
São Paulo, março de 2018 

APOIO

Acompanhe a União Nacional por Moradia 
Popular (UNMP) no Fórum Social Mundial 2018

JORNAL DA UNIÃO

UNMP no FSM e nas ruas contra 
o Golpe e em defesa dos direitos

Serão quatro oficinas sobre temas relacionados
 ao direito à moradia. 

Oficina 1 - Produção Social da Moradia: resistência contra a 
mercantilização da casa e da cidade | 15/3/2018, às 9h

Oficina 2 - Conflitos pela posse e regularização fundiária: estratégias 
para garantia do direito à moradia | 15/3/2018, às 14h

Oficina 3 - Moradia é Central: em defesa da moradia popular em áreas 
consolidadas | 16/3/2018, às 14h

Oficina 4 - Mulheres da Moradia na construção do Direito à Cidade
 | 16/3/2018, às 16h

Em março, a União 
Nacional por Mora-

dia Popular (UNMP) par-
ticipa do Fórum Social 
Mundial 2018 na Bahia: 
Trincheira contra a ofen-
siva do capital e de cons-
trução de uma nova so-
ciedade. A UNMP se soma 
a milhares de pessoas e 
movimentos de todo pla-
neta para demonstrar 
força popular diante da 
agenda golpista que retira 
direitos sociais no Brasil e 
no mundo.   

Desde 2016, quando um 
golpe parlamentar, com 
apoio da mídia e do Ju-
diciário, derrubou a pre-
sidenta Dilma, só cresce 
a irresponsabilidade do 
novo governo com as po-

líticas urbanas. O governo 
irresponsável de Michael 
Temer, golpista usurpador 
dos nossos direitos, pro-
move um desmonte das 
políticas de habitação, sa-
neamento e mobilidade, 
além da completa parali-
sação do programa Minha 
Casa Minha Vida Entida-
des. Dados do Ministério 
das Cidades mostram que, 
em 2017, o governo contra-
tou apenas 13,5% da meta 
prevista para famílias com 
renda até 2 salários míni-
mos, além de paralisar a 
urbanização de favelas e 
a regularização fundiária. 

Houve um desmonte do 
controle social e da par-
ticipação, com o cancela-
mento da 6ª. Conferência 

Nacional das Cidades e 
descontinuidade do Con-
selho Nacional das Cida-
des. A UNMP denuncia 
também as propostas de 
privatização de empre-
sas públicas como a Cai-
xa Econômica Federal, 
sob o vergonhoso apoio 
da mídia golpista, aliada 
aos interesses dos bancos 
privados, que objetivam 
assumir este patrimônio 
do povo. São preocupan-
tes os gastos em emendas 
parlamentares como for-
ma de enterrar denúncias 
de corrupção, e a inter-
venção militar no Rio de 
Janeiro que, sob pretexto 
de melhorar a segurança, 
promove o mais duro ata-
que aos direitos humanos 

desde o fim da Ditadura 
Militar.

A UNMP continua na 
luta para resistir ao Gol-

pe e enfrentar a retirada 
de direitos. Fortalecemos 
a articulação em espa-
ços como a Frente Brasil 
Popular, combinando as 
mobilizações especificas 
por moradia com as pau-
tas gerais, como em defesa 
dos direitos trabalhistas e 
da aposentadoria. No FSM 
2018, vamos mostrar ao 
mundo nossas experiên-
cias, como a produção so-
cial da moradia, a luta das 
mulheres, a construção 
do direito à cidade, a de-
fesa da autogestão como 
princípio da construção 
habitacional e o direito 
de morar nos centros das 
grandes cidades. A UNMP 
levanta sua voz em defesa 
da moradia e da democra-
cia, por um projeto popu-
lar para o País. 

