
RELEASERELEASE

Relatora da ONU visita Salvador para conhecer  denuncias de violações dos direitos

à moradia e discutir com autoridades saídas concretas para o problema.

A Relatora Especial para o Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos
da ONU, a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, estará em Salvador, Bahia, a convite de
movimentos sociais para participar do Encontro sobre o Direito à Moradia Adequada,
nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2014.  Raquel Rolnik - visitará algumas comunidades
que tem denunciado violações de direitos, e outras ameaçadas de remoções por mega-
projetos  e  grandes  intervenções  urbanas,  bem  como,  deverá  se  encontrar  com
autoridades municipais,  estaduais,  e  federais.  Ao final  uma grande plenária  aberta  ao
público fecherá o encontro. 

Demandas - Embora as violações de direito à moradia sejam bastante diversas na cidade
de Salvador, no momento, as principais pautas dos movimentos se referem: ao impacto
de projetos e obras públicas, como nas comunidades atingidas pelo Projeto da Linha Viva;
às  violações  e  discussão  territorial  envolvendo  comunidades  tradicionais  e  o  poder
público;  aos  conflitos  socioambientais  em ocupações efetuadas por  famílias  de  baixa
renda  e  as  remoções  forçadas  no  Centro  Antigo  de  Salvador;  e  a  falta  da  efetiva
participação e controle social nos projetos e planos. 

Roteiro - Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a Relatora irá visitar as comunidades: Quilombo
Rio  dos  Macacos,  Ocupação  Quilombo  Paraíso/MSTB,  Saramandaia  (Linha  Viva)  e
Chácara Santo Antônio (Centro Antigo). A Relatora deverá se encontrar também com o Sr.
Governador  do  Estado da Bahia,  o  Sr.  Prefeito  da  Cidade de Salvador,  com o Vice-
Almirante  do  Comando da  Marinha  do  Brasil  e  participar  de  uma plenária  aberta  ao
público.

Informação da plenária

Local:  Auditório  da  Faculdade  de  Arquitetura  UFBA,  Rua  Caetano  Moura,  n.  121  –
Federação. 

Data: 21 de fevereiro de 2014

Horário: 17h

Realização -  O Encontro sobre Moradia Adequada em Salvador é uma realização de
movimentos sociais como o Movimento Linha Viva Não, Associação do Cassange, Rede
de Associações de Saramandaia, Associação de Moradores de Vila São Francisco (Vale
dos Lagos),  Associação  Alphaville Salvador 2, Quilombo Rio dos Macacos, Movimento
dos Sem Teto da Bahia (MSTB), Associação de Moradores e Amigos da Chácara Santo
Antônio (AMACHA), Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho, bem como da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), através do grupo de pesquisa lugar Comum, do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e através do
Serviço de Apoio Jurídico (SAJU), da Faculdade de Direito; da Universidade Estadual da
Bahia (UNEB), através do Grupo de Pesquisa de Direito à Cidade; do Centro de Estudos



e Ação Social (CEAS); da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado
da Bahia  (AATR);  da  Comissão Especial  de  Desenvolvimento  Urbano  da ALBA e  do
Comitê Popular da Copa-BA. 

MAIS INFORMAÇÕES:

Movimento Linha Viva NÃO – Sol Rodrigues/Cassange (91132172), Alex Magalhães/Rede
de Associações de Saramandaia (88797756) e Jandira/Associação de Moradores da Vila
São Francisco/Vale dos Lagos (87290869/83054384)
AMACHA – Nildes Sena(99255830) / Lutigarde Oliveira (91364645)
UNEB – Camila (87355010)
AATR – Rebecca (33297396 / 87355010)
SAJU – Rebecca (91852580)
AMACHA – Nildes Sena(99255830) / Lutigarde Oliveira (91364645)
UFBA – Grupo de Pesquisa Lugar Comum/PPGAU – Faculdade de Arquitetura: 92667015
/ 87745053
Comissão de Desenvolvimento Urbano da ALBA – Thais (91044393)
MSTB – Nego (88121497 / 88653017)
CEAS – Manolo (87770665)
Comitê Popular da Copa – Célio Maranhão (99135868), Argemiro (91681731)
Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho – Ivana (8828 8711)

