Minha
cidade virou
sede de um
megaevento
esportivo.
O que pode
acontecer
com meu
direito
à moradia?
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REGRAS
Do JOGO
Estas regras
definem o que é
a moradia adequada.
Desrespeitá-las
é falta grave.
Segurança da posse

Direitos assegurados independentemente
de título formal de posse ou propriedade.

Acesso a serviços, infraestrutura
e equipamentos públicos
Casas com coleta de lixo, saneamento,
gás e energia elétrica e próximas a escolas,
postos de saúde e serviços de transporte.

Custo acessível

Valor da compra ou do aluguel não pode pesar
no orçamento familiar.

Habitabilidade

Tamanho adequado à família e proteção contra
frio, calor, chuva, vento e ameaças de incêndio,
desmoronamento e inundação.

Não discriminação

Ninguém pode ser discriminado, seja por sexo,
raça, condição econômica ou outras razões.

Priorização de
grupos vulneráveis

Têm prioridade idosos, pessoas com deficiência,
mulheres entre outros grupos.

Localização adequada

Acesso a oportunidades de trabalho e renda,
de consumo, à cultura e ao lazer, e a meios de
subsistência.

JOGO das
REMOÇÕES
FORÇADAS

JOGO da ELITIZAÇÃO
E MERCANTILIZAÇÃO
DAS CIDADES

1º TEMPO

1º TEMPO

• Construção de instalações esportivas e projetos
de infraestrutura ligados aos jogos provocam remoções
de comunidades inteiras
• Ausência de discussões públicas sobre estes projetos e possíveis
alternativas que minimizem as remoções
• Pressões, ameaças e remoções com uso de violência
• Piora das condições de vida no entorno das obras

• Nova imagem da cidade: competitiva e atraente
para negócios e investimentos
• Valorização imobiliária através de grandes projetos
• Expulsão de grupos considerados “degradantes”
para a “nova” cidade: favelados, ambulantes,
população de rua
• Controle policial dos espaços públicos e criminalização
de seus ocupantes

2º TEMPO

• Baixo valor das indenizações e reassentamentos inadequados
• Demora no reassentamento e soluções provisórias
que se tornam permanentes
• Rompimento de laços comunitários e perda
dos meios de subsistência
• Formação de novos assentamentos precários e aumento
do número de sem teto
• Maior dificuldade de acesso a serviços públicos

2º TEMPO
• Aumento do preço da moradia e do custo de vida:
quem não pode pagar fica de fora
• Destruição de formas tradicionais e populares
de uso da cidade: padronização dos espaços
para o mercado mundial

	FALTAS

JOGO do AUMENTO
DE GASTOS PÚBLICOS

JOGO das LEIS
DE EXCEÇÃO

1º TEMPO

1º TEMPO

• Aprovação atropelada de leis para viabilizar os megaeventos,
sob a justificativa da urgência, sem transparência
e participação popular
• Desrespeito a direitos previstos na legislação urbana, trabalhista etc.
• Criação de novas modalidades de crimes e de tribunais de exceção

2º TEMPO

2º TEMPO

	FALTAS

	FALTAS

• Endividamento público
• Precarização dos serviços públicos
• Redução de investimentos em regiões que não sediarão
megaeventos

• A exceção vira regra
• Regressão dos direitos já conquistados pela sociedade
• Criminalização de movimentos sociais, vendedores ambulantes,
moradores de rua etc.

Acesso à informação

Disponibilidade, com antecedência e
em linguagem simples, de todas as informações
sobre projetos que impactem a moradia.

Participação

Direito a participar em todas as
decisões sobre estes projetos.

Adequação cultural

A moradia deve expressar a
particularidade cultural dos moradores.

Mobilizar a sociedade contra

as faltas cometidas, participando
em audiências, manifestações e atos
públicos, inclusive nas redes sociais
e internet

Articular moradores

diretamente atingidos e organizações
da sociedade civil

Denunciar violações aos

	FALTAS

• Aumento e redirecionamento dos gastos públicos
• Uso de dinheiro público em projetos que não beneficiam
os mais vulneráveis
• Cortes de verbas de políticas públicas prioritárias: moradia, saúde,
educação, assistência social

COMO
VIRAR
O JOGO?

organismos internacionais e nacionais
de direitos humanos (ONU, Cortes,
Ministério Público, Defensorias)

Recorrer ao Judiciário para

a defesa das famílias ameaçadas
de remoção

Documentar e disseminar os

impactos das obras através de vídeos,
fotos, depoimentos e dossiês

Propor alternativas que eliminem ou

minimizem as remoções e outros impactos

Pressionar governos para que

adotem acordos/protocolos de conduta
que respeitem os direitos

Você faz parte
desse jogo,
entre em campo
pra defender
seus direitos!
www.direitoamoradia.org/megaeventos
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