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Na luta pelo Direito à Moradia e à Cidade!
Em defesa da Autogestão e da Reforma Urbana!

JORNAL DA UNIÃO

Belém é a casa dos sem-casa !

Mais uma vez a União Nacional por Moradia Popular
está presente no Fórum Social Mundial, trazendo a
contribuição e propostas dos movimentos dos sem-
teto, favelados, encortiçados, mutirantes, moradores
de loteamentos e ocupações. Queremos nos somar aos
milhares de participantes e entidades na construção
desse novo mundo, onde haverá lugar para todos e
todas, sem expulsores, nem expulsos.

Trazemos a mensagem daqueles que, todos os dias,
lutam para construir cidades mais justas, com inclusão
social e territorial, onde todos tenham acesso à terra
urbanizada e bem localizada e aos bens, serviços e
oportunidades de nossas cidades. 

Num momento em que se discute a crise das economias
mundiais, queremos propor um novo olhar sobre quem
e como se constrói a riqueza em nossa sociedade.
Neste sentido, atualizamos a agenda da autogestão,
como um modelo que se contrapõe ao modelo
econômico tradicional que cada vez concentra mais
a riqueza, inclusive os investimentos públicos, nas
mãos de poucos, incentivando o desenvolvimento
de uma economia popular, valorizando as iniciativas
comunitárias e cooperativas.

A produção social da moradia, dinâmica construída por
muitas mãos e de diversas formas, é parte da resposta
que estamos construindo ao longo de tantos anos de
luta. Queremos fortalecer a organização popular,
nossas redes e fóruns, globalizando a resistência e a
esperança de nosso povo.

Voltamos nosso olhar a esta grande cidade amazônica.
Belém é a casa de todos os povos neste IX Fórum e
queremos trazer a perspectiva dos moradores das
ocupações e palafitas, daqueles que querem construir
um novo modelo de preservação e de cidade, inclu-
dente social e culturalmente.

Vamos ocupar o território do Fórum Social Mundial
e, em mutirão, construir este novo mundo. 

Sabemos que é possível !

© Douglas Mansur

Marcha de abertura do V FSM em Porto Alegre, 2005

Ponto de Encontro no FSM!!!

Este ano, temos um lugar de encontro e intercâm-
bio do movimento pela reforma urbana dentro do
espaço do Fórum: é a Tenda da Reforma Urbana,
que fica na UFRA, Universidade Federal Rural da
Amazônia em Belém.



Direito à Cidade com Diversidade

Esta atividade visa debater a garantia ao acesso à moradia digna, para pessoas do mesmo sexo.
Esse segmento, no entanto, não tem sido prioridade para os governos, não existe uma politica de
inclusão social, além de não ter os espaços públicos de uso garantidos, assim como representações
nos conselhos de habitação, criança e adolecente, saúde e outros.

Queremos fortalecer a organização de gays, lesbicas, bissexuais e transexuais na luta por políticas
inclusivas e fortalecer a presença desse segmeto nos movimentos populares.

Oficina

Dia 30 de janeiro
10h00 – 12h00
Tenda da Reforma Urbana

UNMP e Instituto Pólis

Lutas pela reforma urbana: 
o direito à cidade como alternativa ao neoliberalismo

O objetivo é aprofundar o debate sobre o tema da reforma urbana e do direito à cidade como
alternativa ao neoliberalismo, visando à construção de uma plataforma latino americana que
expresse e unifique as lutas no continente e no mundo pela moradia digna e pelo direito à cidade.

Neste seminário, se definirão estratégias coletivas e uma agenda unificada entre organizações,
redes e fóruns para: (I) a implementação da democracia participativa; (II) a difusão dos processos
autogestionários na produção social da moradia; (III) a luta pela universalização da água e contra
a privatização dos serviços de saneamento ambiental; (IV) o reconhecimento do direito à cidade como
um direito humano fundamental e as medidas em curso para sua implementação. A conferência
inaugural será feita pelo geógrafo David Harvey.

Os promotores deste seminário são FNRU – Fórum Nacional de Reforma Urbana, Brasil / HIC –
Habitat International Coalition / HPH – Habitat para Humanidade / COHRE Americas – Center on
Housing Rights and Evictions / AIH – Alianza Internacional de Habitantes / SELVIP – Secretaria
Latinoamericana para la Vivienda Popular / Centro Cooperativo Sueco / ActionAid / FNSA – Frente
Nacional pelo Saneamento Ambiental / Foro de Reforma Urbana, Ecuador / Relatoria Nacional
pelo Direito Humano à Moradia Digna / Relatoria Internacional pelo Direito Humano à Moradia
Digna – NU / UN-Habitat / UNESCO / Huairou Commission / Cities Alliance / Fórum de Autoridades
Locais / Grupos de expertos da Carta Agenda Mundial por los Derechos Humanos em las Cidades
/ Observatori DESC, Barcelona / Conselho Nacional das Cidades, BR.

