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Providência vira um grande
canteiro de obras abandonado
Briga judicial entre moradores e prefeitura paralisa urbanização

Fernanda Pontes
Luiz Ernesto Magalhães

RIO - Os canteiros de obras abandonados se incorporaram à paisagem do projeto Morar Carioca no Morro da
Providência. As ações de urbanização naquela que é considerada a primeira favela do Brasil, iniciadas em 2011,
estão paralisadas desde o fim de novembro do ano passado. O motivo é uma liminar obtida em ação judicial
movida pela Defensoria Pública do Rio, representante de moradores da comunidade que seriam reassentados
porque vivem em locais de risco ou pela necessidade de liberar a área para a construção de um plano inclinado.
Na ação, os defensores públicos argumentaram que a prefeitura não apresentou documentos comprovando que
o projeto contava com estudos de Impacto Ambiental (EIA/Rima), Impacto de Vizinhança e Licença Ambiental.

A Defensoria Pública calcula que o projeto prevê o reassentamento de, pelo menos, 600 famílias, das 1.500 que
vivem na Providência. Parte das remoções deverá ocorrer na Pedra Lisa, onde haveria riscos de deslizamentos,
segundo a Geo-Rio. O número, entretanto, está sendo revisto pela prefeitura. Das 26 casas que seriam
demolidas no entorno da Igreja do Livramento, por exemplo, dez serão efetivamente retiradas de lá.

De acordo com a ação, as obras começaram sem a realização de audiência pública que esclarecesse
exatamente as obras previstas para a região. A prefeitura, por sua vez, contesta, afirmando que na época
distribuiu folhetos informativos na comunidade com os detalhes das intervenções. O município recorreu da
decisão, mas só conseguiu que a Justiça liberasse a conclusão da construção do teleférico, já que havia o risco
de os equipamentos se deteriorarem.

Entre as obras paralisadas, estão a de um centro esportivo, o plano inclinado, sete condomínios de casas
populares, além da implantação de redes de água, esgoto, drenagem, iluminação pública e pavimentação.

A casa de Dona Eliete Leite da Costa, de 57 anos, fica perto do local onde está prevista a construção do plano
inclinado, ao lado da escadaria da Igreja Nossa Senhora do Livramento. A obra seria um complemento do
teleférico, que não pode chegar à parte mais alta do morro.

— As casas que seriam demolidas foram marcadas pela prefeitura sem conversa alguma. Disseram
inicialmente que era área de risco e, depois, falaram que era para construir um plano inclinado — diz Eliete. —
Meu pai construiu essa casa com muito esforço, aqui minha mãe criou os 12 filhos. Não queremos trocar nossa
casa por um apartamento.

Pelo menos outras três casas vizinhas já foram demolidas, após acordo entre moradores e o município.

— Recebi R$ 120 mil da prefeitura e comprei dois imóveis — diz Mizael Ferreira dos Santos, de 65 anos, que
teve a casa demolida antes da ação coletiva.

O impasse mantém situações como a de Maria de Lourdes Paranhos, de 85 anos, que, na segunda-feira, foi
ajudada por três homens para subir as escadas.

— Toda vez que temos que levá-la ao médico é isso — diz Rosival Carvalho, filho da idosa, que não consegue
mais andar.

Ao mesmo tempo, há obras prontas, sem utilização. É o caso do teleférico, que custou R$ 75 milhões. Ainda não
há previsão de quando será inaugurado.
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