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Os moradores ouvidos em nossa
série de reportagens no Morro da
Providência reclamam de falta
de informação sobre o projeto
Morar Carioca. Reclamam de que
as visitas do senhor e do grupo de
técnicos da Secretaria de Habita-
ção são para avisar das demoli-
ções das casas e de que não houve
o espaço para a discussão de um
projeto alternativo para que me-
nos casas fossem demolidas.

Jorge Bittar - Eu vou sistemati-
camente à Providência. Na Rua
da Grota, me reuni com mais
de 50 famílias. Estive na Praça
Américo Brum por diversas
vezes. Apresentei o projeto.
Discuto detalhadamente. Mi-
nha equipe recebe cada um
dos moradores da Providência.
Eu estou investindo R$143 mi-
lhões para melhorar a qualida-
de de vida dos moradores. Vo-
cê sabe disso? Você preferiria
que a gente mantivesse a Pro-
vidência como estava, aban-
donada, cheia de lixo ?. Com
esgoto vazando,  com casas
ameaçando desabar ?  Vocês
deveriam estar  aplaudindo
uma ação que tem grande al-
cance social que é feito com
absoluto respeito às pessoas.

Mas se há transparência, por que
a Defensoria Pública pediu a pa-
ralisação das obras pedindo a
apresentação de um relatório de
audiências públicas, um estudo
de impacto de vizinhança e um
estudo de impacto ambiental?

Jorge Bittar - Toda a obra da
Providência tem licença am-
biental e obedece a todos os ri-
gores da legislação. Caso con-
trário não seria liberada. É uma
obra financiada pela Caixa Eco-
nômica Federal. Foi feito um
processo licitatório aprovado
pelo Tribunal de Contas do
Município. A Defensoria tem
todo o direito de agir
juridicamente. Eu quero que
você saiba que esta obra não
encontra nenhum tipo de im-

pedimento jurídico neste
momento. A Defensoria é rece-
bida aqui sempre com tapete
vermelho. Sempre que eles que-
rem informação, a informação é
prestada amplamente. Agora,
se este ou aquele defensor, por
sua livre e espontânea vontade,
quer fazer uma ação assim ou
assado, achando que isso é ne-
cessário, eu cumpro todos os
objetivos legais e forneço as in-
formações que são necessárias.
Tanto é verdade que a Justiça li-
berou a obra. 

Então o senhor garante que o Es-
tudo de Impacto Ambiental (-
EIA), Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV), audiências públi-
cas, tudo isso foi feito ?

Jorge Bittar - Claro. Veja bem. O
EIA/Rima (Relatório de Impac-
to Ambiental) é necessário para
obras de determinado porte.
Obras menores eu não preciso
de EIA/Rima. Eu preciso de li-
cença ambiental. E eu tenho a
licença ambiental fornecida pe-
la Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

Na Providência existem prédios
e casas com mais de 50 anos de
construção, que não estão em
área de risco. São casas e apar-
tamentos amplos. Segundo a
maioria dos moradores destas
casas, a única possibilidade ofe-
recida é o Aluguel Social provi-
sório no valor de R$400, para de-
pois a transferência para um
apartamento de 42m² construí-
do pela Prefeitura.

Jorge Bittar -  Se quiserem.
Sempre se quiserem. Não é
verdadeiro que todos deverão
ir  para um apartamento de
42m². Tem apartamentos que
são melhores que a imensa
maioria das casas da Providên-
cia, isso eu lhe garanto porque
eu conheço.  Tem gente que
mora em porão com famílias
com nove filhos. Eu ofereço às
famílias ou apartamento ou a
possibil idade da Compra
Assistida. Porque eu preciso re-
tirar aquela casa? Porque eu
preciso abrir uma rua para a
coleta do lixo. Para permitir a
acessibilidade. Para colocar a
estrutura de água e esgoto. Isso
deveria ser aplaudido.

Há o espaço para a ampla discus-
são do projeto pelos moradores?