Seminário

Dia 29 de janeiro
8h30 – 18h30
Tenda da Reforma Urbana

FNRU, HIC, Selvip, AHI, SCC,
HpH, Cohre

Mulheres e o Direito a Terra e Moradia / Acesso às Políticas Públicas

O objetivo da oficina é contribuir para o fortalecimento das mulheres e sua participação efetiva
na defesa e na construção dos seus direitos. É imprescindível desenvolver discussões e espaços nos
quais as mulheres possam reconhecer e usar os seus direitos como seres humanos e como cidadãs.
Os temas que serão desenvolvidos são terra e moradia como direito das mulheres, o quadro atual
de acesso à terra e à habitação e política pública de habitação e reforma agrária.

Oficina

Dia 30 de janeiro
14h30 – 17h00
Tenda da Reforma Urbana

UNMP 
e Rede Mulher e Habitat

A cooperação internacional através do intercâmbio de pessoas

E-Changer é um organismo da cooperação internacional com sede na Suíça. Através de intercâmbios
Norte-Sul, Sul-Sul e Sul-Norte fortalece redes de movimentos sociais no Brasil, na Bolívia, na
Colômbia, na Nicaragua, em Burkina Faso e também, na própria Suíça.
Dando início à comemoração dos 50 anos de existência de E-Changer, a oficina de trabalho no FSM 09
conta com a presença de Frei Betto e discute o intercâmbio de pessoas como forma específica e
complementar de cooperação.

Oficina

Dia 29 de janeiro
12h00 – 15h00
UFPA Básico,
prédio Mb – sala M2

E-Changer



A autogestão na moradia caminha pela América Latina

A União Nacional por Moradia Popular promove, em parceria com a Secretaria Latinoamericana
de Vivienda Popular (SELVIP) e o Centro Cooperativo Sueco, a oficina “A autogestão na moradia
caminha pela América Latina” com o objetivo de atualizar a discussão do tema na América Latina
e fazer um balanço dos avanços e limites da autogestão nas políticas habitacionais dos países e
das lições aprendidas nos processos coletivos de produção social da moradia. A Oficina visa a
maior articulação entre os movimentos populares e cooperativas habitacionais na America Latina
e definir metas de trabalho em comum frente às políticas públicas em cada um dos países e também
na Região.

Defendemos a Produção Social da Moradia, em que a produção ou a urbanização de uma área
deva se dar com o controle da gestão dos recursos públicos e da obra pelos movimentos populares,
associações e cooperativas. É a própria comunidade gerindo o processo da produção da solução
de sua habitação. Falamos do controle em todas as etapas, desde a definição do terreno, do projeto,
da equipe técnica que os acompanhará, da forma de construção, compra de materiais, contratação
de mão de obra, organização do mutirão, prestação de contas e organização da vida comunitária.
Essa forma de atuação consiste não apenas na construção de moradias ou urbanização, mas da
construção de comunidades atuantes que lutam por seus direitos, que avançam no sentido da
melhoria da qualidade de vida para todos e todas.

A Oficina constará de duas partes. A 1ª terá como tema “Os avanços e limites da proposta de
autogestão em habitação na America Latina” e a 2ª parte tratará das “Experiências e conquistas”. 

Oficina

Dia 31 de janeiro
17h30 – 19h30
Tenda da Reforma Urbana

UNMP, CCS e Selvip

Juventude e participação: o desafio das políticas públicas

A juventude é a força viva da sociedade. Geralmente, ela é associada à esperança, à determinação,
à criatividade e às aspirações pessoais. No entanto, ser jovem, muitas vezes, significa enfrentar
uma formação escolar, técnica e política inadequada, o desemprego, a exclusão e a influência do
crime organizado.

O desafio, tanto para a sociedade civil organizada (fórum, movimentos populares, conferências)
como para os governos é de criar espaços e oportunidades na sociedade para que a juventude,
em toda a sua diversidade, possa desenvolver a sua cidadania, a sua consciência crítica e lutar
pelo seus direitos a partir da realidade em que está inserida.

