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MORADORES DE QUINTAIS 
REALIZAM I.0 ENCONTRO 

Mais de 200 moradores de cortiços 
de São Paulo participaram do 
I.0 Encontro de Moradores em Habitações Coletivas, 
realizado no dia 11 de agosto, no Colégio 
Santa Inês, no bairro do Bom Retiro. 

Tarifa Social (redução da taxa 
de consumo de água e luz). Alternativas de Moradia, 
Direitos do Morador, Despejo e as Condições 
Físicas do Imóvel, foram os temas tratados no seminário. 
Divididos em cinco grupos de discussão, os próprios 
moradores debateram estes problemas e, ao final, 
apresentaram relatórios dos grupos de 
trabalho na plenária. 

Como etapa inicial do processo de organização, 
os moradores de cortiços estão organizando 
uma ida à Eletropaulo em novembro 
para reivindicar maior agilização na concessão 
da "tarifa social". Outra deliberação 
do encontro é que as propostas e 
resoluções apresentadas sejam discutidas nos bairros, 
como forma de fortalecer a preparação de um segundo 
seminário dj gênco. 



"Eliminar o intermediário, 

:ar e   \ 
ampliar os  \ 
benefícios 
da "Tarifa 

Social"   • 

A "tarifa social", ou se- 
ja, a redução a taxas signifi- 
cativamente menores da co^- 
branca de água e luz, obti- 
das pela organização dos 
movimentos populares jun- 
to a órgãos públicos, tam- 
bém foi tema de debate em 
um dos grupos de trabalho 
neste seminário. 

Apesar de ser uma con- 
quista significativa para o 
movimento, a sua implanta- 
ção está encontrando algu- 
mas dificuldades, como a 
falta de uma maior agilida- 
de e a questão do benefício 
ser apenas experimental em 
100 cortiços de São Paulo, 
no caso da redução da taxa 
cobrada pelo consumo ds 
energia elétrica. 

conseguir o terreno e 

construir em mutirão" 

Entre as alternativas de habitação discutidas 
pelos moradores que participaram deste grupo, 
foi destacada a questão da casa própria, com os 
moradores assumindo em caráter de mutirão a 
construção das residências após a obtenção do 
terreno. 

A eliminação do intermediário (sublocador), 
com a Prefeitura funcionando como fiadora do 
próprio imóvel, o que — segundo os moradores 
— reduziria o aluguel; desapropriação do pró- 
prio imóvel, o que — segundo os moradores — 
reduziria o aluguel; desapropriação do próprio 
imóvel e controle pelos moradores e, em substi- 
tuição aos casarões precários, a construção de 
edifícios populares para os moradores dos bair- 
ros, que se utilizariam de um novo plano de fi- 
nanciamento de casas populares, também fize- 
ram parte das propostas deste grupo. 

Os moradores deste grupo discutiram for- 
mas de apressar a concessão desses benefí- 
cios: no caso do consumo de água, os mora- 
dores ficaram de fazer um levantamento da 
metragem do imóvel, do número de quartos 
e de habitantes e encaminhar à Sabesp. 

Sobre o consumo de energia elétrica os 
moradores decidiram se organizar e ir à Ele- 
tropaulo, solicitar a extensão do benefício a 
todos os cortiços, e não apenas a uma cente- 
na que está em fase de experiência. Estas 
idas aos órgãos públicos serão preparadas 
nas regiões e realizadas da forma mais orga- 
nizada possível, e depois de uma reunião 
preparatória no final de agosto. 



CONTRATO, UMA 
FÓRMULA PARA 

EVITAR DESPEJOS 
Um grupo discutiu espe- 

cificamente a questão do 
despejo. A falta de um con- 
trato de locação, firmado 
entre as duas partes, estabe- 
lecendo prazo de aluguel do 
imóvel, tempo de reajuste e 
valor a ser pago, impede 
que o locador, ou mesmo o 
intermediário, venha a des- 
pejar o inquilino. 

E isto muitas vezes acon- 
tece mesmo sem uma ação 
na justiça, pois pelo fato do 
inquilino não conhecer seus 
direitos, ele cede à pressão 
do locador, e acaba deso- 
cupando o prédio. 

O intermediário, na 
maioria dos casos, se apro- 
veita da desorganização dos 
moradores para explorá-los 
com relação à cobrança das 

taxas de água e luz, chegan- 
do inclusive a interromper, 
ele próprio^ o fornecimento 
destes bens de vital impor- 
tância (ou cortando fios, ou 
serrando canos de água) pa- 
ra uma residência, interfere 
na vida dos moradores e, 
por fim, até mesmo usa da 
violência física, para forçar 
a desocupação do imóvel, 
que ele certamente alugará 
a outra pessoa por uma 
quantia maior. 

Este grupo concluiu que 
uma das formas para se evi- 
tar estas e outras arbitrarie- 
dades é desenvolver a orga- 
nização dos moradores, 
pois essa união impedirá 
que o intermediário cometa 
qualquer irregularidade 
contra o inquilino. 

"... falta segurança e higiene" 
As condições físicas da moradia também 

foram tema de discussão neste primeiro seminário 
de moradores em habitações coletivas. Um dos fatores 

praticamente comum em todos os cortiços é a precariedade 
de suas insta/ações e as péssimas condições de higiene, 

com reduzido número de banheiros, falta de esgotos e também a 
inexistência de segurança mínima em muitos dos imóveis alugados. 

Este grupo de estudos apresentou à plenária a sugestão de reivindicar 
da Prefeitura uma solução para o problema dos esgotos, e das instalações 

indispensáveis para a segurança do imSvel,' além 
de instituir-se uma taxa a ser cobrada do proprietário para 

os serviços de manutenção indispensáveis ao imóvel. 



A lei favorece o locador. 
Moradores têm poucos direitos 

Os moradores (êm poucos 
direitos. A lei favorece o pro- 
prietário e até mesmo o inter- 
mediário. Esta é a constatação 
a que chegaram os moradores 
que participaram do grupo de 
debates sobre direitos dos mo- 
radores. 

A questão do reajuste do 
aluguel é uma demonstração 
disso. É preciso deixar claro 
que os reajustes dos aluguéis 
só podem acontecer anual ou 
semestralmente (uma vez por 
ano ou a cada seis meses). É 
totalmente ilegal as tentativas 
de aumento trimestral (de três 
em três meses) e até mesmo 
mensalmente. Para isto, é im- 
portante (er um acordo, por 
escrito, que é o contrato, ga- 
rantindo que não seja cobrado 
algo que não foi combinado. 

Outra questão séria para os 
moradores de cortiços é com 
relação ao pagamento de con- 

sumo de água e luz. Na maio- 
ria dos casos, o sublocador é 
quem faz o pagamento, divi- 
dindo a conta entre os mora- 
dores. Além de correr o risco 
de ser enganado, o morador 
também não sabe se de fato as 
contas estão pagas. Como evi- 
tar isto? Os moradores devem 
pegar a conta (ou cópia dela), 
dividirem entre si e efetuarem 
o pagamento, evitando assim, 
até mesmo o risco de serem 
privados do fornecimento de 
água e luz, pois é comum o in- 
termediário receber do inquili- 
no e não pagar as contas na 
Sabesp e na Elefropaulo. 

O corte do fornecimento de 
água e luz pelo próprio sublo- 
cador é totalmente ilegal. Nes- 
te caso, o grupo que debateu 
direitos dos moradores, che- 
gou à conclusão que deve ser 
registrada queixa na polícia. 
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