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ALUGUÉIS DISPARAM NAS GRANDES CIDADES

` LUTA POR
VAMOS A
MORADIA DIGNA!

Apesar dos investimentos do
programa Minha Casa, Minha
Vida, o número de famílias sem
acesso à moradia digna no Brasil
não para de crescer.
Isso é assim porque há anos o
que predomina em nossas
cidades são os interesses das

grandes empreiteiras e da
especulação imobiliária. O
resultado é o aumento do preço
do aluguel, o encarecimento dos
terrenos e a expulsão do povo
pobre para a periferia da
periferia.
Por isso, mais do que nunca,

o Brasil precisa de uma profunda
reforma urbana. O nosso direito
à cidade não pode ser comprometido em nome de uma cidade
elitista e antidemocrática.
Para avançar nessa luta, o
MLB está organizando em todo o
país uma jornada nacional pelo

direito humano de morar
dignamente, com ocupações e
atos em defesa da moradia.
Nessa edição do nosso jornal,
saiba como participar e confira
como milhares de famílias têm
conquistado, com luta e com
garra, um teto para viver.
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Aluguel caro dificulta a vida
de quem mora na cidade
Medidas como o controle do preço dos aluguéis, a desapropriação de imóveis vazios e o aluguel social são urgentes
Nos últimos anos, os altos
preços dos aluguéis no Brasil têm
dificultado o acesso de milhares
de pessoas à moradia e empurrado as famílias pobres para a
periferia das grandes cidades.
No Rio de Janeiro, por
exemplo, desde 2008 o valor do
aluguel aumentou 103,9%,
enquanto a inflação acumulada
no período foi de 28%.
O encarecimento do aluguel e
do preço dos imóveis também é
influenciado pelos investimentos
públicos destinados à melhoria
da infraestrutura, construção de
equipamentos e serviços. Por
isso, é comum que áreas valorizadas sejam mais atendidas pelo
poder público do que regiões

mais afastadas e populares.
Se o Estado representasse
realmente os interesses do povo
deveria controlar o preço dos
aluguéis e regular o uso do solo
nas regiões valorizadas a fim de
garantir o interesse coletivo.
Porém, os governos, muitos
deles ligados às grandes
construtoras, são coniventes
com a existência de imóveis
vazios à espera da valorização.
O QUE DEFENDEMOS?
O MLB defende um rigoroso
controle dos preços dos aluguéis
por parte do Estado, o fim da
cobrança do IPTU para as
famílias pobres, a aplicação do
IPTU progressivo e a destinação

Protesto do MLB em Diadema contra o sufoco que é morar de aluguel

dos imóveis vazios para fins de
moradia popular, cumprindo
assim sua função social.

Somente dessa forma milhões
de brasileiros se verão livres da
cruz do aluguel.
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Moradia
O direito à moradia digna é
considerado um direito humano
universal, fundamental para a
vida das pessoas.
Segundo a lei, o governo tem a
obrigação de promover e proteger
esse direito. Apesar disso, a
política urbana brasileira sempre

esteve submetida à vontade do
mercado e dos grandes proprietários de terra nas cidades.
O resultado é que hoje morar
dignamente ainda é um sonho
distante para quase 7 milhões de
famílias no país.
Para garantir o direito à

moradia para todas as pessoas o
governo tem que enfrentar os
poderosos e realizar uma profunda reforma urbana.
É preciso desapropriar as
grandes propriedades, especialmente as vazias e ociosas, e
democratizar o acesso à terra

urbanizada para as famílias que
precisam de um lugar para morar.
Essa é a luta do MLB: queremos um novo tipo de cidade, uma
cidade do povo, socialista, onde
todos tenham aceso à moradia,
emprego, alimentação, saúde,
educação, transporte e cultura.

