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Mais de 60
mil famílias
vivem em áreas
irregulares na
capital do Paraná,
mais de 30 mil pessoas
apenas no bairro Cidade
Industrial de Curitiba (CIC). Só a
fila da Cohab já passou de 70 mil nomes, o
que mostra que não há política em Curitiba de escritura para
as famílias, ocupação de imóveis vazios e acesso à moradia.
Com isso, ocupações como a Nova Primavera, perto do Sabará,
são a única saída para muitos trabalhadores. págs 2, 4 e 5
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Phil Batiuk

DO CHÃO AO TETO

Comunidades na CIC
se organizam para
conquistar moradia
A história de uma ocupação até
sua regularização é de muita luta
por Phil Batiuk

rimeiro, não existia nada.
Como também não possuíam
muito, decidiram arriscar. Mas não
de qualquer maneira. Já experientes em ocupações urbanas, algumas
famílias se reuniram para planejar
a luta por moradia. Cerca de dez
barracos de lona subiram da noite
para o dia 28 de setembro de 2012,
pouco tempo depois das revoltas
que ficaram conhecidas como Primavera Árabe, no Oriente Médio.
O sonho de um futuro melhor,
da casa própria, levou o recémformado Movimento Popular por
Moradia (MPM) a chamar sua ocupação urbana de Nova Primavera.
Afinal, para além do contexto político internacional, é na primavera
que florescem e depois frutificam
os seres vivos na natureza. Porque
não no convívio humano?
Ainda assim, era um sonho que
fazia parte do futuro. No terreno,
não tinha água para as famílias.
Nem eletricidade. Foi aos poucos que os encanamentos e fios
de alta tensão foram instalados
pelos moradores. Mas não é só a
infraestrutura que sustenta uma
comunidade. “Tá vendo esse banco aí? Às vezes eu ficava deitado,
só passando fome. Comia cebola
com sal, quando tinha”, conta o
seu Neri, que esteve com os primeiros a se instalarem por ali.
Ele conta que hoje a situação
é muito melhor, principalmente comparando com o que já foi,
mesmo que ainda falte muito para
alcançar aquele sonho do início.
Para realizá-lo, conta ele, os moradores dependem uns dos outros.
Sua história vira exemplo:
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Neri mostra a sua casa no setor A da ocupação Nova Primavera

Tinha gente que,
como eu, estava
passando fome. Então
começamos a ir atrás de
alimentos que são
jogados fora no fim do dia
por mercados e vendas. E
assim surgiu a primeira
cozinha comunitária
E a cozinha não é a única demanda que surge de experiências
reais na luta por moradia para se
tornar uma prática de construção
do movimento. A ocupação Nova
Primavera é organizada por setor.
Do A ao G, eles fazem lista de chamada todos os dias. Assim, garan-

tem que as casas realmente sejam ocupadas e
que não fiquem abandonadas.
Outra característica do modo de organização do movimento é que os setores têm coordenação e vice. As coordenadoras e coordenadores se reúnem toda semana para decidir
os rumos do movimento. Mas também acontecem sempre as assembleias gerais, em que
todos os moradores participam – tanto para
ficar por dentro do que acontece quanto para
atuar diretamente na luta.
E assim é nas três ocupações do MPM: Nova
Primavera, 29 de Março e Tiradentes. Elas ficam
situadas no Bolsão Sabará da Cidade Industrial
de Curitiba (CIC). Por terem uma organização
planejada, contam com avenidas principais, espaços comuns e diversos mercadinhos. Inclusive uma grande via comercial na rua que passa
ao lado das três comunidades.

Promessas têm
que ser cumpridas
“Essa organização já rendeu muitos
frutos à Nova Primavera. Em primeiro
lugar, forçou a empresa Daminai, dona do
terreno, a negociar e até mesmo abrir mão
do despejo”, conta Chrysantho Figueiredo,
dirigente do MPM. Ele explica que
durante muito tempo foi preciso realizar
movimentos de ocupação na Cohab e na
sede da Caixa Econômica Federal. Só depois
é que tiveram o direito a serem ouvidos.
As conversas com o poder público
tiveram a mediação de Mirian Gonçalves,
vice-prefeita de Curitiba, que acionou a
gestão para resolver o conflito entre a
construtora Damiani e o movimento.
“Graças à mobilização dos moradores,
hoje temos a promessa da construção de
um condomínio popular, a ser pago com
financiamento da Caixa pelo programa

