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 Este ano, o MLB come-
mora 15 anos de luta. 
Fundado em 1999, em 
Pernambuco, o MLB se 
espalhou pelo país e hoje 
está presente nas principa-
is cidades brasileiras, 
organizando e mobilizando 
o povo pobre na luta pelo 
direito humano de morar 
dignamente.
 De norte a sul do país, 
levamos adiante a bandeira 
da reforma urbana e do 
socialismo como saída para 
a crise urbana e como 
alternativa para a constru-
ção de uma nova socieda-
de, onde as cidades serão 
verdadeiramente demo-
cráticas e todos terão 
acesso às riquezas produzi-
das.
 Sabemos que não vence-
r e m o s  e s s a  b a t a l h a  
sozinhos. Por isso, desen-
volvemos, na prática, a 
u n i d a d e  c o m  o u t r a s  
organizações e militantes 
que também lutam pelo 
direito à cidade. É isso que 
nos faz defender a Central 
de Movimentos Populares 
(CMP) e o Fórum Nacional 
d e  R e f o r m a  U r b a n a  
(FNRU) como instrumen-

tos dessa unidade.
 Em nossa caminhada 
contamos com o apoio de 
muita gente, mas só conse-
guimos chegar até aqui 
graças, principalmente, à 
determinação das milhares 
de famílias sem-teto e de 
centenas de militantes que 
ao longo dos anos coloca-
ram cada ti jolo para 
construir o que hoje é um 
dos principais movimentos 

de luta por moradia do 
Brasil.
 Agora, nos preparamos 
para realizar o nosso 4º 
Congresso Nacional, em 
São Bernardo do Campo 
(SP), onde definiremos 
novas tarefas, manteremos 
erguidas nossas bandeiras 
e reafirmaremos nosso 
compromisso de, com luta 
e com garra, conquistar a 
reforma urbana e o socia-

lismo em nosso país.
 Esperamos continuar 
contando com a força e o 
apoio de todos os compa-
nheiros e companheiras. 
 Enquanto houver uma 
família sem-teto no Brasil, 
lá estará o MLB lutando 
para que o direito à mora-
dia digna seja respeitado, 
pois só assim construire-
mos cidades felizes.

MLB completa 15 anos de
luta pela reforma urbana
e pelo socialismo



4º Congresso Nacional do MLB será em
São Bernardo, de 23 a 25 de maio
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 A necessidade de uma política 
urbana que promova o direito à 
cidade e combata a especulação 
imobiliária e as injustiças sociais. 
Esta será a pauta principal do 4º 
Congresso Nacional do Movimento 
de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas.
 Com o lema ‘‘Morar dignamente é 
um direito humano!’’, o congresso 
será realizado entre os dias 23 e 25 de 
maio, em São Bernardo (SP).
 ‘‘Esperamos reunir cerca de 500 
pessoas, vindas de todas as regiões 
do país. Será um momento para 
avaliar o trabalho que vem sendo 
feito pelo MLB e comemorar os 15 
anos de luta do movimento’’, afirma 
Wellington Bernarndo, coordenador 
nacional do MLB.
 O 4º Congresso Nacional do MLB 
acontece num momento de desen-
volvimento da crise econômica do 
capitalismo também em nosso país, 
fato que se faz sentir muito 
fortemente na vida das pessoas que 
moram nas cidades brasileiras. 
 De fato, milhões de pessoas no 
Brasil vivem em favelas, cortiços, 
ocupações e outros tipos de 
loteamentos ilegais. Hoje, cerca de 

30 milhões de brasileiros não têm 
casa para morar, apesar de nosso 
país ser um dos mais ricos do 
mundo.
 Enquanto uma minoria de 
famílias ricas mora em condomínios 
e prédios de luxo, com heliportos, 
segurança privada, saneamento, 
coleta de lixo e total infraestrutura, 
os moradores dos bairros pobres 
sofrem com um péssimo transporte 
público, falta de médicos e moradia, 
violência, aluguéis caros e com o 
completo abandono das prefeituras.
 Infelizmente, o que percebemos é 
que esse quadro tende a se agravar, 
já que a política do governo é voltada 
para o pagamento da dívida pública, 
atender aos interesses de grandes 
grupos econômicos ligados à 
construção civil e construir estádios 
para a Fifa, em vez de moradias 
populares para os trabalhadores.
  Devemos fazer do 4º Congresso 
Nacional do MLB um momento para 
forta lecer  a  organização do 
movimento e espalhar a luta pelo 
direito à cidade para todos os cantos 
do país.
 Vamos todos comemorar juntos 
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A construção do congresso do MLB
é uma tarefa coletiva 

