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MOVIMENTOS DE MORADIA 
Boletim da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo      -      Maio 1990 

CARAVANA ÀS COOPERATIVAS 
HABITACIONAIS DE 

AJUDA MÚTUA DO URUGUAI 
APRESENTAÇÃO 

A União dos Movimentos de Moradia 
promoveu do dia 05/03/90 a 12/03/90 a 
caravana que visitou as Cooperativas 
Habitacionais de Ajuda Mútua do Uruguai. 
Ela foi integrada por 41 companheiros 
que, saindo de ônibus de São Paulo, 
tiveram a oportunidade de ver e discutir a 
experência de luta e suas conquistas no 
campo político, econômico, social e 
tecnológico. 
Sem dúvida, esta viagem foi um marco 
importante para todas as lideranças que 
participaram e esperamos que através dos 
relatos, debates, seminários, das fotos, 
slides, textos e deste jornal possamos 
divulgar o mais amplamente possível essas 
experiências e vitórias do movimento 
popular. Tentaremos passar para vocês os 
pontos principais através dos seguintes 
artigos: 
1) Cooperativismo Habitacional por Ajuda 
Mútua - soluções reais para moradia 
popular. 
2) Relatório de viagem. 
3) União dos Movimentos de Moradia de 
São Paulo (documento entregue aos 
companheiros do Uruguai e às suas 
organizações). 
4) Questões para debate. 
Boa leitura. 
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CARAVANA AO URUGUAI 

RELATÓRIO 
DE VIAGEM 

No dia 05 de março de 1990 às 22:30 hs, em firente 
à Câmara Municipal de São Paulo, saiu uma caravana 
da União dos Movimentos de Moradia com 41 pessoas, 
com objetivo de visitar as Cooperativas de Vivendas 
por Ajuda Mútua. 

Durante a viagem tivemos problemas para atraves- 
sar a fronteira, ocasionando um atraso de 12 horas. 

Por volta das 21:00 hs do dia 07 de março, chega- 
mos na sede da FUCVAM •*■ Federação das Coopera- 
tivas de Vivendas por Ajuda Mútua; onde encontramos 
os demais companheiros que já estavam nos aguardan- 
do, somardo então 61 pessoas em nossa caravana. 

Após a recepção e a pauta fomos para o Hotel do 
Lago, onde ficamos hospedados. 

No dia 08 de março fomos tomar café no Hotel Car- 
rasco, Centro de jogos e cassino do Uruguai, adminis- 
trado pela Prefeitura de Montevidéo (do Partido So- 
cialista). Nossa primeira visita foi à cooperativa mais 
antiga. Conversamos com as principais lideranças, so- 
bre a forma de organização em que se encontravam. 

A tarde fomos conhecer outras cooperativas também 
já concluídas, com bibliotecas, centro comunitário, 
posto de saúde, mantendo também conversas com as 
lideranças locais. A noite visitamos as dependências 
de uma creche, e passamos no Centro Comunitário on- 
de estava sendo realizada uma assembléia. 

Depois de nossa apresentação, os companheiros 
uruguaios nos desejaram as boas vindas, e o fortaleci- 
mento de nossa luta. 

Seguindo a rotina do dia anterior, no dia 09 de mar- 
ço estivemos visitando as Cooperativas em construção, 
e depois nos dividimos em pequenos grupos, para vi- 
sitar as ocupações. 

Foi um momento importante, porque tivemos condi- 
ções de observar melhor o processo de organização e 
uma aproximação da realidade sobre várias ocupações, 
para pressionarem o governo. 

No dia 10 de março, na parte da manhã, aproveita- 
mos para ir até o Centro de Montevidéo, e à tarde pas- 
samos pela praia de Piriápoles, com destino à cidade 
de Canelones, interior do Uruguai, onde visitamos ou- 
tra cooperativa. A noite houve teatro e vídeo sobre as 
organizações das cooperativas. 

Na nossa última visita, no dia 11 de março, partici- 
pamos de uma avaliação com vários membros da 
FUCVAM e conhecendo melhor as dificuldades sobre 
formas de organização. O companheiro Gustavo, diri- 
gente da FUCVAM ofereceu à caravana 07 exempla- 
res sobre a história das cooperativas, que foram sor- 
teados entre os movimentos, e companheiros de outros 
estados. 

Retomamos às 17:00 hs do dia 11 de março, e che- 
gamos dia 13 de março às 4:30 hs da manhã ma Câma- 
ra Municipal de São Paulo. 

Valeu a pena! 
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COOPERATIVISMO HABITACIONAL POR AJUDA MÚTUA: 
SOLUÇÕES REAIS PARA A MORADIA POPULAR 

O Uruguai é um país pequeno (es- 
pecialmente se comparado com o ta- 
manho do Brasil), com aproximada- 
mente 3 milhões de habitantes. 