Minha Casa, Minha Vida – Entidades. Quem
vai construir é a própria empresa dona do
terreno, que também se comprometeu a fazer
novos equipamentos públicos municipais no
Bolsão Sabará”, completa Chrysantho.
Entretanto, nada disso está garantido.
Quanto aos equipamentos públicos, por
exemplo, também não existe definição do
que exatamente será construído – se serão
creches, escolas, unidades de saúde etc. Além
disso, os moradores dependem da liberação
de verbas para a terceira edição do programa
Minha Casa, Minha Vida, anunciada no dia
10 de setembro pelo Governo Federal.
“Mas continuamos firmes na luta,
inclusive com a participação do MPM em ato
nacional de resistência urbana no próximo
dia 29 de setembro. Vamos protestar contra
os cortes anunciados no programa pelo
Governo Dilma e também reivindicar da
Prefeitura de Curitiba a regulamentação do
aluguel social”, convoca o militante.
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NÃO ADIANTA GANHAR E NÃO LEVAR

Com cortes e sem
garantias, Presidência
da República anuncia
Minha Casa, Minha Vida 3

A intenção do movimento é pressionar o
governador Beto Richa a se comprometer
com o direito à moradia

Aprovação de nova etapa depende,
agora, do Congresso Nacional;
movimentos devem manter
mobilização para avançar
o dia 10 de setembro, o Governo Federal lançou a 3ª etapa
do programa Minha Casa, Minha
Vida (MCMV). O anúncio foi feito
dentro do prazo negociado com os
movimentos sociais por moradia e
reforma urbana. Mas não é garantia de que o programa vai atender
às reivindicações.
Segundo Nelson Barbosa, ministro do planejamento, a prioridade não é a contratação de novas
unidades, mas a conclusão das 1,5
milhão de casas já iniciadas do
MCMV2. Além disso, a continuidade do programa depende de aprovação no Congresso Nacional, formado pelos deputados federais e os
senadores. Por isso, os movimentos
devem seguir mobilizados.
Se for aprovado conforme enviado
aos parlamentares, o MCMV3 passa-

N

rá a atender, na faixa 1 do programa,
famílias com renda de até R$ 1.800
(hoje o limite é de R$ 1.600). “O
teto da faixa 1 está defasado. Se duas
pessoas moram juntas e trabalham
registradas, já passa disso”, aponta
Guilherme Boulos, do movimento dos
trabalhadores sem-teto (MTST), em
entrevista ao jornalista José Coutinho
Junior, do Brasil de Fato. O exemplo
dado por Boulos também explica a
criação da nova faixa 1,5, para famílias com renda até R$ 2.350.
Ainda, os recursos para financiamento da faixa 1 sairão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O fundo já é a fonte
de origem para as demais faixas,
mas a primeira era bancada pelo
orçamento geral da união como
maneira de proteger o FGTS dos
trabalhadores com menor renda. A
medida também precisará ser aprovada pelo Congresso.

rente aos cortes anunciados
pelo Governo Federal na terceira edição do programa Minha Casa,
Minha Vida, o MTST convoca atos
em todas as capitais do Brasil para
o próximo dia 29 de setembro.
Em Curitiba, o MPM organiza caminhada que sai às 10h da praça 19
de Dezembro, passa pela Prefeitura de
Curitiba e termina na sede do Governo do Estado do Paraná. Em pauta, a
regulamentação da lei municipal que
cria o aluguel social, responsabilidade
do prefeito Gustavo Fruet.
Além disso, a intenção do movimento é pressionar o governador
Beto Richa a se comprometer com
o direito à moradia, fortalecendo
a construção do condomínio que
atenderá as ocupações Nova Primavera e 29 de Março.
Também entra na pauta impedir
o despejo dos moradores da Tiradentes – que enfrentam a empresa
Essencis, dona do aterro sanitário
industrial de resíduos tóxicos que
fica ao lado da ocupação. Seus donos
querem comprar o terreno e despejar
os moradores para expandir o lixão.
Em tempo, a Essencis faz parte da multinacional Solví, que enfrenta processos por corrupção no
Brasil e no Peru, além de denúncia
recente na operação Lava-Jato.
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Ato nacional
no dia 29 de
setembro
reivindica
direito à
moradia
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REGULARIZAÇÃO

Regularização é um
problema presente
em toda a Curitiba
As regularizações de áreas
de ocupação em Curitiba
limitam-se às residências
à beira de rios e córregos
por Pedro Carrano