Expediente

Rua Conselheiro Furtado 692 – Sala 03 - 01511-000, Liberdade, São Paulo – SP, Brasil
Telefone: (55 11) 3825-5725 / 3664-7812
www.unmp.org.br | facebook.com/uniaonacionalpormoradiapopular
Jornalista Responsável: Hugo Fanton
Diagramação: Diva Braga

arquivo UNMP



Para compartilhar ex-
periências acumula-

das na defesa de favelas e 
ocupações, a União Nacio-
nal por Moradia Popular 
(UNMP) a União dos Movi-
mentos de Moradia (UMM) 
e a Associação dos Traba-
lhadores Sem Teto da Zona 
Oeste realizarão oficina so-
bre o tema no Fórum Social 
Mundial de 2018, em 15/3, 
às 14h. 

O contexto de urbani-
zação desigual e excluden-
te que caracteriza as cida-
des brasileiras desencadeia 
a ocupação de áreas vazias, 
abandonadas ou com res-
trições ambientais. Aqueles 
que não conseguem acessar 
moradia pelo mercado aca-
bam residindo em ocupa-
ções e favelas em razão da 

ausência de polí-
ticas públicas ha-
bitacionais. Por 

outro lado, diversos investi-
mentos públicos são reali-
zados em áreas urbanas de 
interesse do mercado imo-
biliário e financeiro, inver-
tendo a ordem de priorida-
des. Como consequência, a 
população mais pobre aca-

Conflitos pela posse e regularização fundiária: 
estratégias para o direito à moradia

ba se instalando nas regiões 
mais afastadas da cidade e 
enfrentam precariedades 
como falta de saneamento, 
de energia e transporte.

As ações de reintegração 
de posse avançam sem que 
os moradores consigam se 
defender ou tenham o direi-
to à moradia garantido. É co-
mum que as famílias sofram 

violência policial, percam 
seus bens e fiquem em si-
tuação de rua. Ao mesmo 
tempo, as comunidades 
que buscam o reconhe-
cimento do direito à mo-
radia por meio da aplica-
ção de instrumentos ur-
banísticos e legais enfren-
tam muita demora e buro-

Em muitos 
casos, os 

processos de 
reintegração 

de posse 
podem ser 
revertidos

cracia. 
Em muitos casos, os pro-

cessos de reintegração de 
posse podem ser revertidos 
com a defesa alegando direi-
to à regularização fundiária, a 
usucapião, entre outras me-
didas, mas nem sempre a le-
gislação é observada. Embo-
ra a função social seja um fa-
tor primário para a defesa da 
propriedade, o Judiciário dá 
proteção absoluta à proprie-
dade, mesmo que estivesse 
abandonada.

A UNMP convida a todos/
as para contribuir com esse 
debate, dividir experiências 
e pensar em estratégias para 
enfrentamento nos casos de 
violação do direito à mora-
dia e para exigência do cum-
primento da função social da 
propriedade.  

Produção Social  da Moradia: resistência
 contra a mercantilização da casa e da cidade

No Fórum Social 
Mundial - FSM 

2018, a União Nacio-
nal por Moradia Popular 
(UNMP), a Coalicion In-
ternacional del Habitat 
- America Latina e a Se-
cretaria Latino America-
na de la Vivienda y Ha-
bitat Popular fazem um 
chamado especial para 
reflexão sobre a situação 
dos grupos populares 
que lutam pelos direitos 
e por políticas públicas 
que apoiem a Produção 
Social da Moradia e do 
Habitat, em oficina que 
acontece em 15/3, às 9h. 
Nosso objetivo é denun-
ciar a ausência e a de-
bilidade das políticas 

e s t a t a i s , 
de marcos 
legais e de 
ferramen-
tas finan-
ceiras que 
reconheçam e propi-
ciem a produção social 
do habitat em todas as 
suas formas. 

