DESAPROPRIAÇÃO
H4oi1o~ocomposi1orllenlto

mandoeBuracoQuente. na zona sul,

di Paula. 73. $3lu de~ •Fui obri·
gado·. diz. Ele te\'C o lm6\'el desapropMdo para a realização das obras da
linha 17-ouro. no Morumbl.
Em 201), ele contou ter recebido
proposla de RS 549 mll por sua casa.
mas a avaliação de um peri10 convl·
dado pela Folha. na época. apontou
va.lordeRS 1milhão.
A hist6riade8cnlto~repc<cparn
moradores deoutrosbainos no caml·
nho das novas linhas. que precisam
dclxar suas moradias.
Os maiores problemas oconem
quando se traia de pessoas vulneráveis. como idosos que possuem
equlpamenlos hosp!1alates em casa.

cujas negociações le-aramdciisanos".

e OCUJ)il('Ões inegulares.
"~o caso das comunidades Co-

1
J

diz Castro. do Metrõ.
segundoOcavioAndere Neto. espe·
dalistacmdireltolmobitlárlo.adesa·
propriação só pode OCOT?\!r por meio
de prore;so judldal. •EJc-s (MeuõJ SU·
gerem um ato<docomum preçoquase

sempreinfcrioraovalorrealdolm6wl.
Muil<IS pessoas. pordesconh«wem a •
lei. aceitam para não brigar.·
Em caso de processo. um perilo nomeado pela Justiça é contratado p.;ra

CC Vamoset1begar

filzer uma a..'allaç~. Apessoa afl'4ada
poder.i. concraw outro profissiooal pa·
ra também dar um preço. Com os dois

todas [as estações)
em18meses

resulrados. o fimdelennioo o valorque
cooslderajusto.Odioheiro~deposlta·

doem wna conrasobcuidndoda Justi·
çae ~levar m<?SeS paro liberação.•

lllllflUZA(6Es

Ptritos dthrwm o volo< •

.., pigo por ada lm6vfl.

•
,
....
~

O - - lri ttc<btr o
d!Mtlro.., jufzo. o q~
nao f Igual ortctW-lo ...
COOU<orttntt.Atfovalol
.., c1t9os111do de fato

podtdtmorar-.

,,,

0...ptOj)I'~ depois

HO P•r«<i. Pú~Ptlv•das.

qut o v•lor do hn6vt1 t

o gov..... d~ <OCll ..
tMP<tsti o CUSlO di obra. tm

t~. M poc1.., expio••••
Unba po< dttadas. Como a uôlo
demtlt6~t~llt•<-•

de um pocüglo. pot txtmplo.
•Portctm ~os lnlt<ts~
do~ em obras cccno rodovias
Ut<OpottOS.

RECURSOS
dt<tnnlnado. o morador f
corw!dldo • solr do local.
EIsso O<Oflt mtSmOqut
ele~ concor:dtc.om o
pttÇO • st< IWCO- H.I m.h
diAculdldOS potl lflktt
famt i.s de 0<11i>a(6ts
irf!g'Ul.ares" pessoas com
prol>lt<n:K ""locomoçJo.

