
COMITÊ

Pela defesa intransigente do direito à moradia dos trabalhadores

OCUPAÇÃO JÁ!
• Política corajosa para atender a população
em situação de rua
.Implantação do IPTU progressivo para áreas
que não cumprem função social
.Destinação de imóveis públicos para moradias
de famílias de renda mínima

• Projeto popular de cidade, com justiça
social e democracia
.Política permanente de habitação
• Basta de especulação imobiliária
• Pela participação popular, contra a ditadura
do Ippuc no planejamento da cidade

60.000 . , . .imovers OCIOSOS
Curitiba precisa de uma nova
política de reforma urbana. Hoje
existem quase 60.000 imóveis
vazios na cidade, perto de 10% dos
650 mil domicílios existentes,
segundo o IBGE. São casas, edifícios
residenciais e comerciais,
construções abandonadas, prédios
comerciais inteiros, imóveis
particulares e públicos. Na outra
ponta do problema, está uma
população imensa de pessoas que irregulares ou vivem em co-
não tem onde morar. A própria habitação. Aproveitar esses
Cohab calcula que a cidade precisa vazios urbanos, destinando
de mais 80 mil unidades para i m ó v e i s e t e r r e nos
atender a essa multidão. São 80 mil abandonados e subutilizados
famílias que não têm onde morar, para programas habitacionais
vivem na rua, em lugares populares é um dos desafios do

futuro prefeito. Mas o problema é
que, ao longo dos anos, na
prefeitura de Curitiba, os
ocupantes do cargo sempre
colocaram o interesse imobiliário à
frente das necessidades da
população mais carente. Moradia
não pode ser vista só como fonte de
lucro. O poder público tem que ter
coragem para mudar a situação. E
não forçar os mais pobres a viver
longe da cidade. GUSTAVO FRUET
tem coragem para fazer diferente
de tudo o que está aí. E vai contar
com o apoio do governo federal,
dos movimentos populares e dos
vereadores do PT para tornar a
moradia um direito de todos.

Apoiamos esvereadores do PTcomprometidos
com as lutas do movimento popular
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