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Nota de Apoio a Ocupação Progresso, 

moradia é um direito! 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Desembargador Exmo. Sr. Nelson José Gonzaga  

 

Embaixada da República do Haiti no Brasil 

Exmo. Sr. Conselheiro, Encarregado de Negócios, Sr. Mario Chouloute Ministro- 

 

Ministério dos Direitos Humanos 

Exmo. Ministro Sr. Gustavo Rocha 

 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos 

Secretaria Executiva 

 

A Ocupação Progresso, localizada no bairro Sarandi, em Porto Alegre (RS), está com data para a 

reintegração de posse da área marcada para amanhã, dia 4 de setembro às 6h da manhã.  São cercade 

105 famílias, a maioria imigrantes haitianos, que terão que deixar suas casas, e passarão a ser os 

novos sem-teto de Porto Alegre. Na última terça-feira, 28, a juíza Patrícia Hochheim Thomé 

confirmou a autorização para o despejo, já determinado no dia 14 de agosto, alegando que não cabe 

ao Poder Judiciário, nem ao proprietário da área, que estava abandonada, promover uma política de 

moradia. 

Vimos aqui reforçar nossa solidariedade à comunidade integrada por imigrantes haitianos, brasileiros 

e suas famílias que lutam desde 2015 pelo direito de morar. Em 2015, a luta da comunidade logrou 

estabelecer um acordo com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre 

(CEJUSC), nele os moradores se comprometeram com a compra parcelada da área, mediante a 

apresentação de uma série de tarefas atribuídas aos moradores e também ao poder público e à 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre.  A comunidade conseguiu um laudo técnico sobre a situação 

do solo, não podendo ser usado para o cultivo e produção para o consumo devido à contaminação do 

mesmo, provocada por metais pesados. Responsabilidade do atual proprietário da área, não das 

famílias ocupantes. 
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Destacamos que para a construção de novas unidades habitacionais que atendam as necessidades da 

população, e especialmente desta comunidade Progresso, são necessários recursos públicos como o 

financiamento habitacional Minha Casa Minha Vida, os quais estão suspensos dentro da nova ordem 

de austeridade implementada pelo atual governo federal e assumido pelos governos locais.  

A área em questão foi aprovada em todas as instâncias da Prefeitura para ser uma Área Especial de 

Interesse Social (AEIS). Hoje, existe na Câmara Municipal, um novo Projeto de Lei (PL) de autoria 

da Prefeitura a fim de demarcá-la, junto a outras 13 áreas como Área Especial de Interesse Social. O 

PL encontra dificuldades de ser aprovado definitivamente devido aos interesses colocados pelo Poder 

Público e pela especulação imobiliária. E, por fim, a comunidade está se auto-organizando, formando 

uma cooperativa. 

Por todo o exposto, conclamamos ao Desembargador Exmo. Sr. Nelson José Gonzaga, que defira o 

pedido de Reintegração de Posse em favor da comunidade mantendo as famílias na área, para que 

estas centenas de pessoas e seus filhos não sejam jogados nas ruas de Porto Alegre sem nenhum 

direito. A comunidade tem se empenhado em cumprir sua parte do acordo estabelecido na CEJUSC.  

Pelo direito de morar e migrar, pelo direito de ter um teto! 

São Paulo, 03 de setembro de 2018. 

Subscrevem: 

Rede Jubileu Sul Brasil (JSB) 

Fórum Nacional de Reforma Urbana 

Centra de Movimentos Populares (CMP) 

Centro Dandara Promotoras Legais Populares de São José Campos –SP 

Marcha Mundial de Mulheres (MMM) 

Coletivo de Mulheres São Mateus/MG 

Instituto de Políticas Alternativas para o Conesul (PACS) 

Pastoral Operária Nacional (PO) 

Rede Jubileu Sul Américas (JSA) 

União Social dos Imigrantes Haitianos e Haitianas (USIH) 

Serviço Pastoral dos Imigrantes (SPM) 

Movimento dos Pequenos Agricultoras (MPA) 

 

http://www.jubileusul.org.br/
mailto:secretaria@jubileusul.org.br

