Para: Sr. Giovanni Cassani
Coordenador do Cluster Administração e Coordenação de Acampamentos.

Re: A desativação do campo ‘Kay Nou’: retomando nossas atividades

Logo após o terremoto do dia 12 de janeiro de 2010, o Centro Comunitário do Viva Rio - Kay Nou,
localizado em Bel Air, 67 Boulevard Jean Jacques Dessalines, tornou-se um acampamento espontâneo
abrigando 365 famílias (1.752 pessoas).
O Viva Rio se responsabilizou pela administração do acampamento, oferecendo os seguintes serviços:
latrina, água, comida, coleta de lixo, segurança, clínica de saúde, atenção especial a grupos
vulneráveis, atividades psicossociais e censo.
O Viva Rio gostaria de informar ao Cluster que, após negociações entre líderes comunitários e a
Brigada de Proteção Comunitária do Viva Rio, o acampamento foi desativado. A desocupação teve
início no dia 29 de março.
Foi assinado um acordo com cada família. As condições acertadas são as seguintes:

-

Provisão de uma tenda por família;
Provisão de alimentos por três meses;
Uma bolsa escolar por um ano letivo para uma criança da família;
Acompanhamento dos grupos vulneráveis, em especial crianças de zero a dois anos e suas mães;
Coleta de entulho nas residências, caso requisitado pela família;
Monitoramento das condições de moradia das famílias.

Uma amostra das famílias já foi contatada por telefone para averiguar suas condições de moradia. 83%
das famílias retornaram às suas antigas casas ou estão morando em outra casa. Somente 6% foram
para outro acampamento:
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Este resultado positivo, em nossa opinião, pode ser atribuído a dois fatores:
- Negociações amigáveis conduzidas por líderes comunitários, e:
- Comprometimento de longo prazo do Viva Rio com as famílias.
O Centro Comunitário do Viva Rio será reinaugurado no dia 15 de abril e continuará a oferecer serviços
para a população de Bel Air, em particular para os desabrigados de dez acampamentos, atingindo um
total de 30 mil pessoas.

VIVA RIO
Rubem Cesar Fernandes, Diretor
10 de abril de 2010

