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O sonho de ter um comprovante
de endereço
Famílias que vivem em áreas irregulares e invasões na capital aguardam por
direitos básicos

26/05/2019 - 22:10

As ruas são de terra, a energia e a água utilizadas são clandestinas, e
não há sistema de esgoto. A impressão, às vezes, é que o ano não é
2019. Por um teto, famílias se sujeitam a condições insalubres, a
situações de risco. Ao andar por uma ocupação, a máxima ouvida é o
anseio por um comprovante de endereço, quando moradores relatam
di�culdades até em conseguir um emprego formal, pois não podem
provar endereço �xo.

A reportagem percorreu parte das ocupações do Residencial Emanueli,
no Jardim Novo Mundo, e do Residencial JK, na região Noroeste da
capital. Este segundo começou como um loteamento irregular e,
posteriormente, teve os lotes vagos invadidos por pessoas que
buscavam por moradia. Os moradores dos dois locais contam as
di�culdades enfrentadas desde o início e, apesar da ausência de
infraestrutura básica (as quais sonham que um dia chegue), são felizes
por terem uma casa.

No Residencial Emanueli, muitos moradores são oriundos de outros
Estados, e vieram para Goiás em busca de melhoria de vida, emprego
ou tratamento de saúde. Elma Farias, de 30 anos, veio do Pernambuco
há 12 anos com o irmão para fugir da seca, em busca de uma vida
melhor. Hoje, ela vive com o marido, que veio do Tocantins há 10 anos,
e dois �lhos, de 7 e 2 anos. Antes de ir para a invasão, pagava R$ 700 de
aluguel. “Quando paga aluguel, você não vive. Aqui já são quatro anos

Moradores da invasão no Residencial JK, em Goiânia (Foto: André Costa / O Popular) Continue lendo Mais lidas
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de sossego, graças a Deus”, disse, comentando que gosta do local por
ser “perto de tudo”.

Na área, que é da União, estão outras 500 famílias. As histórias por lá
se parecem. Uma delas é a do pedreiro José Roberto Gonçalves, de 43.
Ele veio do Tocantins há 8 anos com a família em busca de melhorias e
hoje vive com a esposa, duas �lhas, dois genros e quatro netos. Apesar
de todas as di�culdades, o homem, que chegou no local há três anos,
diz que valeu a pena ter saído de seu Estado. “Graças a Deus, aqui está
melhor.”

Desempregado, José a�rma que faz “bicos” sempre que aparece uma
oportunidade, e conta que a renda �xa da casa são dois salários
mínimos que os genros recebem juntos. O medo dele é que sejam
retirados dali e levados a um setor distante. “Se já está difícil aqui, que
é perto de tudo, imagina se coloca lá nos con�ns”, disse.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade
de seus autores.
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Enel a�rma que só instala rede em
local regularizado
26/05/2019 - 22:45

Sobre a ausência de ligações legais no Residencial JK, região Noroeste
de Goiânia, no Residencial Emanueli, invasão no Jardim Novo Mundo,
na capital, e em uma ocupação irregular no Setor Tocantins, em
Aparecida de Goiânia, a Enel Distribuição Goiás informou que só instala
rede de energia em locais regularizados pelo poder público.

A distribuidora informou que está “em contato com prefeituras e
Ministério Público para contribuir no que for possível para agilizar esse
processo” nos três lugares citados.

A companhia a�rmou ainda que “além de ser crime, ligações
clandestinas apresentam sérios riscos de acidentes à população,
sobrecarregam a rede e prejudicam os clientes regulares.” Conforme
moradores do Residencial JK, há cerca de três meses a própria Enel vai
ao local restabelecer a energia em caso de queda.

Já a Saneamento de Goiás S/A (Saneago) disse que as ligações de água
ou de esgoto para unidades situadas em áreas com restrições para
ocupação serão liberadas somente mediante autorização expressa da
autoridade municipal competente, da entidade do meio ambiente ou
por determinação judicial. “Não havendo essa autorização, a
companhia não pode fazer ligações em áreas irregulares”, informou em
nota.

Segundo a companhia, dentre a documentação a ser apresentada na
solicitação das ligações, é exigida uma declaração da prefeitura, do
Estado ou da União, de acordo com a respectiva propriedade da área
em questão, de que não há impedimento legal para fornecimento de
serviços de água ou esgotamento sanitário no local.

RESIDENCIAL JK

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) de
Goiânia disse em nota que é objetivo da gestão asfaltar todas as ruas
habitadas na capital, e que o Residencial JK “é prioridade para receber
o benefício e será inserido na programação de projetos de
pavimentação”.

A pasta, entretanto, não informou qual a previsão para início de obras.
Em relação ao Residencial Emanueli, ocupação de área no Jardim Novo
Mundo, a secretaria disse que “como é uma área que pertence à União,
a prefeitura nada pode fazer”. 
 