A partir da década de 60 a realida- 
de econômica e social se agravou 
muito e cada vez ficou mais difícil o 
acesso da população a uma moradia 
digna. O déficit habitacional chega 
hoje em tomo de 100.000 casas. 

Em 1966, se constituem as 3 pri- 
meiras cooperativas de "vivenda" (é 
como eles chamam as casas, habita- 
ções) por ajuda mútua, agrupando 95 
famílias, no interior do Uruguai. 

Em 1968 se realiza oi2 Encontro 
Nacional das Cooperativas de Viven- 
da, onde são discutidos os problemas 
enfrentados, especialmente do ponto 
de vista jurídico e financeiro. A 
questão central era a luta por um es- 
tatuto legal (criação de uma lei) e de 
financiamento para construir as casas. 

Ainda em 1968 é aprovada a Lei de 
Vivendas, que regulamenta através de 
um capítulo específico as Cooperati- 
vas e também um Fundo Nacional de 
Vivendas (semelhante com o nosso 
FGTS) onde o trabalhador contribui 
com 1% e a empresa com 1% e é 
controlado pelo Govemo. 

Deste momento em diante, come- 
çam a crescer as Cooperativas de Vi- 
vendas, pois sem dúvida elas apre- 
sentam as melhores soluções habita- 
cionais do ponto de vista econômico, 
técnico e também de organização do 
movimento popular Uruguaio. 

Em 24 de maio de 1970, na inaugu- 
ração das casas da Cooperativa Islã 
Mala (Interior), foi fundada a FUC- 
VAM - "Federação Unificadora das 
Cooperativas de Vivenda por Ajuda 
Mútua". 

Em 1973, através de um golpe de 
Estado, se instala no país uma ditadu- 

ra militar que perseguiu e torturou 
milhares de militantes políticos e sin- 
dicais, levando a uma desarticulação 
do movimento popular através de pri- 
sões, assassinatos e exílio de vários 
companheiros. 

Mas mesmo com toda a repressão, 
observou-se uma resistência do povo 
do Uruguai na luta por melhores con- 
dições de vida e liberdades civis. 

Hoje a FUCVAM reúne 172 coo- 
perativas em todo o país, a maioria, 
60%, está na capital, e 40% está no 
interior, chegando a organizar 10.000 
famílias em unidades cooperativas. 

Para se entender as experiências 
cooperativistas, é preciso que conhe- 
çamos suas propostas de organização: 

• a cooperativa é um grupo de fa- 
mílias (de 10 a 20) que se organizam 
para lutar e construir suas moradias 
com uma proposta de participação, 
organização, solidariedade, ajuda 
mútua e auto-gestão. 

• esses grupos de famílias se ori- 
ginam da luta sindical (por exemplo, 
um grupo de trabalhadores de uma 
mesma fábrica, ou de um sindicato), 
ou também podem ser famílias que se 
organizam em um bairro ou região. 

• na maioria das cooperativas de 
ajuda mútua a propriedade da terra é 
coletiva e cada família tem um con- 
trato de usufruto da moradia com a 
cooperativa. Isto significa que nin- 
guém é dono da casa e da terra, mas 
ela é de todos, da coletividade. Isto 
impede a especulação imobiliária. 

A casa passa de pai para filho e se, 
por um acaso, a família tem que se 
mudar para outro bairro ou cidade, a 
cooperativa devolve para a família o 
valor das prestações que foram pagas, 
bem como paga pelas suas horas de 
trabalho. 

Com tudo isso, podemos dizer que 

a cooperativa é uma luta para romper 
com o individualismo presente nas so- 
ciedades capitalistas. 

• As casas são construídas por 
meio de mutirão, pelas próprias famí- 
lias, mas também são contratados al- 
guns profissionais especializados, co- 
mo marceneiro, etc, de acordo com a 
necessidade da obra e do movimento. 

• Um aspecto essencial da coope- 
rativa é a auto-gestão. Significa que 
todos os problemas são discutidos 
pelo conjunto dos participantes: atra- 
vés de assembléias, comissões de obra 
e trabalho, diretoria, etc., de forma 
autônoma e independente do Estado. 

Para isso, contam com o apoio de 
uma assessoria técnica, contratada 
pelo movimento que acompanha a luta 
desde os primeiros passos. 

O que se percebe é que o grupo, 
em pouco tempo, domina os aspectos 
técnicos e financeiros da obra, que 
estão sempre subordinados aos inte- 
resses da luta do movimento, e passa a 
administrar e a gerir todo o processo 

construtivo. 
As cooperativas são organizadas de 

forma semelhante à das associações, 
tendo um conselho diretivo, um con- 
selho fiscal e a assembléia dos coope- 
rativados, que é o órgão máximo. Du- 
rante as obras do mutirão há um re- 
gulamento de obra que estabelece os 
horários de trabalho, etc. Depois, 
quando os cooperativados já recebe- 
ram suas habitações, há um regula- 
mento de convivência que é muito im- 
portante para que se garanta os objeti- 
vos e interesses coletivos. 

