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Ao  

Sr. Jorge Hereda 

Presidente da Caixa Econômica Federal 

A/C da Assessora Evaniza Rodrigues 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2012 

 

Senhor Presidente Hereda, 

 

 Meu nome é Maria das Graças Nascimento Guedes, tenho 60 anos, sou viúva, 

hipertensa e vivo com a minha filha, Larissa Nascimento Guedes, de 23 anos. 

 Vivíamos numa casa da Rua do Livramento 186 (Zona Portuária do Rio de 

Janeiro), até o dia 16 de dezembro passado, que foi destruída pela Secretaria 

Municipal de Habitação (SMH)/ Prefeitura do Rio, sem qualquer comunicação ou 

negociação prévia.  

 A carta que enviei para o secretário da SMH (anexada a esta) relata e mostra 

as fotos do meu drama, da humilhação e da injustiça que sofri, perdendo todos os 

pertences materiais, documentos e fotos, conseguidos com tanto suor e trabalho.  

 Faz parte dos planos da SMH, construir no meu terreno um empreendimento 

habitacional do programa Novas Alternativas, que vem sendo criticado em diversas 

pesquisas acadêmicas, por remover da área central da cidade os antigos moradores 

pobres dos imóveis arruinados, substituindo-os por famílias de renda mais alta. Está 

se repetindo, assim, a mesma política de segregação sócio-econômica adotada nos 

anos 90 no Pelourinho, pelo governo de Antônio Carlos Magalhães (tão criticado pela 

oposição da época).  

 E o mais grave, agora, é que os recursos financeiros usados para viabilizar 

esses empreendimentos da SMH são provenientes do governo federal, do programa 

Minha Casa, Minha Vida. 

 É realmente essa a política de moradia social que o governo federal 

pretende financiar, através da Caixa Econômica Federal? É objetivo do programa 

Minha Casa, Minha Vida excluir os moradores pobres das áreas centrais das 

cidades? 

 

Atenciosamente, 

 

................................................................................................ 

Maria das Graças Nascimento Guedes 
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Anexos à carta dirigida ao secretário Jorge Bittar em 13/1/2012 

 

ANEXO 1  

 

Relação de bens pertencentes à MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO GUEDES, 

perdidos ou inutilizados por ocasião da ação que destruiu a sua casa da Rua do 

Livramento, 186 – Centro, sob o comando da Prefeitura do Rio de Janeiro/ 

Secretaria Municipal de Habitação, no dia 16/12/2011:  

 

MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CASA: 

1 porta de ferro 

2 janelas de ferro 

1 caixa d’água 

Tijolos das paredes 

Material das fundações, das lajes de piso e teto 

Material das instalações de água, sanitária e elétrica 

Ferragens (banheiro e cozinha) 

2 pias (cozinha e banheiro) 

Vaso sanitário 

Caixa de descarga 

 

OBS.: A minha casa foi construída ao longo dos mais de seis anos que lá habitava, 

com recursos próprios, obtidos através de empréstimos. No momento, tenho dívidas 

referentes à compra de materiais de construção, cujo prazo de pagamento vai até o 

ano de 2017. Essas dívidas fazem com que a pensão que recebe do meu falecido 

marido (atualmente no valor de R$846,00) fique reduzida a apenas R$328,00. Além 

desta dívida ainda perdi todo o material de construção que estava guardado para 

continuar a construção da casa. Este material foi saqueado e terei que pagar por ele. 

 

BENS MATERIAIS VARIADOS: 

1 cama de casal 

1 cama de solteiro 

1 colchão de casal 

2 criados mudos 

1 guarda roupa grande (4 portas, 6 gavetas) 

1 armário de cozinha (marca Itatiaia) 
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1 jogo de sofá (5 lugares) 

Continuação do ANEXO 1  

 

1 estante 

1 mesa de jantar  com 4 cadeiras 

1 máquina de lavar roupa 

1 computador  

2 ventiladores 

1 purificador de água 

1 dvd 

1 televisão 

1 fogão 

1 jogo de louça de jantar e café 

1 jogo de talheres de 48 peças 

6 taças de cristal (presente do meu casamento em 1989) 

1 cafeteira 

Panelas, copos, travessas e outros utensílios de cozinha 

Roupas de cama, mesa e banho 

Roupas, sapatos e bolsas (minhas e da minha filha) 

As nossas jóias de ouro, de valor inestimável e afetivo:  

- as alianças de casamento (minha e do meu falecido marido) 

- um cordão e a medalha que a minha filha ganhou dos tios portugueses 

- anel de ouro (presente de 15 anos da minha filha) 
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Anexos à carta dirigida ao secretário Jorge Bittar em 13/1/2012 

 

ANEXO 2  

 

Relação de fotos antigas e recentes da minha casa à Rua do Livramento  

 

FOTOS DA MINHA CASA EM 2010  

 

 
(Foto: H.Galiza) 

                       

FOTOS DO QUE RESTOU DA MINHA CASA APÓS 16/12/2011: 

 

 
(Foto: João Monteiro) 
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Continuação do ANEXO 2  

FOTOS DO QUE RESTOU DA MINHA CASA APÓS 16/12/2011: 

 

            

(Fotos: Anelise Guterrez) 

 

 
(Fotos: Anelise Guterrez) 
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Continuação do ANEXO 2  

FOTOS DO QUE RESTOU DA MINHA CASA APÓS 16/12/2011: 

 

 
(Fotos: Anelise Guterrez) 

   
(Fotos: Anelise Guterrez) 
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Continuação do ANEXO 2  

FOTOS DO QUE RESTOU DA MINHA CASA APÓS 16/12/2011: 

 

   
(Fotos: Anelise Guterrez) 

        

(Fotos: Anelise Guterrez) 
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Continuação do ANEXO 2  

 
 

Foto destruída pela chuva, lembrança antiga do aniversário da minha filha 
 

 

 
 

 

 