Jorge Bittar - Claro que sim. Vo-
cê acha que eu tenho algum in-
teresse em não conversar? Você
conhece a minha história de vi-
da? Você acha que eu vou che-
gar aqui para ser carrasco do
povo pobre do Rio de Janeiro?
Agora, há disputa política e
ideológica.  O Psol está fazendo
disputa política eleitoral. A dis-
puta eleitoral é legítima. Só não
é legítima quando é de baixo
nível. Nós estamos fazendo um
trabalho de qualidade. Respei-
tando os direitos humanos.
Dialogando com as famílias da
Providência.

Efetivamente, quantas das cerca
de 1.500 famílias que hoje vivem
na Providência serão desaloja-
das dentro do projeto Morar Ca-
rioca?

Jorge Bittar - Todas as famílias
serão reassentadas. Esse é o ter-
mo que nós usamos. Nós esta-
mos construindo moradia para
cerca de 700 famílias que serão
reassentadas na própria
Providência. Só a Pedra Lisa,
que é uma área de risco, serão
300 famílias. As pessoas cla-
mam há décadas por melhores
condições de vida.

Em uma reportagem, o Jornal
POVO do Rio publicou a histó-
ria da família da senhora Da-
niele Fernandes Lins, 31 anos,
casada, mãe de dois garotos de
6  e  1 0  a n o s . E l a  m o ra v a  e m

uma casa onde, segundo ela, so-
mente a varanda tinha 12 m². A
casa foi  desapropriada e  ela
agora recebe Aluguel Social de
R$400. O imóvel  que Daniele
conseguiu é infestado de ratos e
baratas. Infiltrações por toda
parte, apertado, sem ventila-
ção, com forte cheiro de mofo.
Mesmo com todo esse problema,
os R$400 não são suficientes e
ela e o marido completam com
mais R$200. A situação dela é
degradante...

Jorge Bittar - Foi ela quem esco-
lheu o local para onde ela foi.
Ninguém obriga ninguém a alu-
gar esta ou aquela casa. O que
nós oferecemos é a possibilida-
de de um benefício mensal, que
é o Aluguel Social, para que essa
família possa morar enquanto
não fica pronto o prédio ou en-

quanto ela não encontra a casa
definitiva que está em processo
de aquisição.

Secretário, ela escolheu ou foi o
que ela pôde alugar? 

Jorge Bittar - Ninguém chega
para ela e fala é isso ou nada. O
processo é absolutamente
democrático. Eu posso analisar
o caso específico dessa
senhora. Mas ninguém é tirado
à força de lugar nenhum. As
pessoas saem voluntariamente.
Se essa senhora está insatisfei-
ta, ela pode vir à Secretaria dia-
logar conosco.  Agora, se ela foi
para um local que tem ratos e
baratas,  foi  por opção dela.
Ninguém foi jogá-la num local
com ratos e baratas, evidente
que não.

Secretário, com R$400, o senhor
acha que é um valor razoável pa-
ra uma pessoa conseguir um
imóvel?

Jorge Bittar- Sim. O aluguel nas
favelas é dessa ordem de
grandeza. É esse o aluguel nas
favelas. É esse o aluguel que as
pessoas pagam. Se você for às
favelas e fizer uma pesquisa so-
bre aluguel, você vai verificar
que é esse o valor que as pes-
soas pagam. Agora, se quer alu-
gar uma coisa um pouquinho
melhor, bota mais R$100 por
mês. Qual é o problema da fa-
mília inteirar em poder morar
um pouquinho melhor. Isso é
um benefício mensal provisório
enquanto essa família encontra
um local definitivo.

A Daniele contou que está pro-
curando tratamento psicológi-
co em função desta realidade
em que se  encontra. Qual  é  o
cuidado oferecido pela Prefei-

tura às pessoas que têm as casas
desapropriadas? 

Jorge Bittar- Nós temos assis-
tentes sociais. Todo o trabalho
da secretaria tem um compo-
nente social. Eu não sou secre-
tário de Obras. Eu sou secretá-
rio de Habitação. Eu cuido das
pessoas. Cuido das famílias. Por
conta disso, nós temos equipes
de assistentes sociais e uma
equipe de integração social. Es-
sas equipes ficam permanente-
mente dando assistência às fa-
mílias, informando sobre o que
será feito naquela rua.