Em cada cooperativa há uma forma 
de organização específica, de acordo 
com as necessidades. Em algumas po- 
demos observar creches, ambulatórios 
médicos, salões de jogos, quadras, 
grupos de teatro, etc., que contam 
com a participação dos jovens, mulhe- 
res e cooperativados em geral. 

No Uruguai há um Centro Coope- 
rativista Uruguaio (CCU), que é com- 
posto por vários profissionais (arqui- 
tetos, assistentes sociais, etc.) que dão 

assistência técnica às várias coopera- 
tivas e propõem alternativas concretas 
de construção que garantam melhor 
qualidade d^ casa e custo inferior. 

As casas são projetadas de acorde 
com o tamanho da família e sempre 
em discussão com a cooperativa. As- 
sim, as casas podem ser de um até 
quatro dormitórios. 

A renda familiar mínima é de 02 
salários mínimos, ou seja, as famílias 
de trabalhadores que recebem até esse 
valor podem participar, sendo que o 
valor da prestação não ultrapassa a 
25% da renda familiar. 

O financiamento da casa estabelece 
um prazo de 25 a 35 anos para paga- 
mento, o que na opinião dos uru- 
guaios é um tempo razoável, pois eles 
têm uma situação econômica mais es- 
tável que aqui. O reajuste acontece 2 
vezes por ano, de acordo com o rea- 
juste salarial. 

Hoje, em Montevidéo, ocorre um 
processo de ocupação de terras, pois 

na situação do país, a legislação que 
existe não tem atendido às necessida- 
des. Um dos problemas centrais é a 
terra e por isso ocupa-se o terreno 
com a construção de um salão comu- 
nitário, e luta-se para obter personali- 
dade jurídica enquanto cooperativa e 
financiamento. 

A FUCVAM tem acompanhado e 
apoiado esta luta das ocupações por 
entender a importância de avançar na 
busca de alternativas para a maioria 
dos trabalhadores do Uruguai. 

Sem dúvida os custos de cada 
construção por ajuda mútua, a quali- 
dade das casas e dos ambientes coleti- 
vos, têm provado na prática que é 
possível enfrentar o problema habita- 
cional do país, através de uma pro- 
posta popular que garante o acesso da 
população a uma moradia adequada 
para satisfazer suas necessidades vi- 
tais e também provoca transformações 
sociais importantes, como â prática da 
solidariedade e da auto-gestão. 

COMO SURGIU A LEI DE HABITAÇÃO   DO URUGUAI 
Segundo o Arquiteto Leonardo 

Pessina, que atuou nas primeiras coo- 
perativas do Uruguai e também parti- 
cipou da Fundação da FUCVAM, e 
hoje atua junto aos movimentos de 
moradia de S. Bemardo do Campo e 
de São Paulo, em 1965 foi feito um 
censo de habitação e população por 
técnicos do govemo, que deu um 
diagnóstico claro da situação habita- 
cional do Uruguai. A partir desse tra- 
balho, começou uma discussão em vá- 
rios setores da sociedade (parlamento, 
sindicatos, etc), sobre a necessidade 
de organizar os aspectos institucionais 
da habitação. Começa a surgir a ne- 
cessidade de aprovar uma lei nacional 
de habitação. O arquiteto Juan Pablo 
Terra, que foi o coordenador do censo 
de habitação, também era deputado e 
participava ativamente dos debates no 
Congresso, assumiu a presidência da 
comissão de vivendas do parlamento 
que começou a discutir a Lei. 

Essa discussão se faz na opinião 
pública, sindicatos, etc, e o Centro 
Cooperativista Uruguaio (C.C.U.) já 
estava discutindo o tema desde 1965, 
com a criação do setor de habitação. 
Os primeiros técnicos contratados fi- 
zeram um trabalho de recolher expe- 
riências internacionais de cooperati- 
vismo habitacional e começaram a 
juntar as experiências da América La- 

tina, como Colômbia, Argentina e 
Chile, bem como as experiências coo- 
perativistas da Escandinávia (Suécia, 
Dinamarca, etc.) 

Deste trabalho de pesquisa resulta- 
ram duas linhas mestras: 
- como propostas de organização, as 
cooperativas, ou seja, a Auto-gestão, 
- e, como forma de construção das 
casas, a Ajuda Mútua, ou como cha- 
mamos aqui, o mutirão. 

As primeiras experiências começa- 
ram no interior, com a assessoria do 
C.C.U., e o que se fazia era levar os 
parlamentares, sindicalistas, etc, para 
conhecer as experiências. Isto facul- 
tou muito a aprovação da Lei e a in- 
clusão do capítulo de cooperativas. 

