Relatoria reunião do Conselho Popular 26/1/2019 (Laboriaux-Rocinha)
Presentes: Rádio Sonda, Horto, Vila Autódromo, Pastoral de Favelas, Rocinha, Laboriaux,
UFRJ, PUC, NUTH, mandato de Waldeck
Informes:
No dia 9 de fevereiro ocorrerá o Ocupa BRT Vila Autódromo às 14 horas com atividades
culturais na estação BRT Centro Olímpico e na comunidade para reivindicar o cumprimento
do acordo de urbanização.
No dia 9 de fevereiro às 17 horas ocorrerá um encontro do grupo Rocinha sem fronteiras
sobre a história da Pastoral de Favelas na Estrada da Gávea 445 (salão da igreja N. S. da
Boa Viagem).
Os moradores do Horto estão organizando uma roda de conversa para debater a atual
situação política. Será na Rua Pacheco Leão 1235. Ponto de referência é a entrada d
acesso para o Serpro. Ônibus 409 Saens Pena Horto ou 416 via tunel rebouças. Dia 7 de
fevereiro, 19:30h (Data a confirmar).
Pauta: 1) apresentação do Conselho Popular; 2) demandas do Laboriaux
2) demandas do Laboriaux
Em 2010 muitas famílias foram removidas do Laboriaux sob a justificativa de área de risco.
Algumas família foram para o Bairro Carioca em Triagem, outras receberam aluguel social.
Algumas não se adaptaram a outros locais de moradia e retornaram ao Laboriaux. Há casas
que não foram demolidas e que hoje foram reocupadas, o que prova o caráter falho da
alegação do risco. As obras de contenção do muro de encosta começaram mas não
terminaram. Hoje os moradores reivindicam a continuidade dessas obras, além da
regularização fundiária das casas. Os moradores também querem reivindicar amparo às
famílias que foram removidas sem auxílio e que hoje não conseguem se restabelecer.
Identificamos na reunião a necessidade de realizar um trabalho de base mais intenso para
conscientizar os moradores da importância de lutar pela permanência e pela regularização
desde já. Os governos são imprevisíveis e a nova conjuntura tende a piorar a situação dos
moradores de favelas.
Encaminhamentos:
Montamos uma comissão formada por moradores e membros do Conselho para organizar
uma roda de conversa seguida de roda cultural para o fim de março na quadra da
comunidade. Simone vai montar o grupo de WhatsApp.
Próxima reunião do Conselho: 20 de fevereiro às 15h na Arquidiocese.
Relatoria: Dani Petti