Então o senhor afirma que todas
as famílias que foram desaloja-
das receberam assistência social
da Secretaria.

Jorge Bittar - Todas.

Em outra reportagem na Provi-
dência, acompanhamos o caso
da senhora Maria das Vitórias
Ribeiro Silva, 35 anos. Ela acredi-
tou na palavra de uma pessoa
que garantiu ser a dona do imó-
vel e foi à Prefeitura para sacra-
mentar o processo de Compra
Assistida. Dos cofres públicos saí-
ram R$41.600 para Maria das Vi-
tórias pagar pelo imóvel a quem
ela achava ser a proprietária.
Após o pagamento, ela descobriu
que aquela pessoa não era a
proprietária. E o pior: este novo
imóvel vem tendo o IPTU pago
regularmente por outra pessoa.
Segundo o decreto 3.522 que tra-
ta do tema, caberia à Prefeitura
fiscalizar todo o processo. Por que
isso não aconteceu?

Jorge Bittar -  Nós estamos
apurando. Ela fez uma aquisi-
ção na parte de cima. A infor-
mação que nós temos é que
aquele imóvel não está total-

mente regularizado. Os anda-
res de cima não estavam
regularizados. Nós fizemos tu-
do de boa-fé. Aquela casa só
paga o IPTU pelo térreo, não
paga pelos andares acrescidos.
Nós não queremos que esta
pessoa tenha algum risco. Nós
estamos apurando.

O senhor admite então que houve
uma falha de fiscalização?

Jorge Bittar - Não. Não acho
que tenha havido falha. Não
há uma comprovação de que o
imóvel é formal. Pelo que eu
sei tudo foi feito dentro do que
é previsto dentro do nosso de-
creto de reassentamento.  É
preciso verificar se o imóvel é
formalmente reconhecido pe-
lo Registro Geral de Imóveis
da Prefeitura.

O projeto de maior visibilidade
na comunidade é o teleférico. Ha-
verá apenas uma única estação
com uma ligação ao bairro da
Gamboa e outra ligação até à
Central do Brasil. O senhor consi-
dera eficiente para a população
local o projeto de apenas uma es-
tação para toda a área da Provi-
dência?

Jorge Bittar - Eu acredito que
sim. Porque nós vamos fazer o
plano inclinado para as pessoas
poderem se deslocar. Vamos fa-
zer vias de acesso interno den-
tro da comunidade. Tem toda
uma visão de mobilidade den-
tro da Providência de tal manei-
ra que a gente permita um des-
locamento rápido das pessoas.
Nós estamos promovendo uma
solução de mobilidade que é a
melhor possível. Todos os mo-
radores da Providência poderão
usá-lo gratuitamente.

Os moradores do Complexo do
Alemão que receberam aparta-
mentos após as obras do PAC na
comunidade estão reclamando
da qualidade dos imóveis. O se-
nhor assegura que o mesmo pro-
blema não irá acontecer nos em-
preendimentos na Providência?

Jorge Bittar - Eu tenho procura-
do caprichar. Sempre existe um
seguro de obra. Sempre que
acontece algum problema
construtivo, as construtoras são
obrigadas a fazer as correções.

Moradores ouvidos por nossa re-
portagem reclamam do transtor-
no que as obras têm causado.
Presenciamos a situação dramá-
tica de uma mulher que teve o en-
tulho de uma demolição coloca-
do na laje e na porta de casa. Essa
mulher passou a temer pela pró-
pria vida, caso esse monte de lixo
abalasse a estrutura do imóvel.
Em um prédio, na Ladeira do
Barroso, um buraco foi aberto na
casa de uma moradora devido à
outra obra. Não está faltando
cuidado com a segurança dos
moradores nas intervenções do
Município?

Jorge Bittar - Uma obra sem-
pre faz barulho, gera poeira.
Mas sempre que recebemos
demanda desse tipo nós pro-
curamos corrigir, minimizar o
impacto para as pessoas. Às
vezes o pessoal pode estar fa-
zendo barulho demais, geran-
do barulho,  mas nós vamos
procurar corrigir esse tipo de
coisa.