Em dezembro de 1968 é aprovada a 
Lei de Habitação a partir desse clima 
de discussão criado em todo o país e 
que mobilizou a opinião pública. 

PONTOS PRINCIPAIS 
DA LEGISLAÇÃO 

A Lei Uruguaia é muito ampla. 
Desta forma, estão contemplados os 
diferentes interesses presentes na so- 
ciedade, como o das empreiteiras e 
cooperativas. 

A Lei de Habitação apresenta três 
grandes conquistas: 

12 - FINANCIAMENTO - é cria- 

do o Fundo Nacional de Vivendas, 
com 2% de contribuição por parte dos 
trabalhadores e dos patrões, e com is- 
so se monta o financiamento social. 

22 - ESTRUTURAÇÃO INSTI- 
TUCIONAL DA HABITAÇÃO NO 
PAÍS - é criada uma Direção Nacio- 
nal de Habitação, dá-se ao Banco Hi- 
potecário do Uruguai (que já existia) 
o caráter de administrador do Fundo 
Nacional de Vivendas, e definem-se 
os agentes promotores, que são os ór- 
gãos (públicos ou privados) que po- 
dem construir habitação. Na parte pú- 
blica há o INVE (Instituto Nacional 
de Vivendas Econômicas, uma espécie 
de COHAB a nível federal) e as Pre- 
feituras. Na parte privada, os agentes 
promotores também são bem defini- 
dos. O agente principal são as coope- 
rativas - de ajuda mútua ou de pou- 
pança e • •r"véstimo (estas não são por 
mutirão), e há também os promotores 
privados que são as incorporadoras. 
Há um terceiro tipo de agentes pro- 
motores, que são os fundos sociais, já 
existentes antes da Lei; eles são fun- 
dos específicos por empresa ou cate- 
goria. Além dos agentes promotores, 
qualquer pessoa ou família que tenha 
um terreno pode obter um financia- 
mento no Banco Hipotecário dentro 
dos critérios da Lei. 
32 - COOPERATIVAS - a Lei per- 

mite que as Cooperativas sejam agen- 
tes promotoras, o que significa uma 
participação efetiva da sociedade civil 
na área da habitação. A Lei garante 
assessoria técnica às cooperativas 
através dos Institutos de Assistência 
Técnica. Quando a cooperativa soli- 
cita o financiamento, ela tem obriga- 
ção de ter assessoria técnica de uma 
equipe interdisciplinar (arquitetos, en- 
genheiros, assistentes sociais, soció- 
logos, advogados e economistas). Isso 
significa que o acompanhamento e as- 
sessoria devem ser integrais durante 
todo o processo. 

Na Lei está estabelecido o finan- 
ciamento da assessoria técnica em 7% 
do valor das obras. Isto viabiliza fi- 
nanceira e profissionalmente as equi- 
pes técnicas, que devem ser cadastra- 
das na Direção Nacional de Habita- 
ção. A assessoria técnica é considera- 
da um item do orçamento da casa. 

Outro ponto muito importante in- 
cluído na Lei é a propriedade coletiva 
da terra. Não há contradições jurídicas 
com o código civil, pois são permiti- 
das várias formas de propriedade, in- 
dividual e coletivas. As cooperativas 
podem ser de dois tipos: de proprietá- 
rios (posse individual) de usuários 
(posse coletiva). Cada cooperativa es- 
colhe a sua forma de propriedade. 

Hoje, depois desses anos todos de 

experiência, os uruguaios acham que a 
melhor forma de propriedade é a co- 
letiva, que impede a especulação imo- 
biliária e protege a cooperativa. Isto 
fortalece o grupo frente ao indivíduo e 
impede que a ccoperativa acabe. 

As casas construídas pelas coope- 
rativas são melhores e mais baratas. 

E interessante observar que, além 
do financiamento para construção das 
casas, há financiamento para a cons- 
trução dos equipamentos comunitá- 
rios. A Lei Nacional de Habitação 
prevê que por cada dormitório exis- 
tente no conjunto habitacional, tem-se 
direito a financiar 2m2 de equipa- 
mento comunitário, o que dá uma te- 
lação muito boa de superfície de equi- 
pamentos com o número de habitan- 
tes. Nesses espaços são construídos 
centros comunitários, creches, esco- 
las, cooperativas de consumo, etc, 
que também compensam a falta de re- 
cursos sociais. 

