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A QUESTÃO DO TRABALHO

Olá! Conversas de janela, é uma prática 
antiga que a gente vinha perdendo com a 
correrias do dia a dia e que agora, em 
tempos de pandemia, ficaram ainda mais 
difíceis, nè? Conversas de janela, conversas 
de rua, conversas de bar.... enfim, trocas. 
Nestas conversas, sempre há aquele 
assunto que é a  “Manchete”,  ou seja: é o 
assunto da hora, quem sabe quer contar, 
quem não sabe quer saber e todo mundo 
tem algo para dizer.   Há também aqueles  
comentários  do tipo  “Tá Rolando”, ou ainda 
aquele famoso “Tá ligado?”  

Para reunir todo este bate-papo e fazer 
com que ele chegue em mais pessoas. Tá 
certo que hoje tem whatsapp e  facebook, 
mas ter um “FOLHETIM”  com toda a prosa 
reunida, pode ser um “novo modo” de ficar 
informado e com um gostinho de “antiga-
mente”.  Enfim, esta é a ideia deste Folhe-
tim, levar para as comunidades do Quarto 
Distrito, as informações  e as “conversas” 
que interessam para a comunidades e 
assim, construir um instrumento de infor-
mação e de  divulgação das ações que 
estão ocorrendo neste território.  Estruturar 
um canal de comunicação de TODOS para 
TODOS, dentro do Quarto Distrito e também 
para fora dele. Este poderá ser ao primeiro 
de uma série de  edições: então moradores 
e trabalhadores do Quarto Distrito, simbo-
ra?!

Este Folhetim é uma publicação do Fórum do 
Quarto Distrito, um espaço  que reúne morado-
res e trabalhadores do Quarto Distrito de Porto 
Alegre. É chamado de 4º Distrito a região da 
cidade entre o Centro Histórico até a Arena do 
Grêmio e fica entre o Rio Guaíba e a Avenida 
Cristóvão Colombo.  Trata-se de uma região  
que já foi o centro da atividade econômica da 
capital, e que por isso reúne um patrimônio 
histórico e cultural de grande riqueza. 

Há décadas o Quarto Distrito está abandonado: 
com prédios vazios de um lado e muitos mora-
dores sem casa de outro; com uma infraestru-
tura subutilizada de um lado, e comunidades 
inteiras sem as suas necessidades básicas 
atendidas, como água e saneamento básico, de 
outro; com economias criativas de um lado e 
trabalhadores invisibilizados de outro. Diante 
desta realidade DESIGUAL e para muitos INVISÍ-
VEL é que estamos aqui. Queremos mostrar 
que, mesmo diante de um abandono de déca-
das, muita vida e muita história se deu aqui. E 
que com muita resistência mantivemos este 
território vivo! Convidamos à todos para conhe-
cer a nossa luta, a nossa vida e a nossa realida-
de. Estamos em Luta pela nossa existência!

 Desde fevereiro deste ano vivemos um dos momentos mais tensos e tristes da 
humanidade. Milhares de vidas no mundo foram perdidas. Só no Brasil, já foram perdidas 
mais de 100 mil vidas por consequência de uma pandemia que coloca em cheque as fraque-
zas da humanidade e das suas estruturas públicas, como as de saúde. Uma pandemia que 
torna os mais pobres ainda mais vulneráveis. Se antes, água, abrigo e alimento, elementos 
indispensáveis para a manutenção da vida não chegavam aos mais pobres, agora o ar, 
também passa a ser escasso para aqueles os infectados que terão que disputar os respira-
dores do SUS.
 Fique em casa, lave as mãos e use máscara, mais do que palavras do momento, são 
as ações necessárias e indispensáveis para se proteger a vida. Mas como ficar em casa, 
quando historicamente se luta por moradia digna? Como lavar as mãos quando não existe 
saneamento básico? Como usar máscara, quando não perde o sustento e até a comida 
falta na mesa? A pandemia tornou urgente demandas e necessidades que sempre foram 
estruturais no Quarto Distrito.