Prefeitura diz que doará lotes 
Com o objetivo de reduzir o dé�cit habitacional de Goiânia, o
secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) de
Goiânia, Henrique Alves, a�rma que a prefeitura deve lançar no
próximo mês um projeto de doação de lotes urbanizados. Segundo ele,
programa será principalmente voltado para famílias que moram em
áreas de risco, ou áreas de interesse público.  
 

â j i
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De acordo com Alves, os parâmetros do projeto ainda estão sendo
estabelecidos. Questionado sobre quais áreas devem disponibilizar
para doação, ele a�rmou que isso está sendo levantado desde o
começo do mês de maio, observando o cadastro da prefeitura e
fazendo vistoria para checar se a área está desimpedida.  
 
O secretário explicou que na lista tem tanto lotes já divididos quanto
áreas maiores que deverão ser loteadas. De acordo com Alves, há tanto
espaços mais centralizados quanto outros afastados do centro da
capital. “O importante é dar prioridade para áreas que já estão
urbanizadas, que possuem asfalto, iluminação pública, toda a
infraestrutura”, disse. 
 
Sobre soluções ao dé�cit habitacional, a conselheira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester de Souza,
a�rma que Goiânia possui vazios urbanos e prédios subutilizados.
Segundo ela, a capital poderia ter programas de aluguel social,
organizando apartamentos vazios no Centro, por exemplo, em que
famílias poderiam habitar até a prefeitura organizar outro tipo de
moradia. 

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade
de seus autores.
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Caminhão de R$ 28 mil trocado
por lote
26/05/2019 - 22:40

Valdir Rodrigues de Souza, de 57 anos, vive em uma casa no Residencial
JK com a esposa e a �lha. Eles se mudaram do Pará há sete anos em
busca de um tratamento de saúde para a �lha. Alguns meses depois,
trocou um caminhão que usava para fazer entregas, avaliado em R$ 28
mil, por um casa de três cômodos no local.

O homem está desempregado há três meses, quando a empresa onde
trabalhava realizou um corte de gastos, demitindo funcionários de dois
turnos.

Apesar de todas as di�culdades que enfrentou e enfrenta na capital
goiana, conta que sua vida melhorou por aqui. Logo quando chegou em
Goiás, viveu por alguns meses em uma barraquinha construída com
pedaços de telha em uma invasão atrás de um motel, na saída de
Goiânia para Trindade. Ele trocou um carro velha da família pela
moradia, mas teve que sair em seguida, quando foi informado que o
local era área de preservação permanente (APP).

Quando comprou de maneira informal um lote no Residencial JK, não
sabia que se tratava de um local irregular. “Tinha visto na TV, mas achei
que estava tudo ok. Se eu perder isso aqui, não sei o que é de mim.
Quem dá conta de comprar um lote em Goiânia?”, questionou.

“Se eu perder isso aqui, não sei o que é de mim”, diz Valdir Rodrigues (Foto: André Costa / O
Popular)
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Casa sem fossa abriga 14 pessoas
26/05/2019 - 22:18

Um buraco ao lado da casa de Camila Gonçalves, de 23 anos, e Márcio
Martins, de 26, chama atenção ao subir uma das ruas do Residencial JK,
em Goiânia. O buraco era para ser uma fossa, mas não foi concluída por
falta de dinheiro. No local, moram três famílias, que somam 14 pessoas,

No lote onde vive a família de Camila Gonçalves, o banheiro é um buraco cercado de forma
improvisada (Foto: André Costa / O Popular)
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sendo sete crianças e dois adolescentes. O banheiro é um buraco que
�ca a cerca de três metros da casa, e é cercado de forma improvisada.
Assim que se mudaram, em 2012, ele foi cavado, e é usado até hoje pela
família.

Márcio perdeu um emprego em que recebia R$ 1 mil há três meses. Até
poucos dias estava desempregado, mas conseguiu recentemente um
trabalho que lhe paga R$ 25 por dia, de segunda a sexta-feira, o que
lhe dá uma renda de R$ 500. Ele e a esposa, além de quatro �lhos,
criam três �lhos de um irmão de Camila que faleceu.

No local, três pequenas casas foram construídas com materiais de
construção doados. Em um vive Márcio e a família. No outro, sua sogra,
que é cadeirante, e três sobrinhos. E no terceiro, o irmão de Camila,
junto com sua esposa, de 17 anos. Os dois têm uma �lha de um ano e
mais um está a caminho. A jovem acaba de descobrir nova gravidez.

Márcio e Camila se mudaram para o residencial quando estavam
prestes a serem despejados do local onde viviam de aluguel por falta
de pagamento.
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