A dívida junto ao Banco Hipotecá- 
rio é da cooperativa e não de cada fa- 
mília. Isto significa que todos pagam 
para a cooperativa e é esta que paga 
ao Banco. Junto com a prestação, ca- 
da família paga uma mensalidade para 
a cooperativa (cerca de 10% a 15% da 
prestação), para um fundo de socorro, 
para as despesas de administração, de- 
semprego, doença, etc 



DOCUMENTO ENTREGUE AOS COMPANHEIROS E ORGANIZAÇÕES DO URUGUAI 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA/SP 
A União dos Movimentos de Mora- 

dia, atualmente congrega cerca de 40 
movimentos de Terra e Moradia da 
Grande São Paulo e Interior. Todos os 
Movimentos embora em sua luta no 
bairro e na sua cidade, tenham adqui- 
rido sua autonomia de se organizar, a 
U.M.M., acrescentou a necessidade de 
reunir os diversos movimentos para a 
busca de uma luta comum, esperando 
que dessa maneira o próprio Movi- 
mento Popular definisse uma política 
habitacional para a cidade- e para o 
país, que fosse adequada à realidade 
da classe trabalhadora. 

Muitos movimentos encontraram 
saídas rápidas para atendimento de 
sua demanda, mas que ao final foi in- 
suficiente para atender um déficit de 
10 milhões (dado do Governo) a 12 
milhões (dado por Hélio Jaguaribe, 
Sociólogo) de moradias em todo o 
país. 

Porém, os movimentos demonstra- 
ram a capacidade de organização e 
saídas técnicas com seus próprios re- 
cursos. Isto num período em que, por 
parte dos poderes públicos existe a 
ausência de uma política habitacional, 
quer seja, para a política de terras, 
quer seja, uma política financeira. 

Contudo, congregados da U.M.M. 
os Movimentos procurando uma troca 
de experiência entre os grupos, sen- 
tem a necessidade de buscar alternati- 
vas que permitam uma adequação ge- 
ral de uma proposta unificada, quer 
seja, no campo tecnológico, financei- 
ro, quer seja, no campo político. 

Não obstante, a preocupação que 
também possui a U.M.M. é a concen- 

tração de Movimentos que possam 
além de buscar saídas alternativas pa- 
ra o problema habitacional, busquem 
espaço para gerir, quer seja, no campo 
governamental, quer seja, no campo 
privado, seus próprios recursos e sua 
própria política. 

Esta caravana, se toma um fator 
importante para que diversas lideran- 
ças possam absorver a experiência 
uruguaia, e em seguida estebeleça-se 
um processo de discussão acerca de 
uma proposta unificada para todos os 
Movimentos de terra e moradia, na 
esperança de melhor definir os ca- 

.minhos. 
Muito difícil seria, detalhar as lutas 

de todos os movimentos, mas em ge- 
ral, como já dito acima, sem uma po- 
lítica para distribuição de terras e fi- 
nancimanto, diversos grupos tiveram 
nestes anos, a OCUPAÇÃO, como o 
instrumento para a organização, o 
fortalecimento e o reconhecimento pe- 
rante a sociedade dos movimentos. 

Para muitos a ocupação foi uma 
vitória, para outros foi uma forma de 
protesto e outros ainda a consideraram 
a única forma de resistir frente ao Po- 
der Estabelecido. 

O Governo Federal, até hoje não 
teve Uma política habitacional para os 
trabalhadores, mantendo os mínimos 
recursos desta área, para beneficiar 
setores médios e altos da sociedade. 

A luta sempre seguiu neste sentido 
de que o Governo estebeleça uma po- 
lítica para a classe trabalhadora. 

Assim sendo, os Governos nunca 
exitaram em reprimir as ações políti- 
cas dos movimentos, como demons- 

tram os documentos que entregamos 
junto, utilizando-se das formas mais 
violentas contra os movimentos, atra- 
vés de seu aparato policial. 

No entanto, a U.M.M., desenvol- 
veu a proposta de que o dinheiro do 
Fundo de Garantia por Tempo de Ser- 
viço, que é recolhido na base de 8 por 
cento do salário de cada trabalhador 
brasileiro, seja utilizado para a cons- 
trução de habitações populares e que a 
Caixa Econômica Federal, crie uma 
linha de financiamento direto para as 
Cooperativas e Associações de Mora- 
dia dos Movimentos, sendo ainda, que 
a gestão deste Fundo 
(em poder da Caixa Econômica Fede- 
ral) tenha a participação dos Movi- 
mentos de Moradia, dos Sindicatos e 
da Sociedade Civil. Atualmente este 
Fundo é administrado pelo Governo, 
Banqueiros e Empreiteiros Privados. 

Mas isto somente não basta, acha- 
mos necessário estabelecer frente a 
esta conquista uma política séria e 
adequada aos Movimentos, discutindo 
entre todos os caminhos a seguir. 

A luta pela moradia, para nós, 
transcende a solução da questão ha- 
bitacional, nosso objetivo maior é a 
transformação da sociedade em que 
vivemos, sociedade esta cujo direito 
de propriedade é mais importante do 
que o direito mais primitivo do Ho- 
mem, o de morar. Queremos uma so- 
ciedade justa onde não haja oprimidos 
e nem opressores. 

