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Favela 247 – Na semana passada uma série de "remoções relâmpago", com
pouco ou nenhum aviso prévio e frágil amparo legal, ocorreram diferentes
favelas espalhadas pela cidade, em um clima de confusão e violência que
aparentemente pautará os planos de remoção no Rio de Janeiro há 14 meses dos
Jogos Olímpicos. De 2009 a dezembro de 2013 mais de 20 mil famílias, ou 67 mil
pessoas, foram removidas de suas casas. Número que não passa de crescer.

Veja abaixo a cronologia das "remoções relâmpago" da última semana, elaborada
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Durante a semana passada cinco favelas do rio sofreram uma série de "remoções relâmpago",
com pouco ou nenhum aviso prévio e frágil amparo legal. Morro da Providência, Favela do
Metrô, Tavares Bastos, Santa Marta e Vila autódromo foram o alvo dessa nova prática de
remoção, em alguns casos com truculência e violência policial, no que parece ser a nova
estratégia de remoções forçadas adotada pelo Estado, a 14 meses dos Jogos Olímpicos
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pelo Rio On Watch
(http://rioonwatch.org.br
/?p=14535):

Morro da Providência
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Em 28 de maio, moradores do Morro da Providência, localizado no centro da
cidade e perto da área revitalização da região do porto, postaram fotos nas
mídias sociais mostrando os moradores na região do Túnel Rego Barros sendo
removidos pela Polícia Militar. Apesar da comunidade ter sido bem sucedida em
evitar remoções generalizadas (um terço da comunidade histórica havia sido
prevista para remoção), algumas casas continuam sendo alvo, com justificativa
de que estão em “áreas de risco“.

Favela do Metrô
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Em 29 de maio trabalhadores e lojistas foram despejados pela Prefeitura sem
aviso prévio na Favela do Metrô, próxima ao Estádio do Maracanã, na Zona Norte
do Rio. A favela foi vítima de um longo processo de remoção entre 2010 e 2013,
como parte de obras para a Copa do Mundo que nunca se realizaram. Uma série
de remoções acontece desde então, com as casas sendo reocupadas por pessoas
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desabrigadas. As remoções da semana passada ocorreram em oficinas
automotivas e lojas da área comercial da comunidade, a qual o prefeito se
comprometeu a compensar com um novo pólo automotivo que nunca foi
construído. Uma liminar da justiça foi emitida em 29 de maio proibindo a
Prefeitura de continuar com as demolições na Favela do Metrô, com multas de R$
20 mil para cada casa destruída.

Tavares Bastos

(/images/cms-image-000439055.jpg)

Em 29 de maio, notificações de remoções foram entregues aos moradores de
Tavares Bastos, localizada logo acima dos bairros do Flamengo e do Catete, na
Zona Sul do Rio. Bob Nadkarni, morador e dono do famoso bar de jazz The Maze
(http://jazzrio.com/pt/), foi o primeiro a receber tais notificações e está lutando
na justiça contra as acusações de risco na construção. Moradores temem que a
ameaça de remover o The Maze, empreendimento mais sólido da favela, seja
apenas o primeiro passo em uma campanha mais ampla de para remover toda a
favela.

Santa Marta
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Em 1 de junho cinco casas foram destruídas no topo do Santa Marta,  em
Botafogo, na Zona Sul do Rio. As famílias que habitam o topo da favela,
considerada modelo de UPP pelo Estado, lutam com sucesso contra tentativas de
remoção desde 2011. Os moradores removidos disseram que receberam um mês
de aviso, com base de que suas casas estão em área de risco. No entanto,
nenhuma avaliação técnica aconteceu anteriormente. Em vídeo divulgado nas
redes sociais (https://www.youtube.com/watch?v=w4yChAwkxd0), uma das
moradoras aparece visivelmente angustiada: “Como é que vou guardar as
minhas coisas? Onde é que vou dormir hoje?” Ela também disse não querer
dormir nos precários abrigos públicos oferecidos pelo governo.
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Vila Autódromo
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Em 3 de junho moradores da Vila Autódromo, vizinha do futuro Parque Olímpico
na Zona Oeste do Rio, foram agredidos com balas de borracha, spray de pimenta
e cassetetes pela Guarda Municipal ao resistirem à demolição de duas casas.
Muitos moradores se feriram, e Maria da Penha, de 50 anos, teve o nariz
quebrado por um guarda. O despejo foi suspenso após intervenção judicial. Os
moradores afirmaram que não receberam notificação prévia de demolição e
ainda aguardam indenização da Prefeitura. A defensora pública Maria Lúcia de
Pontes afirmou: “Mesmo que a prefeitura tivesse razão, não poderia cumprir uma
decisão judicial com violência e sobre a qual pairava uma dúvida”.

A Vila Autódromo se tornou exemplo de resistência contra as remoções, após
anos de luta conseguiram títulos de posse para os moradores. No entanto, após
cinco anos de intimidação da Prefeitura, determinada a limpar a área por pressão
da especulação imobiliária e pela proximidade do Parque Olímpico, cerca de 90%
dos 600 moradores já deixaram a favela, aceitando ofertas de compensação
financeira ou moradia pública. Um pequeno grupo, no entanto, continua
resistindo às remoções.

Clique aqui para ler a reportagem completa no Rio on Watch
(http://rioonwatch.org.br/?p=14535).
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