MLB ocupa terreno abandonado dos Correios em Fortaleza
Cerca de 200 famílias organizadas pelo MLB ocuparam em
fevereiro um prédio dos Correios
que estava abandonado há mais
de 10 anos, em Fortaleza.
Segundo Leuda Nascimento,
coordenadora do MLB no Ceará, as
pessoas ocuparam porque estão
cansadas de preencherem
cadastros da prefeitura e aguardarem uma solução que nunca vem.
"Essa já é a sexta ocupação que
fazemos. Não dá mais para ficar só
preenchendo cadastro enquanto
nada acontece. As pessoas não
moram em projetos, elas moram
em casas. Essas famílias são as

mesmas que ocuparam, em 2013,
um terreno da prefeitura.
Preenchemos cadastro e até hoje o
terreno continua lá”.
De acordo com levantamento
realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), do governo federal, o
déficit habitacional da Região
Metropolitana de Fortaleza é de
116.985 unidades habitacionais.
CONQUISTA
Após uma semana no local, as
famílias da Ocupação Valdete
Guerra conquistaram da prefeitura e do governo do Ceará o

compromisso de doação de um
terreno onde as moradias serão
construídas pelo próprio MLB,
através do Minha Casa, Minha

Vida Entidades.
Mais um vitória da luta do MLB
pelo direito à moradia! Viva a
Ocupação Valdete Guerra!

Quem luta com o MLB, conquista!
Com luta e com garra,
milhares de famílias
têm conquistado com
o MLB o direito à
moradia digna
O sonho de milhares de pessoas
de possuir uma moradia digna tem
se tornado realidade em várias
cidades do país graças às lutas e
ocupações organizadas pelo MLB.
Em Pernambuco, mais de mil
unidades habitacionais já foram
conquistadas pelo movimento. O
primeiro conjunto construído foi
o ''Dom Helder Câmara'', localizado no Recife. Feitas em regime de
mutirão, as 200 casas foram
entregues em 2009.
No estado também serão
construídos os conjuntos ''Mulheres de Tejucupapo'' (272 apartamentos), ''Ruy Frazão'', (224
unidades), ''Padre Henrique'' (50
unidades) e ''Fernando Santa
Cruz'' (68 unidades). Em Caruaru,
serão entregues 100 moradias.
Ainda tem o conjunto ''Mércia
de Albuquerque'', em Jaboatão.
Lá, 448 famílias serão contempladas com moradias construídas pelo
próprio MLB, através do Minha
Casa, Minha Vida Entidades.
Em Natal, as famílias organi-

zadas pelo MLB já conquistaram
mais de 1.600 moradias,
divididas em 8 conjuntos habitacionais, entre eles os conjuntos
Leningrado (442 casas),
Emmanuel Bezerra (298 casas) e
Vivendas do Planalto (300
casas).
Na Paraíba, 150 famílias de
Campina Grande já estão morando
em suas novas moradias, e mais
120 ficam prontas em junho, assim
como as 30 casas conquistadas
pelo movimento em Patos.
Já em Fortaleza, foram 205
apartamentos, frutos da ocupação Bárbara de Alencar.
O MLB também conquistou ou
está próximo de conquistar
moradias em cidades como Duque
de Caxias, Diadema, Feira de
Santana e Nova Lima.
A LUTA MUDA A VIDA!
Todas essas vitórias só foram
possíveis graças à luta do MLB e à
garra e determinação das famílias
que acreditaram no movimento e
não desistiram diante das
dificuldades.
Fica, então, a lição de que
para o povo só a luta é capaz de
conquistar uma vida melhor.
Por isso, não cansamos de
repetir: quem luta, conquista!

Conjunto Vivendas, em Natal: 300 moradias

Conjunto Mércia de Albuquerque: em construção

Conquistas do MLB na Paraíba

Conjunto Dom Helder Câmara, no Recife

COMO CONQUISTAR SEU
DIREITO À MORADIA
COM O MLB?
O primeiro passo para conquistar seu direito à
moradia digna é procurar o MLB em sua cidade e fazer
parte de um dos núcleos do movimento. Nele, você e
outras famílias vão discutir coletivamente como
organizar a luta.
Nessas reuniões são debatidas as regras de
participação no movimento, seus direitos e deveres e
como levantar os recursos para realizar a ocupação.
Além do núcleo, quem faz parte do MLB também
deve participar de suas atividades e contribuir todos
os meses financeiramente para sustentar o trabalho
do movimento.
No Brasil inteiro milhares de famílias cansaram de
esperar que o governo resolva seus problemas e estão
se organizando no MLB para conquistar um nova vida.

