6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA

CURSO POPULAR

TETO: DIREITO À CIDADE
E SEGURANÇA ALIMENTAR

CÁRITAS

BRASILEIRA

ETO DIREITO

Objetivo
Possibilitar um espaço de formação e debate sobre
o direito à moradia e segurança alimentar; socializar
aprendizados e vivências; fortalecer as mobilizações por
direito à moradia digna e a segurança alimentar.

A quem se destina
Agentes de pastoral, lideranças comunitárias e de ocupações, estudantes, integrantes de organizações sociais de
defesa dos direitos humanos, lideranças dos movimentos
sociais e militantes por moradia.

Formato
As aulas serão 100% on-line. O link para participar da
formação será enviado após a realização da inscrição.
O/a participante receberá certificação com a condição de
participar, ao menos, de quatro módulos.
O certificado será oferecido pela Faculdade Jesuíta de
Filosofia e Teologia (Faje), com sede em Belo Horizonte
(MG).
Serão disponibilizados materiais complementares e de
aprofundamento para cada módulo.

Inscrições
https://forms.gle/BUPK2VZZZX4BNrLa6

INSCREVA-SE

VISITE NOSSAS
REDES SOCIAIS

Mutirão pela Vida: Por Terra,
Teto e Trabalho

SETEMBRO

15

Módulo I
das 19h30
às 21h30
Horário de Brasília

Aula Inaugural

Habitação e cidade: Como
mora o povo brasileiro?
Proposta

Este módulo se propõe a discutir as políticas de
habitação, a soberania alimentar, a convivência
nas cidades, as violações do direito à moradia.
Mostrar como mora, nas cidades, o povo brasileiro,
a reprodução das desigualdades sociais, o déficit
habitacional causado pela ausência de politicas
públicas, a luta por moradias e as dificuldades em
pagar aluguéis o que tem levando muitas famílias
a morar nas ruas.

Perguntas geradoras
Moradia é direito ou mercadoria?
Quais as medidas que geram inclusão e exclusão?
O que é especulação imobiliária?
Que ações favorecem este mercado?

Assessora
Tainá de Paula, vereadora eleita no Rio de Janeiro
pelo partido dos trabalhadores e trabalhadoras.
Mulher preta, mãe, arquiteta e urbanista.

Convidada

Anazir Maria de Oliveira, Zica, natural da cidade
de Manhumirim (MG), graduada em Pedagogia
e Serviço Social. Fundadora do Sindicato das
Trabalhadoras Domésticas, Rio de Janeiro (RJ).
Fundadora e membro da Coordenação da Central
de Movimentos Populares (CMP) do Rio de Janeiro.
Ativista nos Movimentos de Mulheres, em especial
mulheres negras. Integrante da Comissão da
Pastoral Afro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

VISITE NOSSAS
REDES SOCIAIS

Mutirão pela Vida: Por Terra,
Teto e Trabalho

SETEMBRO

21

Módulo 2
das 19h30
às 21h30
Horário de Brasília

Morar e plantar: Soberania
e segurança alimentar
Proposta

Neste módulo trataremos sobre quando
surgiu o termo soberania alimentar, quais
os direitos que os povos têm da soberania
alimentar ou segurança alimentar.
Abordaremos a produção dos alimentos e o
fortalecimento de um modelo alternativo de
cultivo de alimentos para o auto-sustento,
da venda dos excedentes. Abordaremos as
ameaças ao direito à alimentação.

Perguntas geradoras
O que é segurança e soberania alimentar?
Quais as resistências de soberania alimentar
nas cidades?
Como morar e plantar nas cidades?

Assessoras:
Aline Lima, especialista em gerenciamento
de projetos sociais, psicóloga, militante
feminista, educadora popular. Atualmente
coordenadora geral do instituto Pacs.
Sílvia Baptista, mulher negra, integrante do
Coletivo Popular de Mulheres da Zona Oeste,
onde atua no combate a fome. É pedagoga,
mestra em ciências e doutoranda em
planejamento urbano (IPPUR/UFRJ).