Os processos de pro-
dução social potencia-
lizam o protagonismo 
popular na criação e 
gestão do habitat, per-
mitindo-nos dirigir nos-
sos conhecimentos, ha-
bilidades e experiên-
cias de forma criativa, 
solidária e democráti-
ca em projetos autoges-
tionários. Neste cami-

nhar coleti-
vo, estamos 
construin-
do casas se-
guras, cida-
des inclusi-
vas e terri-
tórios sus-
t e n t á v e i s , 
recusando 
a nos aco-
modar ao 

que o sistema capitalis-
ta nos quer reduzir. Es-
tamos nos fortalecendo 
como sujeitos políticos 
para pôr fim à expro-
priação, à exclusão e à 
violência exercidas con-
tra nós sem-tetos.

Em vários países da 
América Latina, vive-
mos uma conjuntura de 
criminalização de nos-
sas lutas e movimentos 
e de retrocessos e ata-
ques a políticas que ga-
rantem os direitos so-

ciais. O Estado deve ga-
rantir, legal e politica-
mente, o financiamen-
to que nos permita ter 
acesso igualitário à ter-
ra, à habitação e ao ha-
bitat adequados. 

Elevemos uma mes-
ma voz enquanto clas-
ses populares, movi-
mentos sociais, orga-
nizações aliadas e ou-
tros atores que apoiem 
as lutas e causas dos 

                        

Os processos 
de produção so-
cial potenciali-
zam o protago-
nismo popular 

sem-teto. Que este FSM 
seja uma forma de reen-
contro e fortalecimento 
de uma agenda comum, 
para continuarmos ca-
minhando juntos. Amé-
rica Latina unida, em de-
fesa do direito à moradia 
e ao habitat, presente em 
um único grito: A habi-
tação e a cidade não são 
negócios ou mercado-
rias, são de todos/as nós! 
Lutar até vencer! 

OFICINA 02

OFICINA 01
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A terceira oficina pro-
movida pela União 

Nacional por Moradia Po-
pular (UNMP) no Fórum 
Social Mundial será em 
16/3, às 14h, e terá por 
objetivo debater as expe-
riências de luta por mo-
radia popular nas áreas 
centrais das grandes ci-
dades brasileiras. Intitu-
lada: Moradia é Central, 
a atividade apresentará 
a possibilidade concreta 
de garantir moradia dig-
na às faixas de renda mais 
baixas da população em 
áreas consolidadas, nos 

centros das metrópoles, 
e que por isso garantem 
qualidade de vida. 

As experiências de luta 
serão debatidas pela pers-
pectiva de que a moradia 
no centro traz consigo 
acesso a equipamentos 
públicos e infraestrutura 
urbana, como unidades 
de saúde, escolas, univer-
sidades e transporte de 
qualidade. A moradia no 
centro também garante 
acesso a outras formas de 
locomoção, como ciclo-
vias, ou mesmo a possibi-
lidade de chegar ao traba-

lho ou a espaço de lazer a 
pé, o que contribui com a 
qualidade de vida. 

Serão apresentadas ex-
periências de efetivação 
do direito à moradia em 
áreas centrais de cidades 
como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, 
Belém, Manaus, Fortale-
za e Salvador, por meca-

Moradia é Central: em defesa da 
moradia popular em áreas consolidadas

nismos 
como reformas de pré-
dios ocupados, de corti-
ços, e construção auto-
gestionária por progra-
mas como o Minha Casa 
Minha Vida Entidades. 
São experiências igual-
mente fundamentais o 
Programa de Locação 
Social e as ocupações de 
prédios abandonados e 

que não cumprem sua fun-
ção social. Nesse sentido, o 
tema “Moradia é Central” 
também aponta para a im-
portância da organização 
popular e da construção 
de estratégias coletivas de 
luta, na efetivação do direi-
to de morar nas áreas con-
solidadas das grandes cida-
des brasileiras. Participe! 

