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Relação de AGSNs

Código do
Aglomerado Nome do Aglomerado

01 - A área é
reconhecida pela
prefeitura como

aglomerado
subnormal ou

similar?

02 - Os limites da
área coincidem
com os limites
adotados pela

Prefeitura?

03 - O nome
adotado pelo
IBGE coincide
com o nome
adotado pela
Prefeitura?

04 - As subdivisões
internas da área

coincidem com as
subdivisões adotadas

pela Prefeitura?

1 VILA BONANZA Sim Nao Sim Sim 

2 RUA SANTO AMARO Nao Nao Nao Nao 

3 VILA FELIZ Sim Nao Sim Nao 

4 CIPÓ Sim Nao Sim Sim 

5 AEROPORTO Sim Sim Sim Sim 

6 NOVA CARUARU Sim Sim Sim Sim 

7 DA LATA Sim Sim Nao Sim 

8 MORRO DO BOM
JESUS Nao Nao Nao Nao 

9 SETE RANCHOS Nao Nao Nao Nao 

10 VILA CANAA Nao Nao Nao Nao 

2000 GIRASSOL Sim Sim Sim Sim 

2001 CAGEP Sim Sim Sim Sim 

2002 XINGU Sim Sim Sim Sim 

2003 CRATO Sim Sim Sim Sim 

2004 PEDRA DA TORRE Sim Sim Sim Sim 

Quadro complementar de AGSNs
Depois da apresentação e dos analises dos assuntos focalizados, no caso dos AGNs.Conforme os
presentes,ficou acertado o seguinte:o AGNs, de nome pelo Rua da Lata, é conhecida pela Prefeitura e
população como Varzea do Cedro; a Vila Canaa, não é conhecida como AGS, pelo sua própria estrutura
física e econômica.Porém, o Aglomerado de Extensão Urbana, conhecido como Pedra da Torre,Setor 0014
do Distrito 10, fica considerado pela Prefeitura como um AGSN, devido a sua prória estrutura física e indice
de pobreza.Quanto ao Morro do Bom Jesus, não pode ser considerado como AGSN, devido ser
isoladamente um Bairro, constando seis setores.Apenas sua parte superior é desordenada, no que se refere
a domicílios e sua população é de extrema pobreza.Estando a Prefeitura no momento com uma ação de
desapropriação, em mais de 100 domicílios, tornando a área, em um Ponto Turístico. Voltando-se a ter uma
nova comunicação com a Secretaria de Ação Social, na qual tivemos conteto com a Secretária Executiva -
Adrina Queiroz e o senhor Sebastião, responsável pelo cadastramento das favelas em Caruaru, onde além
destas citadas temos as seguintes AGSNs, e confirmadas pela minha pessoa, sendo:GIRASSOL( hoje já
pode ser um setor isolado)coletada dentro do setor 0170 - Bairro Joao Mota;PORTELINHA I-coletada dentro
do setor 0053 no Bairro Universitário;PORTELINHA II(hoje já pode ser um setor isolado)coletada dentro do
setor 0116 no Bairro Santa Rosa;CAGEP (hoje já pode ser um setor isolado)coletado no setor 0042 no
Bairro Divinopólis;SERROTE- coletada no setor 0083, Bairro do Salgado;XINGU-(hoje já pode ser um setor
isolado)coletada no setor 0142 no Bairro Petropólis;CRATO -(hoje já pode ser um setor isolado)coletado
dentro setor 0102 no Bairro Indianopólis;SALGADINHO-(hoje já pode ser um setor isolado)foi coletada no
setor 0128 no Bairro Vassoural;PADRE INACIO- coletada dentro do setor 0160 no Bairro Boa Vista. A
Prefeitura, considera também como Favela, uma área conhecida como Riachão do Jacaré, porém a mesma
foi coletada dentro do AGN - Vila Feliz -setor 0096, igualmente situação para uma área conhecida como Vila
Maciel ou São Vicente, que foi coletada dentro o setor 0340 no Bairro da Rendeira, por terem poucos
domicílios. Foi comentado também para todos, como o IBGE trabalhou no CENSO de 2010,no que se refere
aos limites intermunicipais, onde fornecemos a todos o AGM do município,explicando-se como realizamos
nossa coleta referente os limites entre Caruaru/Riacho das Almas e Caruaru/São Caetano.Todos ficaram
cientes.