Durante este mês assume a presi- 
dência, um novo Presidente, que 
consideramos estar comprometido com 
os interesses da elite nacional e in- 

ternacional. 
Acreditamos profundamente na 

nossa organização e luta, e esperamos 
que juntos com os companheiros uru- 
guaios iniciarmos um processo de in- 
tercâmbio de experiências, para que 
juntos possamos enfrentar problemas 
que se apresentam em toda a América 
Latina. 

Hoje nosso país atravessa uma gra- 
ve crise financeira, onde da ganância 
das classes dominantes e do paga- 
mento da chamda "Dívida Externa", o 
índice inflacionário que vivemos atin- 
ge o patamar acima de 70% ao mês. 
Dia a dia milhares de companheiros 
trabalhadores são despejados de suas 
casas deixando-os em situação de total 
desespero. 

Acreditamos profundamente na 
nossa organização, e juntos com os 
companheiros uruguaios, encontrar 
uma saída política para esta questão, 
tendo em vista que, muito embora os 
problemas se pareçam distantes, têm a 
mesma causa e por isso são iguais. 

Cremos que durante o nosso en- 
contro possamos aprofundar questões 
acerca dos problemas aqui levantados, 
esperando que futuramente possa ha- 
ver uma troca, mais detalhada desta 
discussão. 

Agradecemos a direção da 
FUCVAM e dos cooperativistas que 
fizeram todo esforço para receber esta 
caravana brasileira, esperando retri- 
buir de alguma forma. 

Saudações 
CARAVANA DA UNIÃO DOS 

MOVIMENTOS DE MORADIA 

UM POUCO SOBRE A FUCVAM 
s mmmmmmgmmim 

A FUCVAM - Federação Unifica- 
dora das Cooperativas de Vivenda por 
Ajuda Mútua - tem jogado um papel 
fundamental na luta por moradia, por 
ser uma entidade representativa e de 
massa. Atua a nível das autoridades, 
defende os interesses das cooperati- 
vas, tenta melhorar a lei, defende os 
melhores reajustes para a prestação, 
etc. Cumpre um papel aglutinador, de 
fortalecimento das cooperativas, de 
formação e tem uma atuação política 
muito importante, fazendo parte de 
articulações junto com os sindicatos e 
partidos políticos. 

A FUCVAM criou dois serviços 
técnicos muito importantes: 

• Central de Materiais 
É a compra de materiais de construção 
em conjunto por várias cooperativas. 

Isso permite um grande abatimento no 
custo (de 15% a 20%!). Na compra 
em grande escala consegue-se redução 
nos preços. Ela cria um cadastro de 
depósitos e fábricas, e com isso acaba 
regulando o mercado do ponto de 
vista do preço e da qualidade. Este é 
um serviço fundamental, que envolve 
apenas duas pessoas, um técnico e um 
administrativo. 

• Fábricas de Pré-moldadof= 
Foram implantadas 3 fábricas de pré- 
moldados de concreto, que passsaram 
a fornecer esses produtos para as 
obras, reduzindo mais ainda o custo e 
avançando a tecnologia. 

QUESTÕES PARA DEBATE 
A caravana ao Uruguai foi uma experiência marcante para todas as 

lideranças que participaram dela. Trocamos experiências, conhecemos 
outras formas de luta e organização, e vimos que é possível ter uma ca- 
sa, de boa qualidade, a um preço acessível. Aprendemos também a im- 
portância da unificação de todos os movimentos de moradia, que seja 
democrática e pluralista. 

Mas muitas questões merecem o nosso aprofundamento e discussão: 
a) é possível aqui no Brasil alcançarmos as conquistas dos compa- 

nheiros uruguaios? 
b) Lano Uruguai as cooperativas lutam junto com os sindicatos. Será 

que é possível trabalharmos juntos, movimento popular e sindical? 
c) Como poderemos unificar as nossas lutas e movimentos? 
d)Scrá que não precisamos intensificar o nosso f^abalho de base e 

conscientização política? 
Para dar continuidade a esta reflexão, a União dos Movimentos de 

Moradia está preparando um seminário sobre o tema, no qual será 
muito importante a participação do seu movimento. 

Até lá. 
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Boletim Informativo da  "UNIÃO",  n9  7,  Mes  i-  niiti]rr-/i-  T n0QV   ;-j J 
'•■**--. 

íTT] A PROPOSTA?;DAi-UNffiO e reunir e articular oslJMOraMENTOS DE. MORDIA. '^ 

— Ha mais .de-três a^ : ' .,1 '"  MQyi::ENTOS DE MO RAPTA- se reúnem .para  n. : 
uma luta e organização comum áe uma POLÍTICA DE MORDIA POPULAR,. 
^ta, püLená^ia,,^ UNlAO DOS ^MOVIMENTOS DE- ■MORADIA-; realizada^ dia. .11/10/-8^ 
^e,y^elit>èrbu a organização, objetivos, tarefasse filiaçió :na ."U^lAO'*. 