 O quarto distrito é o termo usado para denominar a área compreendida pelos bairros 
Navegantes, São Geraldo, Floresta, Farrapos e Humaitá. É conhecido por ter sido o berço do 
desenvolvimento industrial e urbano de Porto Alegre, o que foi possível, em parte, pela locali-
zação próxima aos rios Gravataí e Guaíba, assim como pela implantação da estrada de ferro 
que ligava às cidades da RMPA. Esta condição privilegiada serviu de atrativo para o êxodo 
rural, na busca de trabalho na Indústria, na Rede Ferroviária ou no Porto. Com o advento das 
políticas públicas que estimularam o rodoviarismo, ocorreu o consequente declínio do siste-
ma portuário e, por fim, o aniquilamento da rede ferroviária. A queda da competitividade da 
produção local face à majoração dos custos de frete acabou levando a produção industrial à 
derrocada. Mas os trabalhadores ficaram: primeiramente sem trabalho e logo após sem teto. 
 O que lhes restou foi a ocupação de terras e a construção de assentamentos auto-
produzidos, que tiveram no manejo de resíduos recicláveis importante fonte de renda. A 
partir da década de 1970, contudo, iniciou-se um processo de esvaziamento e abandono da 
região. As atividades industriais não mais se concentravam ali, dentro da cidade, e sim na 
região metropolitana. Problemas relacionados à proximidade com o rio, como enchentes e 
questões hidrossanitárias, se tornavam mais recorrentes; a construção de grandes avenidas 
e do Trensurb, criando barreiras físicas entre a cidade e o rio, também se soma aos motivos 
para o esvaziamento tanto comercial quanto habitacional. Houve ainda uma maior rigidez no 
zoneamento e usos da região no Plano Diretor de 1959, reduzindo as possibilidades de espa-
ços residenciais no território. Este conjunto de fatores ocasionou na região, uma alta taxa de 
espaços ociosos, edificações vazias e subutilizadas. Por consequência, inúmeras iniciativas 
visando  a recuperação do território surgiram, mas o quadro de precariedade e desigualdade 
ainda é latente, sendo esta pauta uma bandeira do Fórum do Quarto Distrito. 

 O trabalho no Quarto Distrito tem uma relação direta com os resíduos sólidos, e neste 
sentido, as políticas propostas pelos governos interferem diretamente na dinâmica econômica 
do território e na mesa das famílias. Em Porto Alegre é a Lei Municipal 10.531/2008 que orienta 
a política de resíduos recicláveis. Esta lei, elimina o catador, proibindo a circulação de veículos 
de coleta (VTA’s e VTH’s); segrega a todos os interessados nesse trabalho em unidades de tria-
gem (UTs), restringido as operações “permitidas”, somente à etapa menos rentável de todo 
processo; não trata da reciclagem, parte do processo produtivo que mais agrega valor, permi-
tindo a evasão destes recursos que, segundo a lei federal, deveriam ser fator de integração 
social e econômica dos excluídos do mercado de trabalho e de consumo, que aqui residem.
 Segundo dados da UFRGS, em 2005 existiam cerca de 7.000 catadores em Porto Alegre. 
Considerando que, a partir de então, ocorreu uma grande crise econômica, é de supor que este 
número tenha aumentado. No 4º distrito, a estimativa do número de pessoas que trabalham 
com recicláveis é de 2000 pessoas. Para além disso, as cooperativas estão encontrando difi-
culdades de se manter, devidos às exigências dos poper público municipal que desconsidera 
as especificidades da categoria bem como a realidade socioeconômica das famílias implica-
das. Com a pandemia, e o isolamento social, a coleta de materiais recicláveis sofreu impacto 
muito forte com redução significativa de materiais disponíveis e redução violenta do preço de 
comercialização, agravando a situação das famílias que vivem de reciclagem da região. 

QUEM SOMOS E COMO ESTAMOS EM TEMPOS DE PANDEMIA



ENCONTROS VIRTUAIS DO FÓRUM 4D

Mesmo na Pandemia, o Fórum do Quarto Distrito tem realizado reu-
niões para identificar as demandas das comunidades e ajustar as 
ações necessárias para garantir direitos! Essas reuniões têm sido 
virtuais (precisamos nos proteger e proteger quem a gente ama, 
né?). Com elas, o acesso à internet e aos equipamentos adequados 
tem sido um grande desafio. Um desafio que não tem sido observa-
do pelo governantes que insistem em realizar o ensino à distância. 
Sobre isso, teremos muito a falar por aqui! 

