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Sem estrutura e manutenção, famílias
sem-teto vivem em prédios de Vitória
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REPORTAGEM ESPECIAL

OCUPAÇÕES

CENTRO DE
VITÓRIA
t Antigo Colégio
Americano

No prédio onde
funcionava escola no
Centro, moram 15
famílias, sendo 95
pessoas.

t Prédio Santa Cecília
Este prédio no Centro de
Vitória está ocupado por
10 famílias – 20 pessoas.

t Casa de assistência
A casa, no Centro,
funcionava como

acolhimento institucional
mas estava fechada e foi
ocupada por seis
pessoas.

t Antigo Hotel Majestic
São 10 famílias
ocupando o local, com
30 pessoas.

t Antigo prédio Ômega
Quinze pessoas estão no
prédio, elas fazem parte
de cinco famílias.

t Edifício Pereira Cortes
Desde terça-feira, cinco
famílias estão no local.
São 15 pessoas no total.

EDUARDO DIAS
edias@redegazeta.com.br

Ligações elétricas malfei-
tas, rachaduras e abasteci-
mento de água clandesti-
no. Assim é a realidade de
pelo menos 200 pessoas
sem-tetoqueestãoempré-
dios ocupados no Centro
de Vitória. Elas convivem
com o risco da falta de ma-
nutenção nesses imóveis,
que podem sofrer um aba-
lo a qualquer momento.

São dezenas de famí-
lias que ocupavam a Fa-
zendinha, área particular
entre os bairros Grande
Vitória e Universitário, e
agora estão vivendo em
pelo menos seis edifícios
da Capital. Os números
são do Movimento Nacio-
nal das Famílias Sem-teto
vindas da Fazendinha
(MNFTF). O movimento
começouhádoisanos,em
São Pedro.

O risco dessa situação
entrou em evidência
com a tragédia do edifí-
cioWiltonPaesdeAlmei-
da,noCentrodeSãoPau-

lo, que pegou fogo e de-
sabou na terça-feira.

AreportagemdaCBNVi-
tória esteve em dois desses
prédios em Vitória. Como a
maioria desses imóveis es-
tava fechado há muito tem-
po, a falta de manutenção
danificou a estrutura. Em
muitos casos, as divisórias
dos cômodos são feitas com
lençóis pendurados em fios
esticados. Os banheiros e a
áreadeserviçosãocompar-
tilhados entre os morado-
res. Na maioria dos edifí-
cios, o abastecimento de
águaeenergiaéfeitocomli-
gações clandestinas.

FAMÍLIA
Edson Oliveira e Lilia-

neRochaperderamacasa
em que moravam, em
Inhanguetá, Vitória, para
as chuvas do mês passa-
do. Os dois estão desem-
pregadoseaúnicarendaé
da venda de balas, usada
para sustentar oito crian-
ças. Para não morar na
rua, decidiram se juntar a
um grupo sem-teto.

Ocasaleosfilhosestãohá
três semanas morando no
terceiroandardoantigoHo-
tel Majestic. Além deles,
umairmãdeLiliane,grávida
de seis meses, também está
lá.Agora, são11pessoasdi-
vidindo um cômodo um
pouco maior que a sala de
um apartamento popular.

“Estamos iguais a cora-
çãodemãe:ondetemespa-

ço, nós encaixamos (mais
pessoas).Ondenãotemes-
paço,agenteachaondeco-
locar”, disse Liliane.

Já Wagner Ramalho, 27,
está morando junto com a
namorada de 16 anos na
ocupação do Majestic. A
adolescente vivia com a
mãenaocupaçãodoInstitu-
todeAposentadoriasePen-
sões dos Industriários (IA-

PI), conheceu Wagner no
Centro de Vitória, e os dois
estão juntos há seis meses.

“Nãotemosdinheiropa-
ra pagar o aluguel e nos
manter.Então,omovimen-
to recebeu a gente de bra-
ços abertos. Estou procu-
randotrabalhoe,assimque
tiver condições, vamos sair
para não ocupar o espaço
que pode servir para outra
família”, afirma ele.

Tambémnaregião,estáo
edifício Pereira Cortes, que
foi ocupado por cinco famí-
liasna terça-feira.É láqueo
carpinteiroHélioAlves,aes-
posa e o filho vão morar a
partir de agora. Desempre-
gado e sem dinheiro para
pagar aluguel, ele afirma
queaocupaçãoeraumadas
poucas alternativas.

SEGURANÇA
Assimcomoorecente in-

cêndio ocorrido em São
Paulo,emVitóriaumprédio
ocupado no Centro pegou
fogo no ano passado. Uma
das moradores se queimou
quando acendeu um foga-
reiro improvisado.

Para tentar evitar novos
acidentes e também a vio-
lência, moradores das ocu-
pações em Vitória seguem
algumas regras de seguran-
ça.Entreasprincipais,estáa
proibiçãodousodedrogase
o consumo de bebidas alco-
ólicas dentro das ocupa-
ções.Tambémsãoproibidas
autilizaçãodefogareirosea
entradasdepessoassemau-
torização. Quem descum-
prir pode ser expulso da
ocupação.

Wagner e a namorada estão
vivendo no antigo Hotel Majestic

Edson e
Liliane
perderam
a casa para
a chuva
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