Carta pública dos Movimentos Sociais em apoio ao PL 001010/2020
Despejo Zero das Juntas Codeputadas
A pandemia do coronavírus surpreendeu toda a população mundial não
só pelo caráter devastador provocado na saúde quando se é infectado pela
doença, mas também, pela exposição das desigualdades que ela explicita, como
demonstraram inúmeras pesquisas e dados em relação ao impacto da crise
sanitária sobre os mais pobres.
Chegamos em maio de 2021 com a triste marca de mais de 430 mil mortos
pela Covid-19, podendo chegar em breve aos 500 mil mortos e sem políticas
públicas que de fato possam proteger e prevenir a população de se contaminar
ainda mais. Nós, que fazemos a construção da luta por moradia no campo e na
cidade destacamos uma das maiores recomendações contra o alastramento da
doença: fique em casa!
Além de outras medidas como a higienização das mãos e uso de
máscaras, o isolamento social se coloca como uma das estratégias mais
eficazes no combate à pandemia. Essa já era uma realidade distante para a
maioria dos brasileiros e brasileiras, pois dados do IBGE apontam que 5,1 milhão
de domicílios existem em condições precárias, ou seja, não possuem acesso a
direitos prioritários como saneamento básico, acesso à água e a serviços de
saúde próximos.
A Organização das Nações Unidas, através do ONU-Habitat, tem
estimulado que todas as medidas de proteção social e bem-estar sejam tomadas
para evitar que ações de despejo e outras medidas de fragilização do direito à
moradia adequada sejam praticadas de forma a trazer mais risco social e de
exposição à Covid-19.
Ao invés de haver um esforço governamental para que essas condições
sejam minimamente mitigadas, para o melhor caminhar das famílias no período
da pandemia da Covid-19, o que estamos assistindo por todo o país é a
concretização de uma pandemia de despejos com anuência e participação
de representantes dos poderes executivo e judiciário.
Dados da Campanha Despejo Zero apontam que pelo menos 12 mil
famílias foram retiradas de suas casas desde o início da pandemia e que outras

72 mil estão ameaçadas de despejo. Em Pernambuco, atualmente temos mais
de 9 mil famílias em 41 comunidades ameaçadas de despejo. Já existem
iniciativas por todo o país de enfrentamento a essa violação e o PL 001010/2020,
protocolado pelas Juntas Codeputadas, é uma importante iniciativa para que o
Estado de Pernambuco lute contra a agenda de genocídio que o nosso país
vivencia.
Nós, movimentos, organizações, coletivos, entidades profissionais que assinam
essa carta fazemos um chamado aos deputados para a aprovação em regime
de urgência do PL 1010/2020 e ao Governador Paulo Câmara para sua
sanção. A concretização desse projeto em lei é uma afirmação do
compromisso com a vida de milhares de famílias e servirá também de espelho
para as iniciativas por todo o país.

Assinam essa carta:
Ação Comunitária Caranguejo Uçá
Amigos do Casarão da Tamarineira
Articulação Nacional das Pescadoras - ANP/PE
ANEPS - PE
Associação por Amor às Graças
Brigadas Populares
Caranguejo Tabaiares Resiste
Central de Movimentos Populares - CMP
Centro De Ensino Popular e Assistência Social De Pernambuco Santa Paula
Frassinetti - CEPAS
Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC
Centro Nacional de Mulheres Vera Lúcia
Centro Popular de Direitos Humanos - CPDH
Cidadania Feminina
Coletivas
Coletivo de Mulheres da CMP
Coletivo de Entidades Negras - CEN
Coletivo Força Tururu
Coletivo Massapê
Comissão Pastoral da Terra - CPT
Comunidade da Linha Resiste
Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM
Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP
Cooperativa Arquitetura Urbanismo e Sociedade - CAUS
Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho
Escambo Coletivo
ETAPAS
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE
Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste
Fórum de Mulheres de Pernambuco
Fórum Suape Espaço Socioambiental
Grupo Curumim
Grupo da Melhor Idade Flor do Carmelo

Habitat para a Humanidade Brasil
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB PE
Movimento de Luta nos Bairros e Favelas - MLB
Movimento de Luta Popular e Comunitária - MLPC-PE
Movimento de Mulheres Olga Benário
Movimento Negro Unificado - MNU
Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos - MTD
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Teto - MTST Brasil
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra - MST
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto - MTST/UNMP
Movimento Semente Urbana
Movimento Urbano dos Sem-Teto - MUST
Núcleo de Assessoria Jurídica Popular - Najup)
Observatório das Metrópoles
Observatório Popular de Maranguape 1
Rede de Coletivos Populares de Paulista - COPPA
Rede Meu Recife
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares - RENAP
SINDSEMPPE
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