Rendimento mensal e número médio de moradores por domicílios
particulares permanentes em Venâncio Aires
Este mapa apresenta a distribuição espacial, na cidade de Venâncio Aires das
variáveis relativas ao valor do rendimento nominal mensal médio dos responsáveis e
número médio de moradores nos domicílios particulares permanentes. As informações
disponibilizadas no Mapa foram produzidas a partir do geoprocessamento dos dados
do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), tomando como base os setores
censitários do município.
Em relação ao rendimento nominal mensal médio das pessoas responsáveis,
observa-se que os domicílios com rendimentos acima de 04 salários mínimos se
concentram nos bairros Centro (nas suas partes central, Sul e Leste), Cidade Alta (nas
suas partes central e Leste) e Aviação (na sua parte Leste). Bairros com a presença de
moradores das classes média e alta da cidade.
Em contrapartida, os bairros que concentram grande parte dos domicílios com
rendimentos nominais médios dos responsáveis de até 02 salários mínimos estão
localizados nas porções leste e oeste do município, onde se concentra a população das
classes populares e classe média baixa da cidade. Na parte Leste, são eles: Battisti,
Coronel Brito, Brands, Industrial, Macedo, Cruzeiro (em suas partes central e Sul) e
Brígida (em sua parte leste), localizados na periferia urbana leste da cidade. Na parte
Oeste, são os bairros: Diettrich, Santa Tecla, Canto do Cedro, Gressler e Bela Vista,
localizados na periferia urbana oeste da cidade. Também integram essa faixa de
rendimento médio mensal até 02 salários mínimos os domicílios localizados no sul da
cidade, nos bairros Cidade Nova, Leopoldina (em sua parte norte), e localizados no
Norte da cidade, nos bairros União (em sua parte leste) e São Francisco Xavier. Dentre
esses domicílios com menor rendimento médio mensal, há aqueles cujo rendimento
mensal está abaixo de 01 salário mínimo, como são os bairros Battisti e Coronel Brito e
Canto do Cedro, que apresentam maior risco de contágio ao Covid-19 na medida que
seus moradores vão precisar se deslocar para seus empregos ou locais de trabalho.
Tais domicílios e moradores demandam maior atenção das políticas de assistência
social.
Os bairros que apresentam setores censitários com as médias mais elevadas de
moradores por domicílio (3 a 4) localizam-se, preponderantemente, na região leste da
cidade, com destaque para os bairros Battisti, Coronel Brito e Brígida, e para os bairros
localizados no sudoeste da cidade, como o Gressler, Xangrilá, Cidade Nova, Bela Vista e
Canto do Cedro. Tais bairros apresentam uma maior concentração de pessoas por
domicílio nesses locais, o que pode dificultar a execução de medidas de isolamento
social necessárias para a contenção e mitigação da pandemia do Covid-19,
principalmente em relação à população idosa.

Observações: não existe uma correspondência exata entre a delimitação espacial dos bairros do
município de SCS e os limites dos setores censitários utilizados pelo IBGE, por isso, as informações
precisam ser interpretadas como áreas no entorno ou próximas à determinados bairros. As
desigualdades existentes entre setores censitários de um mesmo bairro também devem ser
consideradas na análise dos dados. Os dados são referentes ao ano de 2010 e podem apresentar
algumas defasagens em relação à situação presente.
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