A comunidade Arroio Pavuna se localiza na Zona Oeste do Rio de Janeiro e existe há
mais de 40 anos. Originalmente, éramos uma colônia de pescadores que foi crescendo
e desenvolvendo outras atividades. Nos anos 80 começaram os primeiros transtornos
para os moradores devido a chegada da especulação imobiliária, culminando, em
2006, na retirada de parte da comunidade para construção de uma avenida que dá
acesso a um condomínio de luxo. Onde ficavam as casas foi construído um jardim. Isto
significa LIMPEZA SOCIAL!!!
Desde 2007, ano de realização dos Jogos Panamericanos, fomos alvo de mais ações
arbitrárias da Prefeitura para nos retirar da nossa comunidade. Neste ano, alguns
técnicos da Prefeitura chegaram ao que restou da comunidade com guardas
municipais, assistentes sociais e fotógrafos, adentrando as casas sem explicação. O
que a Prefeitura queria era “revitalizar” o espaço, promovendo mais “limpeza social”.

Com muita luta e convicção de seus direitos, a comunidade conseguiu permanecer!
Devido aos Megaeventos Esportivos que ocorrerão no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, estamos vivendo novos
sofrimentos e angústias, principalmente com o projeto Transcarioca – rodovia que vai ligar a Penha à Barra da Tijuca. Mais
uma vez, querem “limpar” toda a comunidade, quando somente seis casas precisariam ser removidas para a construção da
ponte da Transcarioca.
Além da luta pela nossa permanência, lutamos contra os crimes ambientais praticados ao lado da comunidade, na Lagoa de
Jacarepaguá, que está sendo aterrada pelas obras. Em uma reunião pública da Transcarioca em que representantes do INEA e
da Prefeitura estavam presentes, foi afirmado que seria feito o resgate dos animais e levantamento da flora, no entanto, tais
órgãos nunca estiveram no local. O direito dos animais que ali viviam e a vegetação protegida por lei não foram respeitados!
Os animais que não conseguiram escapar estão mortos ou sem habitat e as plantas estão debaixo do aterro. Vejam as fotos
do que era a lagoa e como ela está agora:

Que os cidadãos desta dita “cidade maravilhosa” acolham a nossa luta!
Que o Arroio Pavuna não seja mais uma comunidade extinta através das arbitrariedades do poder público!

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ELE TE INCLUI?