Com o objetivo de de-
bater experiências 

de luta das mulheres, a 
União Nacional Por Mo-
radia Popular (UNMP) e 
Rede Mulher e Habitat or-

ganizam oficina especial 
sobre o tema, em 16/3, 
às 16h, no Fórum Social 
Mundial – FSM 2018. O 
grande retrocesso nos di-
reitos afeta diretamen-
te as mulheres. É preciso 
pensar em uma estratégia 
de denúncia às violações 
e de retomada de políticas 

públicas democráticas. 
As cidades ainda não 

oferecem condições e 
oportunidades iguais às 
suas habitantes. As MU-
LHERES SEM TETO es-

tão privadas ou limita-
das em seus direitos, em 
razão dos baixos salários 
ou sequer isso, pelo alto 
desemprego. As mulhe-
res sofrem com a violên-
cia cultural, étnica, de gê-
nero, de idade, e enfren-
tam dificuldades para sa-
tisfazer suas necessida-

des básicas. A cidade deve 
ser um espaço de efetiva-
ção de direitos e das liber-
dades fundamentais, as-
segurando a dignidade e o 
bem-estar coletivo de to-
das! 

Diante destes proble-
mas, as mulheres assu-
mem um papel de prota-
gonista na mobilização, 
atuando como sujeitas de 
direito em espaços de par-
ticipação que historica-
mente lhes são negados. É 
exemplo de luta o grande 
número de mulheres na 
liderança de suas comuni-
dades, ocupações, muti-
rões habitacionais, conse-
lhos, associações de mo-
radores, sindicatos e mo-
vimentos de moradia. 

Lutamos por cidades se-
guras para as mulheres 
e contra o desmonte das 
políticas públicas pelo go-
verno golpista de Michel 
Temer e propostas que só 
penalizam as trabalhado-

Oficina debate direitos sociais, 
habitação e a luta das mulheres

ras, como a da reforma 
da previdência. Falar da 
aposentadoria é falar da 
vida das mulheres, pois 
passam a maior parte do 
tempo em trabalhos in-
formais, sem proteção 
social. 

Lutamos para que o 
Estado cumpra seu pa-
pel por moradia e outros 
direitos, para denunciar 
a opressão e a discrimi-

nação contra as nossas fa-
mílias Sem Teto e Sem Ter-
ra, contra a pobreza e a mi-
séria, contra todas as for-
mas de violência praticadas 
pelo poder público e pelo 
capital imobiliário especu-
lativo.

POR INCLUSÃO SOCIAL, 
A GENTE DIZ COMO É: 
LUGAR DE MULHER É 
ONDE ELA QUISER!

nós MULHERES assumimos 
um papel de protagonistas 

nessa transformação

a atividade apresentará 
a possibilidade concreta 

de garantir moradia 
digna

OFICINA 03

OFICINA 03arquivo UNMP

arquivo UNMP

arquivo UNMP

arquivo UNMP

Pag.  l  3UNMP, São Paulo, março, 2018



Durante o FSM-2018, 
será realizada a 7ª 

Sessão do Tribunal In-
ternacional dos Despejos 
(TID), especialmente des-
tinada à apresentação de 
casos de violação à terra 
e à moradia ocorridos no 
Brasil. O TID, composto 
pela sociedade civil e fun-
damentado em instru-
mentos legais internacio-
nais do direito à moradia e 
à terra, acontece em 13/3, 
das 9h às 12h, e em 14/3, 
das 9h às 17h. A União 
Nacional por Moradia Po-
pular (UNMP) participa 
desta edição como orga-
nizadora e também com 
a apresentação de um dos 
casos selecionados: Cida-
de das Luzes: despejo vio-
lento em Manaus/AM.