ENQUANTO MORAR DIGNAMENTE
FOR UM PRIVILÉGIO, OCUPAR
É UM DIREITO!
JORNADA NACIONAL DE LUTA POR MORADIA 2015

Banner jornada de ocupações
Entre em contato com o MLB:

www.mlbbrasil.org

mlbbrasil@ig.com.br

mlbrio
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SEMPRE SOBRA PRA GENTE
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Periferia
Racionamento d’água acontece apenas nos bairros onde moram os trabalhadores.
Para os ricos e as grandes empresas, nunca falta água na torneira
O Brasil tem vivido a pior
escassez de água dos últimos
oitenta anos.
Os governantes e a imprensa
burguesa colocam a culpa em São
Pedro e no povo, que, segundo
eles, desperdiça a água. Mentira!
Como podemos desperdiçar
água se na periferia há muito
tempo não sabemos o que é ter
água na torneira todos os dias?
Além disso, os maiores
consumidores de água são as
grandes indústrias e o agronegócio, que juntos usam quase 90%
de toda água do país!
Ao invés de investir em obras
que melhorem o aproveitamento
da água da chuva e dos rios, e
acabar com a terceirização e a
mercantilização do sistema de
abastecimento das grandes
cidades, os governos têm adotado
medidas que penalizam a população pobre, como o racionamento
e a cobrança de taxas extras.
O resultado disso é que na
periferia creches estão fechando
as portas, escolas suspendendo
aulas e postos de saúde deixando

de atender a população porque
não têm água.
Punir o povo, especialmente o
mais pobre, é cometer uma
injustiça com aqueles que menos
responsabilidade têm diante
deste quadro.
O acesso à água de qualidade e
em quantidade suficiente é um
direito pelo qual devemos lutar.
Não são os trabalhadores que

devem pagar a conta da irresponsabilidade dos governantes.
Ao invés de aumentar a tarifa
da população e aliviar a barra dos
ricos, é preciso que os governos
adotem medidas concretas para
minimizar o impacto do racionamento que já ocorre nos bairros
pobres, como a instalação de
caixas d’água, cisternas e poços
artesianos, além do envio

permanente de carros pipa para
os locais mais necessitados.
Em todo o país, o MLB vai se
somar às mobilizações organizadas para impedir que a crise da
falta d’água seja jogada em
nossas costas.
Assim como a moradia digna,
o acesso à água potável é um
direito humano e deve estar
acima do lucro e da ganância.

MLB ocupa supermercados para denunciar a fome
e conquistar cestas básicas para famílias pobres
Pelo sétimo ano consecutivo, o MLB
promoveu a Jornada Nacional por um
Natal sem Fome e sem Miséria.
Como nos anos anteriores, foram
organizadas ocupações em grandes
supermercados e shoppings, denunciando as injustiças do capitalismo,
principalmente a fome e a carestia de
vida, e reivindicando a doação de
cestas básicas para famílias pobres às
vésperas do Natal.
As manifestações aconteceram nas

MLB ocupa supermercado Extra, em Belo Horizonte

cidades de Belém (PA), Fortaleza (CE),
Recife (PE), Natal (RN) e Belo
Horizonte (MG), e contaram com a
participação de centenas de pessoas,
que exigiram um direito básico de
todos seres humanos: ter o que comer.
Além da conquista das cestas, as
ações da Jornada despertaram a
solidariedade e a simpatia de várias
pessoas, que se sensibilizaram com a
luta do povo pobre contra as mazelas
do capitalismo em nosso país.
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