átima Freitas é líder de uma das vilas de um complexo
conhecido como Ferrovila, ocupado em glorioso sete
de setembro de 1991, no bairro Novo Mundo. Seu marido, ex-metalúrgico, é quem serve a cuia de chimarrão enquanto essa senhora narra as histórias de mais uma área
irregular de Curitiba.
O relato de Fátima confirma que as regularizações de
áreas de ocupação em Curitiba limitam-se às residências à
beira de rios e córregos, quando as pessoas são realocadas
e transferidas para um bairro na periferia extrema de Curitiba. “Em toda a grande cidade há um ou dois ‘Tatuquaras’,
esse é um modelo predominante”, confirmou a urbanista
Raquel Rolnik, em entrevista ao jornal Brasil de Fato.
No caso das famílias realocadas, a injustiça é dupla: ou
as famílias estão insatisfeitas por não receber indenização
pela casa construída, ou então necessitam pagar prestações,
mesmo já tendo pago pela casa anterior.
Ocupações são realizadas na onda de migração para a
capital paranaense, desde o final dos anos 70. O problema
aumentou nos anos 80 e sempre foi arrastando-se na base
do improviso. “As pessoas lidavam com prefeituras que as
marginalizavam, não estavam preocupadas, não tinha política de urbanização”, afirma o advogado Bruno Meirinho,
integrante da Aliança pela Legalização das Moradias (ALM).
Curitiba possui mais de 60 mil famílias em áreas irregulares, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), número que
pode ser ainda maior. Ao lado disso, a fila da Companhia
de Habitação de Curitiba (Cohab) apresenta hoje uma lista
de espera que gera desânimo: são 72.635 nomes inscritos,
alguns datados ainda da década de 90.
São mais de 30 mil pessoas nesta situação, na região da
Cidade Industrial de Curitiba. “É um caso generalizado. Os
moradores pagaram a prestação dos contratos, firmados há
mais de vinte anos atrás, mas não tiveram resultado. E isso
porque simplesmente os lotes não pertenciam à Cohab, que se
colocava como proprietária dos terrenos”, afirma Meirinho.
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O relato de Fátima
confirma que as
regularizações de áreas de
ocupação em Curitiba limitam-se
no máximo às residências
à beira de rios e córregos

O que é?
A Aliança pela Legalização das Moradias (ALM)
organiza as diferentes vilas, com distintas histórias,
a partir de uma bandeira comum. Esta pauta é a
regularização fundiária e a escritura. Formado no
final de 2014, o movimento realizou ato para que
as moradias fossem regularizadas. Mais de 40
associações de moradores participam.
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SEM RESPOSTA

Moradores da Ferrovila
aguardam regularização
há mais de 30 anos
A situação de insegurança e falta
de escritura da moradia impede
os moradores de melhorar de vida
Pedro Carrano
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Enchentes, um
problema a cada
começo de ano
Pastor Adilson é, literalmente, filho da
ocupação Uberlândia, onde vive há 37
anos. Ele afirma que moradores têm
recebido ameaças para deixar a casa. “Meu
pai comprou, não foi invasor, mas não
devolveram o dinheiro do povo e nem
deram o documento para a gente”, reclama.
Outro problema é que as enchentes
atingem não só as casas que estão à beira
do rio. No começo de 2015, de acordo
com Fátima e Adilson, os ocupantes
da Ferro Vila e Uberlândia ergueram
barricadas “com todos os móveis que
foram perdidos”, para exigir por parte da
Prefeitura uma draga para retirar a água.

Alternativas exigem
enfrentamento por
parte da Prefeitura

por Pedro Carrano

undadora da cooperativa “Cadê
o nosso Lote?” na área de ocupação chamada Ferrovila, Fátima
Freitas recorda que a ocupação foi
realizada com o apoio de vereadores e políticos à época, caso de Ângelo Vanhoni (PT), Paulo Salamuni
(PV), Doático Santos (PMDB) e Jorge Samek (PT). Rafael Greca, hoje
no PMDB, criticou à época que o
objetivo da ocupação era criar uma
guerra civil em Curitiba, conforme
reportagem da RPC no YouTube.
Recentemente, em duas vilas do Novo Mundo, Ferrovila e
na vizinha Uberlândia, alguns
moradores receberam ameaças
para deixar os lotes. Isso ocorreu
porque parte deles pagou durante três anos as prestações e logo
depois ficou inadimplentes por
não ver encaminhamento, nem
a escritura em mãos. “Deixamos
de pagar. Eram muitas promessas. Prometeram usucapião e já