A ocupação Cidade das 
Luzes é acompanha-
da pela União Estadual 
por Moradia Popular do 

Amazonas, com apoio 
da UNMP. Mais de três 
mil famílias, cerca de 
12 mil pessoas, viviam 
no local desde 2014, e fo-
ram despejadas no final 

de 2016. O terreno loca-
lizado no Bairro do Ta-
rumã, em Manaus, era 
uma propriedade priva-
da abandonada, que não 
cumpria sua função so-
cial. Após mais de 2 anos 
no local, as famílias fo-
ram despejadas em uma 

ação de extrema violência, 
e sem que o poder público 
oferecesse qualquer alter-
nativa habitacional ou in-
denização. Durante a rein-
tegração, houve três óbitos.

A 7ª Sessão do TID apre-
sentará este e outros quatro 
casos de violação do direito 
à moradia no Brasil a um 
júri de pessoas especializa-
das no tema. Os despejos 
ameaçam atualmente en-
tre 50 e 70 milhões de pes-
soas no mundo, e o Brasil é 
considerado internacional-
mente como um dos maio-
res violadores do direito à 
moradia, com déficit habi-
tacional que atinge mais de 
seis milhões de pessoas. O 
Tribunal também denun-
cia a criminalização da luta 
e dos movimentos sociais, 
configurando-se como um 
espaço resistência e forta-
lecimento da organização 
popular. 

UNMP   apresenta   caso   de   despejo   violento   em   Manaus   na   7ª   
Sessão   do   Tribunal Internacional dos Despejos

 
Os despejos 

ameaçam 
atualmente 
entre 50 e 70 
milhões de 
pessoas no 

mundo

A União Nacional por 
Moradia Popular 

(UNMP), como parte 
de suas atividades no 
Fórum Social Mundial 
– FSM 2018, organiza-
rá uma visita às 9h do 
dia 14/3 ao mutirão 

Mangueiras, em Sal-
vador/BA, construído 
em autogestão em um 
processo de luta e con-
quista da União Por 
Moradia Popular da 
Bahia (UMP-BA). “Du-

rante todos esses anos, 
desde 2004, nos reuni-
mos, religiosamente a 
cada 30 dias. Sem de-
sistir, sem desanimar, 
sem dar um único 
passo atrás. Hoje te-
mos o nosso sonho em 
construção, com mais 
de 92% de execução, 

Visita ao mutirão Mangueiras apresenta 
experiência de autogestão a participantes do FSM

numa área privilegia-
da, perto de condomí-
nios ditos ‘de barão’, e 
mesmo que muitos nos 
tachem de ‘ousados’, 
estamos aqui”, explica 
Marli Carrara Verzeg-
nassi, coordenadora da 
UNMP e da UMP-BA.

Em abril de 2004, o 

as famílias 
entendem 

que toda luta 
valeu a pena

terreno foi escolhido 
pelas famílias para ser 
o local da realização do 
sonho da sua moradia, 
direito efetivado por 
meio do Programa Cré-
dito Solidário, com a 
contratação de 312 uni-
dades habitacionais. 
Nesses anos, com mui-
ta solidariedade e auto-
-organização, as famí-
lias enfrentaram todo 
tipo de dificuldades 
e avançaram na con-
quista do direito. Hou-
ve problemas como ne-
cessidade de mudança 
da definição da área 
de rural para urbana e 
enfrentamento a me-
canismos de especula-
ção imobiliária, com o 
início da construção do 
condomínio Alpha Vil-
le 2. 

VISITA

Diante dos crescen-
tes interesses merca-
dológicos na área, as 
famílias organizaram 
a ocupação do terre-
no, ajuizaram ação 
de embargo da área 
e participaram da 
mesa de mediação de 
conflito fundiário ur-
bano. Além disso, foi 
necessário garantir o 
pagamento do IPTU, o 
processo de migração 
para o Programa Mi-
nha Casa Minha Vida 
Entidades, e enfrentar 
grileiros que reivindi-
caram parte da área. 
Apesar dos enfrenta-
mentos e desgastes, 
as famílias entendem 
que toda luta valeu a 
pena e teve sentido 
pela efetivação de um 
direito fundamental. 

APRESENTAÇÃO TID
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