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Lula, me tira daqui  

(Geraldo Perelo, Diego Barreto e Marcelo Bastos)

O desabafo de gente que espera sair da indigência

Rio - Quem vive a insalubridade todos os dias põe fé nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quarta-feira, 
no Maranhão, Lula prometeu “tirar o povo da merda”, garantindo melhorias no saneamento. Para muitos brasileiros, não
ter acesso a rede de esgoto é apenas parte da indigência imposta aos seus lares. “Aqui é um chiqueiro humano. A gente, 
aqui, não vive. A gente vegeta e sofre”, resume a catadora de lixo Cátia de Jesus, 46 anos, moradora do Jardim 
Gramacho, em Duque de Caxias.

Solange com os filhos Aurir,e Sara, no Jardim Gramacho: “A gente, pra sair de casa, tem que colocar saco plástico nos 
pés”. Foto: Severino Silva / Agência O DIA

Sua comunidade, o Parque Proletário, reúne 8 mil pessoas que se ajeitam em palafitas fincadas em um enorme charco 
sem saneamento, iluminação ou água encanada. O esgoto é um valão fétido que cruza a favela.

Lá, ontem, brincava o pequeno Lucas, 2 anos, filho mais velho de Roseane Vicente Miranda, 25. “Vira e mexe ele fica 
            doentinho. O posto de saúde está a não sei quantos quilômetros. Minha vida é muito difícil”, destaca. Sua vizinha, 

Solange Felipe da Silva, 26, lembra o dia em que acordou com uma ratazana na cama, em cima do filho. “A gente, pra 
sair de casa, tem que colocar saco plástico nos pés. Não posso trabalhar. Não tem creche. Onde vou deixar meus 
filhos?”, acrescenta.

REDE SÓ CHEGOU A 61% DAS CASAS

De acordo com o estudo ‘Trata Brasil’, da Fundação Getúlio Vargas, no estado, dois terços das residências contam com 
rede geral de esgoto. O restante das moradias improvisa com fossas séptica (22%) ou rudimentar (6%) e valões (7%). 
Volta Redonda é o município com o maior índice de casas com saneamento: 93%. A capital vem em 10º, com 77%. São
Francisco do Itabapoana está em último: só um lar a cada 160 está ligado à tubulação.

>>O saneamento em sua região é precário? Envie fotos e denuncie

No Sebinho, no bairro Maria Cristina, em Mesquita, o Rio Sarapuí é ameaça constante. Suas cheias trazem esgoto para 
dentro das casas. “Veja o estado desta rua, sempre alagada. Pior: não há coleta de lixo porque alegam que o caminhão 
não consegue entrar”, denuncia Márcia Regina da Silva Souza, 36. “Na época de calor, o cheiro do rio é insuportável”, 
emenda o desempregado Gláucio de Paula, 36.



>>O que é ‘viver na merda’ para você? Escreva para nós a sua queixa

“É uma situação muito precária, mas vamos pôr fim a essa agonia”, prometeu o prefeito Artur Messias, que anunciou 
esta semana investimentos de R$ 7,5 milhões em construção de casas e obras de saneamento. 

Já em Belford Roxo, dois terços das casas não dispõem de infraestrutura sanitária, segundo admite o prefeito Alcides 
Rolim. “O município ainda está no século 19. Minha missão desenvolver a cidade”, assegura. As promessas se juntam à
que Lula fez e dão um sopro de esperança a gente como o catador de lixo Domingos Adão dos Santos, 54, de São 
Bernardo, em Belford Roxo: “Rezo para que Deus ilumine nossos governantes no sentido de nos trazer os benefícios de 
que o povo precisa”.

Zona Sul e Zona Oeste: realidades distintas

O Município do Rio guarda realidades bem distantes em relação ao saneamento básico. Na lista dos 10 bairros com 
maior percentual de casas ligadas à rede — todos com índice acima de 99% —, oito estão na Zona Sul. A Lagoa lidera: 
99,92%. Do outro lado da tabela está Camorim, onde nove em cada 10 casas não têm tubulação de esgoto. 

Na comunidade do Marimbondo, onde vivem cerca de 800 pessoas, os próprios moradores improvisaram uma rede 
coletora. Não há mau cheiro nem valas a céu aberto no morro. Mas dejetos são despejados num rio que desce do Parque 
da Pedra Branca. “Temos cachoeira praticamente no quintal de casa, mas não temos coragem de tomar banho. Todo o 
esgoto dessa região acaba poluindo o rio”, comentou um deles.

Também têm poucas casas com rede de esgoto Barra de Guaratiba (13%), Vargem Grande (20%), Sepetiba (27%), 
Guaratiba (27%), Recreio (32%), Campo Grande (37%), Cosmos (40%), Santíssimo (42%) e Santa Cruz (43%).