Não existe o que alguns mora-
dores acusam de essa atitude
s e r  p re s s ã o  p a r a  p rov o c a r  a
saída das casas?

Jorge Bittar - Isso não existe.
Evidente que não. Agora, eu
tenho que fazer a obra, o que
eu posso fazer.  Para fazer  a
obra eu gero poeira. Eu tenho
procurado minimizar. A gen-
te procura colocar tapume,
fazer com a maior segurança
possível. 

ENTREVISTA / JORGE BITTAR

Para Bittar,Aluguel Social de R$ 400 está dentro da realidade das favelas
Felipe Martins

Osecretário municipal
de Habitação, Jorge
Bittar, finalmente re-
cebeu o Jornal POVO

do Rio. Em uma série de repor-
tagens no Morro da Providên-
cia, os moradores denuncia-
ram o tratamento indigno
prestado pelo poder municipal
desde que obras públicas come-
çaram na comunidade. O pro-
jeto "Morar Carioca" pretende
levar intervenções como a
construção de um centro espor-
tivo, um centro profissionali-
zante, creche, obras de sanea-
mento e a construção de unida-
des habitacionais.
O problema, segundo estes mo-
radores, é a forma como o pro-
cesso vem sendo conduzido.
Acusam a Prefeitura de promo-
ver tortura psicológica, forçan-
do-os a sair das casas. Quem
aceita a desapropriação, recebe
aluguel social de R$400 até a
entrega definitiva dos aparta-
mentos em construção.
Para Bittar, o valor do aluguel
social é justo, "dentro da reali-
dade das favelas". Informado
sobre o caso da vigilante Danie-
le Lins que conseguiu alugar
com o "benefício" uma casa in-
festada de ratos e baratas, o se-
cretário disse que isso aconteceu
"por opção dela". Ele nega a
prática de tortura psicológica
na ação da Secretaria de Habi-
tação na Providência e afirma
que o projeto "merece aplausos"
pela execução.

(...) se quer
alugar uma

coisa um 
pouquinho

melhor,bota
mais R$100

por mês.Qual
é o problema?

Carlos Trindade

Demanda por imóveis na Providência levou
proprietários a aumentar aluguéis e taxas 

Voltando à Providência, esta
reportagem encontrou mais
pessoas que recebem mensal-
mente o Aluguel Social da Prefei-
tura enquanto os apartamentos
definitivos de 42m² não ficam
prontos.  Duas famílias vivem
juntas uma tragédia particular
em uma casa de dois andares. A
doméstica Ana Maria Ferreira
Antunes, 40 anos, mãe de seis fi-
lhos vive no térreo. No andar de
cima vive Rosinéia Galdino dos
Santos, 43 anos, com os oito fi-
lhos e dois netos.  Ainda há espa-
ço para a mãe de Rosinéia, Dora-
lice, 71 anos. Para conseguir pa-
gar o aluguel do imóvel, Ana Ma-
ria e Rosinéia juntaram o valor
de R$ 400 que cada uma recebe
do Aluguel Social.

A sensação de insegurança
dentro do imóvel é contínua e
aterradora.  Tudo parece que
vai desabar a qualquer
momento. A madeira dos 23
degraus que levam ao segundo
andar está apodrecida e que-
brada em muitos pontos. As
paredes, feitas de estuque, es-
tão com barro evidente em pés-
simo estado.  As infiltrações e o
cheiro ruim se espalham por
todo o ambiente. Os cômodos
são de tamanho mínimo. O
quarto, estreito e sem ventila-
ção, é de espaço suficiente ape-
nas para a cama.

O cenário de miséria total
consegue ser ainda pior no se-
gundo andar.  Segundo Rosi-
néia, não havia piso no
pavimento. Tapumes de ma-
deira foram por ela colocados
para morar com a família.  O
risco de desabamento dentro
da casa é iminente. Todos con-
vivem em meio a ratos e bara-
tas dentro do imóvel.

