é uma entidade

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – (FAUUSP)

formada por estudantes

representantes da administração municipal de Caracas, que apresentaram a

universitários, militantes
de movimentos populares

professores e pós-graduandos alguns dos projetos e programas em curso em

e sociais, de cooperativas,

Caracas.

ONGs, e tem como
finalidade apoiar

Inmer Ruiz, vice-prefeito, e Ivan Martinez, diretor da Comissão Especial para

transformação do Brasil e

evento internacional que ocorreu em São Paulo, no Anhembi, no período de 05 a

da América Latina em

08 de junho 2002. Acompanhados do cônsul da Venezuela em São Paulo,

direção à justiça social, à
democracia e à paz.

estiveram na FAU-Maranhão, sede do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura

Propõe-se a atuar pela

e Urbanismo, debatendo temas urbanos.

integração solidária
entre os povos latino-

O debate foi da maior relevância, evidenciando a semelhança dos problemas

americanos contra todas

urbanos enfrentados em Caracas e em São Paulo. Um dos principais temas

as formas de intervenção

abordados foi a questão dos assentamentos irregulares e precários da população

impostas por organismos
internacionais, grandes

de baixa renda. Caracas vem desenvolvendo um amplo programa de regularização

corporações e grandes

urbanística e fundiária. A apresentação e a divulgação de documentos sobre a

potências nos destinos de

legislação e os programas lá existentes representou importante contribuição aos

nossos países.

presentes em geral e, particularmente, ao Projeto de Pesquisa em Políticas
Públicas: “Reparação de Dano e Ajustamento de Conduta em Matéria
Urbanística” , desenvolvido na FAUUSP em parceria entre o Laboratório de
Habitação e Assentamentos Humanos – LabHab e o Ministério Público – Centro
da Apoio às Promotorias de Habitação e Urbanismo no Estado de São Paulo.
Agradecemos à Associação Nossa América e aos colegas venezuelanos pela
oportunidade deste importante contato, que evidencia os desafios colocados aos
arquitetos e urbanistas das duas cidades e do conjunto das grandes cidades
latino-americanas de um modo geral.

pós-

125

iniciativas pela

Regularização da Terra, vieram a São Paulo para participar da URBIS 2002,