VISITE NOSSAS
REDES SOCIAIS

Mutirão pela Vida: Por Terra,
Teto e Trabalho

SETEMBRO

23

Módulo 3
das 19h30
às 21h30
Horário de Brasília

Habitação e políticas
públicas
Proposta

Este módulo quer nos ajudar a tomar consciência
dos nossos direitos para lutarmos contra o déficit
habitacional causado pela falta de políticas
públicas e por transformações sociais.
A Política Nacional da Habitação (PNH), tem como
principal meta garantir à população, especialmente
a de baixa renda, o acesso à habitação digna.
Considera fundamental para atingir seus objetivos:
a integração entre a política habitacional e a
política nacional de desenvolvimento.

Perguntas geradoras
O que são políticas habitacionais?
Como estão as políticas públicas para moradia e
cidade? O que é o estatuto da cidade (20 anos)?
O que são as violações do direito à moradia?

Assessora
Evaniza Rodrigues, mestre em Arquitetura e
Urbanismo e militante da União Nacional por
Moradia Popular.
Ricardo de Gouvêa Corrêa, arquiteto urbanista,
Fundação de Direitos Humanos Bento Rubião,
com experiência em projetos de Produção Social
da Moradia, Regularização Fundiária, Oposição
a Despejos e em Políticas Públicas de Habitação
de Interesse Social

VISITE NOSSAS
REDES SOCIAIS

Mutirão pela Vida: Por Terra,
Teto e Trabalho

SETEMBRO

30

Módulo 4 Formação das ocupações
das 19h30 e favelas
às 21h30
Horário de Brasília

Proposta

Neste módulo discutiremos sobre as moradias
precárias, a ausência de infraestrutura.
Abordaremos que, para o crescimento de qualquer
cidade se faz necessária a expansão de todo serviço
público, como distribuição de água, rede de esgoto,
energia elétrica, pavimentação.

Perguntas geradoras
Como construir a resistência popular por moradia?
Como a organização popular contribui para o
acesso a moradia?
Quais as políticas públicas de urbanização,
melhorias e regularização fundiária?

Assessor
Edilson Mineiro, advogado militante na área do
Direito Urbanístico. Mestre na FAU/USP. Atua
desde 1994 na fiscalização, formulação e execução
de políticas de habitação de interesse social. Foi
assessor do vereador Henrique Pacheco, assessor da
Presidência da COHAB/SP (2001-2004), Coordenador
de Habitação da Prefeitura Municipal de Suzano
(2005-2012) e assessor do vereador Nabil Bonduki
(2012-2016). Atualmente é assessor jurídico da
União dos Movimento de Moradia – UMM/SP e do
Deputado Federal Paulo Teixeira.

VISITE NOSSAS
REDES SOCIAIS

Mutirão pela Vida: Por Terra,
Teto e Trabalho

OUTUBRO

07

Módulo 5
das 19h30
às 21h30
Horário de Brasília

Viver e conviver
nas cidades
Proposta

Este módulo propõe um debate com
lideranças para discutir o viver e conviver
nas cidades: ocupar, morar e plantar nas
cidades. Construindo regras de convivência,
ensinando sobre respeito ao espaço coletivo,
os direitos do/a outro/a, num processo
comunicação não-violenta.

Tema gerador
Narrativas de experiências de viver, conviver,
ocupar, morar e plantar

Assessoria
Maura Cristina, Militante, do Movimento
de Mulheres Negras da Bahia. Integrante
da Articulação Centro Antigo Salvador.
Coordenadora Estadual do Movimento Sem
Teto da Bahia (MSTB).

Cícera da Silva Martins, pedagoga e
articuladora comunitária, em Fortaleza (CE)

Alex Martins Silva, arte-educador, professor
de história e um dos fundadores da Família
Hip Hop, de Santa Maria (DF).

www.jubileusul.org.br

www.ssb.org.br

SSBrasileira

APOIO:

Caritas
Alemanha