No dia 25 de julho, aconteceu o nosso Encontro Virtual. Reunimos 
alguns representantes comunitários, o Instituto Dakini, o Coletivo 
Cidade mais Humana e o CDES Direitos Humanos. A pauta do encon-
tro foi o plano de enfrentamento às dificuldades decorrentes da 
pandemia de coronavírus. 

Nesta reunião os moradores relataram dificuldades de acesso ao 
auxílio emergencial, pois muitas famílias não conseguiram obter o 
benefício. Relataram também que as aulas de ensino à distância 
implementadas pelas escolas não estão alinhadas com a realidade, 
uma vez que as famílias não possuem acesso aos instrumentos 
necessários para o acompanhamento das aulas.  

As comunidades alertaram que não houve distribuição de alimen-
tos e itens básicos por parte do serviço público, e que se não 
fossem as ações da rede de apoio de doação de alimentos as famí-
lias não teriam tido acesso a cestas básicas.  

E, por fim, também foi discutida na reunião a pauta dos galpões de 
reciclagem. Com a pandemia, os galpões tiveram seu trabalho dire-
tamente afetado. Além disso, está em processo de aprovação a lei 
que criminaliza o trabalho dos carrinheiros. Na reunião foram discuti-
das possibilidades de enfrentamento a essa criminalização do tra-
balho dos catadores.

TÁ ROLANDO!

tá ligado?

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Em março, devido aos decretos de isolamento social, causados 
pela epidemia do coronavírus, o Fórum do Quarto Distrito iniciou 
uma campanha de arrecadação de itens da cesta básica e de 
higiene para as famílias em vulnerabilidade da região. Desde lá, o 
Fórum realizou a  doação de mais de 500 cestas básicas, aten-
dendo famílias da Vila liberdade, Casa de Passagem Carandirú, 
Beco X, Vila Dona Teodora, Vila Farrapos, Cooperativa de Educação e 
Reciclagem Sepé Tiaraju, Zumbi dos Palmares e Comunidade da 
Beira do Rio. A campanha de arrecadação segue ativa, acompa-
nhem nas nossas redes sociais!

No dia 18 de maio recebemos a confirmação de que o projeto "RE-
-Existência popular: o Fórum do Quarto Distrito em defesa de 
suas comunidades em tempos de pandemia” foi selecionado pelo 
edital de apoio emergencial para a população vulnerável, ofertado 
pela Fundação Oswaldo Cruz. 

O projeto tem 3 ações:  segurança alimentar, geração de renda e 
comunicação. A segurança alimentar será concretizada pela dis-
tribuição de cestas básicas ao longo de três meses para as famí-
lias mais carentes. O eixo sustentabilidade será dividido entre pro-
dução para doação (sabão e máscaras) e produção para vendas 
(camisetas, copos, canecas e máscaras). As próprias famílias con-
templadas pelo projeto produzirão estes itens. O terceiro eixo, a 
comunicação, se dará para dentro, com o compartilhamento de 
informações voltadas às comunidades, e para fora, a fim de 
divulgar as vendas dos produtos produzidos.

 Este projeto estará ocorrendo nos meses de agosto, setembro e 
outubro. 

O PROJETO DA FIOCRUZ

VEJA AQUI O QUE ANDA ROLANDO DE AÇÕES E ATIVIDADES NO 4D
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Colaboraram nesta Edição:
Vila liberdade, Casa de Passagem Carandirú, Beco X, Vila Dona Teodora, Vila Farrapos, Coope-
rativa de Educação e Reciclagem Sepé Tiaraju, Zumbi dos Palmares e Comunidade da Beira 
do Rio, CDES Direitos Humanos e Coletivo Cidade mais Humana.

Em breve: Vem camisetas e canecas do 
Fórum do Quarto Distrito por aí! Acom-
panhe a agenda do Fórum, assim como 
as chamadas para os encontros virtuais 
através das redes sociais e de nosso 
email para contato:

Fica ligado também nas oficinas que vão rolar através 
do Fórum Nacional de Reforma Urbana, e na campanha 
“todas as vidas valem” do Movimento Nacional de Direi-
tos Humanos. Acompanhe pelas redes sociais:
facebook.com/ForumNacionaldeReformaUrbana
facebook.com/mndhbrasil

facebook.com/forum4distrito

Instagram: @forum4distrito

forum4distrito@gmail.com

“PARA FICAR EM CASA, PRECISAMOS TER CASA!” NÃO AOS DESPEJOS!