? ,^,.^^TOposta da Uj^IAP e de -se.particular todos os .Movi.ment^s e'entidades 
'^CdàMuta da Moradia: Favelas, Cortiços, Povo do Aluguel, Mutirões, 

Associações, Sindicatos, Cooperativas Habitacionais, Moradores da 
Rua, Palafitas, Centros de Defesa dos Direitos ã Terra e Moradia,etc... 

(2J OBJETIVOS Ep-TAREFAg,-DA U^lAOrPOS MOVIMENTOS .DE^> MORADIA.:,-.   ,-  ■ . f". ; 

2.i. ARTICULAR <í^'MoViméhtó^'de1 Moradia -ríos^AiivérsóSiOlíVeis:" Favelas, 
Cortiços, Moradores de Rua, Associações Xqmunitâriâs")- P^vo de Aluguel, 
Movimentou Sem-Terrav Mutirões, Cooperativas-Habitacionais, Sindica- 

•    tos, Centros de Defesa^ da Moradia,etc\^V")pará'uma luta conjunta na 
' cojiquista-de uma política HABITACIONAL do; ppvo-trabalhador. :   ., . 

2.2. SENSIBILIZAR o conjunto da sociedade, inclusive, através das suas 
Varias, formas de orgánizaçãoCSÍndicatqs, -Partidos, Entidades ci^is 
é' religiosasV%o^re o sighifiçado social, político, econômice e 
cultural da grave sÍtüaçio':da-falta dé moradia do Povo Trabalhador. 

2.3. PRESSIONAR OS PODERES POBLÍcÓsCMunícipal^ Estadual, 'Federal) .para^ 
que assumam suas-, res.po.nsabilidades face ã:grave situação da Moradia 
onde mülhoes vivem em Cortiços, Favelas, .Habitações sub-normais,  -■-■ 
muitas vezies ^correndo risco;de vida as péssimas condições Ide moradia, 
com grande parte d^pQpYiIáção sendo obrigada a;jpagar ^alugueis 
abusivos V-totalmente incompatíveis com os salários recebidos i  .>..<. 

-PROPOR critérios sobref o "papel do Poder1 público- em relação aos  ovi; ntos 
Movimentos organizados de Moradiav.^ "',     _ ,, 

2.4. INCENTIVAR A CRIAÇÃO ^E COOPERATIVAS HABITACIONAIS, Associações 
Comunitãíiasj-^íde-tiaDiíx^.çaQ,. Usinas de Produção de.fMater^aásr de:;:' 
construção, enfim, que a população organizada poa.sa ,gej;|.r- e a;dminis- 
trar os recursos sem "intermediários v.   ;.,. r   . ,; .:... v..-,;.:.; ^ 

(P 2.5,. BUSCAR RECURSOS ./para que a "UNIÃO" tenha-acessória técnica: arqui- 
tetos, advogados e outros' profissionais afins) $ ,es-pa.£ofisícoi"hem 

B;;comov [recursos-: para caravanas, para promoção de - seminários, ^para 
produção de; boletins, e materiais que ajudemvas atividades" dos 

^^MOVIMÇNTOS.r.DEpMORADlA^e .finalmente recursos para encontros a^  - -;; 
nível Regional,r Estadual e Nacional. 

2.6 :-ANÍMAR"ÊsVlÂBÍLIZAR a -articulação da^"UNlÃO NACIONAL DOS MOVIMENTOS::. 
.DE MORADIA"". Somente com uma UNIÃO de todos os Movimentos de 

ci:;i; "Moradia1 de ^Brasil teremos7 a força para se conquistar o-digito .1^:^ 
ã,..Terra e ã Moradia.  " - -" '"-   '.-   " ' •'^     -v  - 

2.7. APROFUNDAR.AS; CAUSAS da "falta de ^Moradia•dos TrabalhadoresrDxvida  
Externa, Corrupção do dinheiro púbico-da Moradia, exploração das 
empreiteiras, desvies do.-FGTS, falta de uma Reforma Agrária, e _-'i ;; 
Urbana,etc. ..) i-•? i. nn: ....-v,r,.  . ; .-,;-   ^ ' 

2.8. PARTIClPARd dos progessos:,legislativo,^executivo e judiciário, 
buscando formas, de ^participação institucional»;.,.    ■;,.:. 

oi ■ -siaSoBéo qT-- 
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2,9. TODA CÕNQÜISTA^AH^àdia^ pela ^ÜNIAO''serio'partilhadas de acordo 
•„,,.-om..ra..participaçao-de cada .MOVIMENTO, ;obedecèíido-se critérios de 

■ •proporcionalidade;' ... 