Estudar os documen-
tos e organizar a divul-
gação do congresso

 No congresso nacional, 
esperamos reunir cerca de 500 
companheiros e companheiras 
de todas as regiões do país. Mas 
precisamos que muito mais 
gente esteja engajada nos 
debates, organização e divulga-
ção da atividade.
 Para isso, é preciso discutir o 
congresso em todas as reuniões 
dos núcleos de base, nas 
assembleias das ocupações e 
nas coordenações do MLB, bem 
como estudar os documentos 
preparados pela Coordenação 
Nacional e que servirão de base 
para as discussões.
 Em breve, todos receberão 
os cadernos de debate sobre a 
questão urbana e a luta por 
moradia e sobre as novas 
tarefas do MLB.
 Precisamos também organi-
zar a divulgação do cartaz do 
congresso e do jornal do MLB 
nos sindicatos, associações de 
moradores, clubes de mães, 
ocupações, pontos de ônibus, 
igrejas, cooperativas, nas redes 
sociais, etc., para que todos 
fiquem sabendo dele. 

A falta de moradia é um problema presente no dia-a-dia das cidades brasileiras. Com isso, os desafios da luta 
pelo direito humano de morar dignamente são ainda maiores. Nesse sentido, é muito importante garantirmos a 
realização de um grande congresso, pois, assim, fortaleceremos o MLB e a luta de milhares de famílias sem-
teto. Todos devem participar desse processo. O bom resultado do 4º Congresso do MLB depende de nós!

Orientações às coordenações estaduais e aos
delegados para uma boa participação no congresso 

Calendário de
atividades do
congresso

Antes do congresso:
• Garantir a boa preparação de 
todos, que devem ler as teses, 
saber dos objetivos do congres-
so e por que está participando.
• Participar dos congressos 
e s t a d u a i s  e  a j u d a r  n a  
divulgação do nacional.
• Cada estado tem uma meta de 
participação no congresso. 
Logo, as coordenações devem 
discutir como levantar os 
recursos necessários para o 
deslocamento e financiamento 
das delegações.
• Organizar os materiais de 
propaganda: bandeiras, faixas, 
banners, vídeos, fotos, camisas, 
cartazes, adesivos, etc.
• Informar até o dia 16 de maio a 
quantidade e a idade das 
crianças que irão ao congresso, 
para que possamos montar a 

creche.
Para quem vai participar 
do congresso nacional:
• Levar documento, roupa de 
cama e banho, agasalho e 
cobertor, pois estará fazendo 
bastante frio em São Bernardo.
• Pagar a taxa de credenciamen-

to de R$ 15,00.
Durante o congresso:
• Prestar atenção a todos os 
debates do congresso e não sair 
sem autorização.
• Garantir os horários de saída 
para as plenárias. 
• Zelar pela limpeza dos locais 

Saiba o que é preciso fazer para participar de todo o processo de construção do 4º 
Congresso Nacional do MLB.

10/02 - Lançamento do 
jornal Luta nos Bairros e do 
cartaz do 4º Congresso.
29 e 30/03 - Reunião da 
Coordenação Nacional.
31/03 - Lançamento dos 
cadernos de debate.
04/04 a 11/05 - Prazo para 
a realização dos congressos 
estaduais do MLB.
16/05 - Envio dos relatórios 
das etapas estaduais. 
23 a 25/05 - 4º Congresso 
Nacional do MLB.

Rumo ao 4º Congresso Nacional do MLB



Em 15 anos de luta, o MLB promoveu centenas de ações pelo direito à cidade e em defesa da 
classe trabalhadora. Foram muitas ocupações, passeatas, congressos, cursos e encontros. Que 
venham mais 15 anos, e com eles, ainda mais lutas!

‘‘Ousar lutar, ousar vencer!
Sou de ação, sou do MLB!’’
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