#Saber+

O  Projeto  Linha  Viva, proposto  pela  Prefeitura  Municipal  de  Salvador,  com  custo
estimado de 1,5 bilhão de reais, propõe a construção de uma via expressa pedagiada,
com extensão de 17 km, de uso exclusivo para carros e caminhões. O Projeto atualmente
é contestado na justiça, por ser elaborado fora dos marcos legais, em flagrante dissenso
com o bem comum e por seguir na contramão dos interesses e necessidades de utilidade
pública. É uma proposta que evidencia uma forte segregação socioeconômica e territorial,
que põe em risco a inserção urbana da população atingida pelo projeto, tornando-a ainda
mais vulnerável, ao pressupor remoções de milhares de moradores de suas residências
ao longo de sua extensão. Além de um incalculável impacto ambiental e social, o projeto
não respeita o direito constitucional de participação da sociedade civil.  Caso o Projeto
Linha Viva venha a ser implementado (sem discussão pública e contra as necessidades
de mobilidade urbana coletiva para a cidade),  mais de 20 comunidades em Salvador
serão atingidas. São elas: Baixa do Bonocô; Loteamento Santa Tereza; Alto do Abacaxi;
Jardim Brasília; Saramandaia; Pernambués; Resgate; entorno 19 BC; Baixa do Saboeiro;
Conjunto Viver Melhor;  Narandiba; Arenoso;  Conjunto Habitacional  Saboeiro;  Conjunto
Amazônia; Doron; Tancredo Neves; Bosque Imperial; Vale Imperial; Vila Nova de Pituaçu;
Recanto dos Pássaros; Moradas do Campo; Vale dos Lagos; Paralela Park; Baixa do
Quiabo; Vila Dois de Julho; Condomínio Sol Mirante; Condomínio São Paulo; Residencial
Dois de Julho; Alphaville Salvador 2; Residencial Hildete Teixeira; Vilamar; Loteamento
Canto do Rio, Cassange e Biribeira. 

O Quilombo Rio dos Macacos é uma comunidade negra rural, composta por cerca de
70 famílias descendentes de escravos com história que remonta há mais de um século de



existência, localizada em São Tomé de Paripe, no limite entre os municípios de Salvador e
Simões Filho. Em 1960,  a  Prefeitura  de Salvador  doou a Fazenda Macaco,  parte  do
território quilombola, para a Marinha do Brasil, a qual, em 1971, iniciou a construção da
Vila Naval.  A partir  deste momento se iniciou todo o processo de violação de direitos
humanos  pelo  qual  passa  cotidianamente  a  comunidade  quilombola  e  do  qual  é
protagonista  a  União Federal,  mais  especificamente  a  Marinha do Brasil.  Em 2009 o
conflito foi judicializado. A União entrou com Ações Reivindicatórias contra membros da
comunidade aumentando o clima de medo e pânico já existente. Apesar das frequentes
ameaças e da violência cotidiana, a comunidade iniciou um processo de mobilização pela
permanência  em  seu  território,  bem  como  pela  titulação  da  área  em  favor  dos
quilombolas.

A Ocupação Quilombo Paraíso foi promovida pelo Movimento Sem Teto da Bahia-MSTB
como  um  ato  político  de  resistência  contra  os  grandes  projetos  urbanos,  que  não
dialogam com as realidades locais. A ocupação foi realizada atrás do Hospital do Subúrbio
(empreendimento de grande porte viabilizado através de Parceria Público-Privada - PPP),
situado no bairro  de Periperi,  Subúrbio Ferroviário  de Salvador,  região da cidade que
concentra  grande  densidade  habitacional  em  situação  de  extrema  precariedade
habitacional. A ocupação foi iniciada em julho de 2009, chegando a cadastrar na época
cerca de 500 famílias. Ainda em agosto de 2009, quando o conflito estava sendo mediado
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, as famílias foram objeto
de um despejo forçado realizado com apoio de força policial do Batalhão de Choque da
Policia  Militar  da  Bahia,  sem  apresentação  de  ordem  judicial  e  sem  os  devidos
procedimentos relativos a esse tipo de ação. A ação resultou em diversos atos de violação
a direitos humanos, inclusive a derrubada e o ateio de fogo às unidades habitacionais.
Desde 2009, o MSTB discute a destinação do terreno para habitação de interesse social,
tendo participado de diversas mesas de negociação com o Estado; a omissão estatal
caracteriza o descaso do Poder Público no tocante ao direito à moradia adequada para
cerca de 320 famílias, com população estimada em 1280 pessoas.

A Chácara Santo Antônio, composta por 165 famílias, quer se manter no Centro Antigo
de  Salvador,  luta  que  se  coaduna  com  a  de  outras  associações  que  agregam
comunidades que continuamente têm sido alvo da política segregacionista de expulsão,
seja por desapropriações, por oferta de aluguéis sociais ou apartamentos do Programa
MCMV, imóveis distantes do centro.  São populações que garantem sua sobrevivência
estando no centro e tem interesses comuns, tais como: a construção de um programa de
habitação  de  interesse  social  com  sua  participação,  que  contemple  um  plano  de
reassentamento  utilizando  imóveis  vazios  ou  subutilizados,  propriedades  sem  função
social que se multiplicam no centro a cada dia pela inoperância dos governos. Chama a
atenção o descumprimento de acordos já feitos,  pois  a  luta  pela permanência destas
famílias no centro se acentua há duas décadas.