Esta oficina tenta identificar quais são as perspectivas, através da organização social, de criação
e/ou de mudanças das políticas públicas voltadas para a juventude. O objetivo é, a partir da partilha
de experiências, construir um espaço de diálogo e de articulação para fomentar intercâmbios
entre os jovens que atuam nas entidades. É uma promoção conjunta da União Nacional por
Moradia Popular e do Office Québec-Amériques pour la jeunesse.

“Que os movimentos sociais organizados entendam a sua luta como epopéias, como sonetos, a
bunitesa da luta” (Paulo Freire).

Oficina

Dia 31 de janeiro
8h30 – 11h30
UFPA Básico,
prédio Ab – sala A3

UNMP e LOJIQ



Marcha de abertura (saída às 15 horas, da escadinha do Cais do Porto)

DIA 27 DE JANEIRO:

DIA 28 DE JANEIRO:

DIA 29 DE JANEIRO:

DIA 30 DE JANEIRO:

DIA 31 DE JANEIRO:

HORÁRIO OFICINAS LOCAL
PROMOÇÃO E
PARCERIA

9h00

15h30 – 18h30

8h30 – 11h30

8h30 – 11h30

8h30 – 18h30

12h00 – 15h00

12h00 – 15h00

19h00

8h30 – 11h30

10h00 – 12h00

14h30 – 17h00

15h30 – 18h30

17h00 – 18h00

18h00 – 19h30

19h00

8h30 – 11h30

8h30 – 11h30

8h30 – 13h00

16h00 – 17h30

17h30 – 19h30

Luta pela terra e contra a violência no campo e na cidade

O papel de Cuba no contexto da integração latino-americana

Avançando na articulação dos Movimentos Populares 
na América Latina

O poder do povo : lutar contra as injustiças 
formas de resistência urbana/rural – um diálogo rural-urbano

Lutas pela reforma urbana : 
o direito à cidade como alternativa ao neoliberalismo

A cooperação internacional através do intercâmbio de pessoas

Por uma educação com uma visão emancipatória do direito

Atividade Cultural : BOI da REFORMA URBANA

Los derechos habitacionales y los DESC de las Mujeres /
Nudos e desafios en América Latina e el Caribe

Direito a Cidade e Diversidade

Mulheres e o Direito a Terra e Moradia / 
Acesso as Políticas Públicas

A Luta contra a exclusão social e a criminalização dos
Movimentos Populares

Moradia é Central

Apresentação das Relatorias Nacional e Internacional 
pelo Direito à Moradia

Assembléia Geral da HIC

Juventude e participação: o desafio das políticas públicas

A Relação dos Movimentos Populares 
com os Partidos e os Governos

Por uma educação com uma visão emancipatória do direito

Women’s right to livelihood adressing development 
and displacement

A autogestão na moradia caminha pela América Latina

Palco 2

UFPA,
prédio Nb – sala N2

UFRA, prédio central
bloco B – sala B005

UFRA, pavilhão Eng.
de Pesca – sala EP001

Tenda da Reforma
Urbana

UFPA Básico,
prédio Mb – sala M2

UFPA Básico,
prédio Fb – sala F3

A definir

UFRA, auditório
Medicina Veterinária

Tenda da Ref. Urbana

Tenda da Reforma
Urbana

UFPA Básico,
prédio Ab – sala A2

Tenda da Ref. Urbana

Tenda da Reforma
Urbana

Casa Perebui – Travessa
Perebebui 1032

UFPA Básico,
prédio Ab – sala A3

UFPA Profissional
prédio Fp – sala Fp07

UFRA, auditório
Ciencias Florestais

Tenda da Reforma
Urbana

Tenda da Ref. Urbana

FNRU

CMP

CMP

Dignity International

FNRU, HIC, Selvip, AHI,
SCC, HpH e Cohre

E-Changer

Recit e UNMP

FNRU, HIC, Selvip, AHI,
SCC, HpH e Cohre

CLADEM, HIC, Cohre
e Huairou Commission

UNMP e Instituto Pólis

UNMP, Rede Mulher e
Habitat

CMP

Pólis e Movimentos

Relatoria Mundial e
Nacional pelo Direito a
Moradia

HIC

UNMP e LOJIQ

CMP

Recit e UNMP

HIC

UNMP, Selvip e SCC

União Nacional 
por Moradia Popular 

Secretaria Nacional : 
Rua João de Barros, 76 
Barra Funda 
São Paulo – SP
CEP 01151-010

Fone: (55) 11 3825 -5725 
Fax: (55) 11 3822 -0090 
Skype: unmpnacsp
unmp@uol.com.br
www.unmp.org.br

Veja algumas das atividades 
onde a UNMP vai estar presente em Belém!

A UNMP é filiada à :

Apoio :