'•?•': ^9 ■•EST^lí^Ç^-?:9lidariedade permanente entre a lütá dós: ■trabalhadores 
do campo e da cidade, buscando e lutando por uma-política Urbana 
e Agraria voltada para os interesses populares. 

IGRITéRIOS PARA PARTICIPAR DA iimiÃo  DOS MOVIMENTOS DE MORADIA'* 

■3.1. 0 Movimento de Moradia eue se...filiar na "UNlAO"" deverá preencher 
•uma ficha de cadastro.      ,^-' '-]t'-^,r'y. ,; ,V 

3.2. Ao preencher a ficha de filiação -o Movimento se responsabilizará 
pelas informações fornecidas,, sob pena- de desligamentoy em ^caso de 
informações falsas. Cabe a Coordenação Geral constatar as informações 

.recebidas. Cabe a PLENÁRIA decidir sobre o desligamento de Movimento 
' ■A:irll.ado» P01, maioria; de 2/3 dos presentes. 

CRITÉRIOS PARA COMPOR A PLENÁRIA DA UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA. 

4.1. Duas pessoas por MOVIMENTO DE MORADIA por Bairro e mais UM; PESSOA 
a cada ZíO  pessoas que participem-efetivamente do Movimento. Estes 

Xcjjr.r.r.-terão direito a voz e voto. 
5f,?--.; CABE a PLENÁRIA decidir os atos, os-programas, os passos da luta por 

■ /■::   ;Mr,^dia, sempre com aprovação, de maioria simples. 

íf.3. A^PLENÁRIA se reunirá regularmente uma vez por mês, no segundo 
. sábado arpada  mês". "  ■ . .   T- 

if.|v.Os participantes da PLENÁRIA serão indicados pelos MOVIMENTOS DE 
MORADIA, na proporção do item 4,1,'devendo constar na indicação 

,  os nomes dos respectivos suplentes devidamente indicados ou:na 
,_N falta destes os seus respectivos suplentes- - - 

(^ SOBRE A FORMAÇÃO DA "COORDENAÇÃO" GERAL V da UNIÃO ■ dos Movimentos: 
5.1 Á COORDENAÇÃO GERAL será eleita, atravesde CHAPA, pela PLENÁRIA 

DA UNIÃO dos Movimentos de Moradia e: composta por 15 membros. 
S..2. Para a eleição da COORDENAÇÃO' GERAL deverá ser indicada uma'ou mais 

CHAPAS. As chapas comcorrentes comporão a COORDENAÇÃO GERAL desde 
que obtenham 10% do quorum votante. 

5.3. 0 mandato da COORDENAÇÃO GERAL será de dois anos. 

..REUNIÕES DA UNIÃO DGS nOyííiENTOS DE MORADIA DA GRANDE SÃO PAULO 
E INTERIOR DO ESP EM 1990. 

13 de janeiro,- às 14,00 horas,.na Câmara Municipal, Viaduto Jacareí, 100 
■ ,'..Oitavo andar. Sala Tiradentes. 

10 de Ferreiro;14,00 horas, no Centro Pastoral São Josl do Belám, Rua 
^  rtlvaro Ramos, 3 6 6, ao lado'-dò Metrô Belém. (■•'•, v-2 ■ ' 

10 de Março: aér 14,00 horas, no Centro Pastoral São José do Bellm,'Rua 
__ Álvaro Ramos, 366,  lao lado do "metro Belém. 

7 de Abril: as l^,00^horasRduas horas da tarde):, ;no ;Céntro Pastoral São ':: 

.  ""    ^J-ose:-.do Belém;-ao lado do Metro Belém.: :/"  ■' '■ " 
12 de Maid-;as 1,4,00 horas, no Centro PastoralvSão Uòsedõ Belém, ao lado 

do Metro Belenj, Rua Álvaro Ramos, -366.^ : ;: ' ■: i' 
9 de junh» de 1^90: ãs l^ ,00 í(duas, horas .da. t^rde) .ao lado do MetrS 

BeÍemr;Rua Álvaro; Ráíròs^;3:B6.r no Centro Pastoral :;! ,",r\        Sao-Jose do Bèl^m. i 'Lt:^1"7 ^ . " 
INF0RMAC0ES:Wilscm-?5g'.B'38a R.^9Í^ - -fí^ni^r «^^7 

. -Neto- 239.-2493       .  Socorro-..^06.4^54 ''. ' ' 
- " i f Dito- 2 59.8388 R;. ^C ; - ;. ¥^err^W$^MòM  .R. 45 8  ., 

Cida- 418 .%771.'-[',-: - ;-:" Tièãò^! :ÍtB VÍ254 . 

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA, Rua Miguel Rachid,997,CEP O^SOSSão Paulo 