Rosinéia e Ana Maria mora-
vam em uma localidade co-
nhecida como Apê.  Elas vi-
viam com dificuldades, cada
uma em uma casa. Tudo ficou
ainda pior desde que foram
desalojadas pela Prefeitura e
passaram a depender do Alu-
guel Social. 

"A minha casa era um quar-
to, sala, cozinha, banheiro. Vi-
via com dificuldade,  mas a
gente se virava.  Agora tá
péssimo. Os ratos,  não dão
nem pra contar nos dedos. As
crianças vivem resfriadas. Isso
é um sofrimento para a gen-
te", desabafou.

Contradizendo o secretário
de Habitação, Ana Maria afir-
mou que a única alternativa
oferecida a ela pela Prefeitura
foi a do Aluguel Social. 

"Só falaram do Aluguel
Social. Desses apartamentos
novos, nunca deixaram a gente
conhecer a planta. Esse tama-
nho de 40m² não dá para
morar. Eu preciso de uma casa
para poder criar meus filhos",
declarou.

Ela também negou que tives-
se sido procurada por assisten-
tes sociais da Prefeitura, con-
forme declarou o secretário
Jorge Bittar na entrevista publi-
cada na página ao lado.

"Nenhum assistente social
me procurou. Somente vieram
aqui e avisaram que eu tinha
que deixar a casa em dez dias",
declarou.

Rosinéia encara diariamente
o medo de morar no imóvel,
mas contou que não teve esco-
lha com um valor de R$400.

"A situação da gente é
precária. R$400 não é nada. A
gente paga o aluguel e come

como? Eu fico com medo, mas
fazer o quê? Minha mãe quase
caiu nessa escada. O que eu
queria mesmo era uma casa
decente para poder acabar de
criar meus filhos", lamentou.

A aposentada Márcia Regina
de Deus, 53 anos, vive a agonia
de a qualquer momento deixar
o imóvel onde mora. O prédio
será demolido pela Prefeitura
para a construção de um novo
edifício. O apartamento atual
onde a aposentada mora é am-
plo com três quartos, sala cozi-
nha e banheiro. Com o novo
empreendimento, cada mora-
dia terá a dimensão de 42m².
Márcia afirma que a ela somen-
te foi ofertado o Aluguel Social.

"Ninguém me falou em
Compra Assistida, somente o
Aluguel Social. Eu vou ter que
jogar tudo o que tenho fora? Jo-
gar meus móveis num depósito
para morar nesse apartamento
novo? Onde eu vou morar en-
quanto minha casa não fica
pronta, embaixo da ponte? 

Segundo o secretário Jorge
Bittar, os novos apartamentos
de 42m² são "confortáveis para
uma família com dois filhos".

"Aluguel Social provocou 
especulação imobiliária",

diz economista

Para a professora de Econo-
mia da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ),
Maria Beatriz David, a falta de
planejamento na execução do
projeto Morar Carioca na Pro-
vidência provocou a especula-
ção imobiliária com os preços
dos imóveis aumentando
vertiginosamente.

"O próprio Aluguel Social fez

com que aumentasse a deman-
da por imóveis na região e isso
levou a que os próprios pro-
prietários aumentassem os
preços dos aluguéis. Taxas de
luz e água passaram a ser co-
bradas", comentou. 

A economista acredita que
faltou eficiência no controle
do aluguel  dos imóveis na
Providência.

"Qualquer sistema de con-
trole não é barato. Era necessá-
rio um planejamento prévio pa-
ra o conhecimento de quais
imóveis poderiam ser alugados.
Era necessária uma vistoria
desses imóveis. Quanto mais
planejamento, menor a possibi-
lidade de erros e fraudes", de-
clarou a economista.  

Era necessário um

planejamento prévio para

o conhecimento de quais

imóveis poderiam ser

alugados. Era necessária

uma vistoria desses

imóveis. Quanto mais

planejamento, menor a

possibilidade de erros e

fraudes

Maria Beatriz David
Profa. Economia UERJ
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Os 23 degraus de madeira em estado precário são risco para moradores Fachada da casa de dois andares: Infiltrações e mau cheiro

Famílias juntaram benefício para viver em casa com 20 pessoas