F

perdemos as contas de quantos
advogados passaram por aqui”,
queixa-se Fátima.
Embora hoje a vila possua associação e algumas conquistas, Fátima
acredita que a situação de insegurança e falta de escritura da moradia na gaveta impede os moradores
de melhorar de vida. “A maioria de
nós quer aumentar a casa e não consegue liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Não tem nada no nome próprio, no
banco não conseguimos empréstimos”, afirma Fátima.
Este cenário está longe de ser
exceção. Ao contrário, acontece
na maioria das áreas irregulares,
confirma o advogado Bruno Meirinho. “Há um sentimento generalizado de insegurança pela falta de
documentação. Isso acontece com
comunidades que estão e com as
que não estão próximas aos rios.
Muitas famílias não têm condições
de pagar o que é cobrado pela
Cohab”, afirma Meirinho.

Pedro Carrano

Há um sentimento generalizado de insegurança pela falta de documentação

Alternativas existem. São difíceis. Demandam
disposição de enfrentamento contra a
especulação imobiliária e os vazios urbanos.
“Alguns têm proposto pressionar a Cohab,
com a solução de regularizar a situação
de todo mundo. Mesmo se a Prefeitura
exigir o pagamento, o que os moradores
não abrem mão são os mesmos valores do
contrato original, já que a Cohab reajusta
pela valorização do imóvel superior à
inflação, vinte vezes o valor original”, critica
o advogado Bruno Meirinho.
A maior desavença entre sociedade
civil e o Estado se refere ao fato de que
a Prefeitura poderia desapropriar áreas
onde a Prefeitura detém participação
majoritária. É o caso de terrenos
pertencentes a Urbs, Cohab e Curitiba SA.
Isso porque entre as áreas de ocupação de
Curitiba “mais ou menos 40% são em áreas
públicas, 99% dessas empresas são da
Prefeitura”, provoca Meirinho.
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REGULARIZAÇÃO

Phil Batiuk

Áreas irregulares
foram construídas
pelos próprios
moradores
preciso pensar grande parte dos bairros de
Curitiba como resultado dos braços e do suor
dos moradores para conseguir benefícios como
luz, água, até o traçado da rua e da calçada. São
os bairros chamados “autoconstruídos”. Certamente, você também tem algum vizinho, amigo
ou parente que mora num deles. Veja algumas
lutas importantes que aconteceram em Curitiba:

É

Guatupê (São José dos Pinhais na divisa com Piraquara)
Pedro Carrano

Em junho de 2008, moradores do Jardim Itaqui,
na região do Guatupê, em São José dos Pinhais,
ao lado de organizações sociais bloquearam a
saída de caminhões de areia contratados pela
mineradora Saara, que promovia a destruição
das casas. Os caminhões foram mantidos
dentro da área de escavação, como forma de
pressionar a Saara pela retirada do maquinário,
e os órgãos do governo estadual e prefeitura
local pela informação sonegada até o momento.
Depois de sete anos, a situação continua
Josiane com a documentação do contrato
exatamente a mesma. A reportagem do
do programa Minha Casa, Minha Vida
Sismuc visitou o local e constatou que a vila
apenas cresceu, mas continua sem asfalto, saneamento e regularização das casas.
Perto dali, na região do Guatupê, no condomínio residencial Vila Verde, moradores
vivem outra situação difícil: foram realocados para condomínio do programa
federal Minha Casa, Minha Vida, por conta de viver anteriormente em área de
risco. Porém, os moradores não conseguem pagar a cobrança do condomínio.
Com noventa dias de inadimplência, temem o risco de despejo forçado. “Haviam
prometido cobrança entre R$50 e R$100, mas estamos pagando para cima de R$
130. Tem gente aqui que trabalha de dia para comer à noite, e antes não tínhamos
todo esse gasto”, afirma Josiane de Oliveira, dona de casa.

Sabará (Cidade
Industrial de Curitiba)
Na região do Sabará, na CIC, o
Judiciário reconheceu, em 2010,
irregularidade em mais de 40
mil lotes vendidos pela Cohab
aos moradores. A questão está
pendente na Justiça e a luta dos
moradores é por usucapião coletivo
da área e indenização pelas
prestações que foram pagas.
“A maior parte do povo aqui
pagou praticamente tudo. Na época
era para a gente pagar cinco anos,
e já faz uns 16 anos mais ou menos
porque a Cohab passou para a gente
isso, que o terreno seria dela e daria
os documentos para a gente. Há uns
30 dias teve reunião ali no Sabará na
regional do CIC e disseram que iam
priorizar”, afirma Olga Ferreira Silva,
da associação de moradores das Vilas
Esperança e Nova Conquista.
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