
Desde a juventude, Jac-ssone Alerte tem 
um forte interesse pelas causas sociais. O 
contato com outros profissionais da UFRJ 
aumentou mais ainda o senso de dever 
que  o autor sente de contribuir com o 
bem-estar do próximo. Como ele mes-
mo diz: “A gente estuda e se forma para 
transformar a realidade à nossa volta. Co-
nhecimento só é útil se for compartilhado. 
Se não, é apenas informação”. Esta obra 
cumpre exatamente esse papel, o de com-
partilhar com o grande público as ideias 
que o autor está colocando em prática, 
para construir moradias populares no 
Haiti.
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O livro conta a inspiradora his-
tória do engenheiro haitiano 
Jac-ssone Alerte e seu projeto 
de reconstrução do bairro de 
Don De L’Amitié, em seu país 
de origem. Da infância humil-
de em uma pequena cidade da 
região rural, historicamente 
negligenciada pelo Poder Pú-

blico, até a formação em Engenharia Civil na UFRJ e a 
pós-graduação em Planejamento, Gestão e Controle de 
Obras Civis (NPPG/UFRJ), as páginas contam as supe-
rações e conquistas do autor.

Jac-ssone conseguiu mobilizar, ao mesmo tempo, os lí-
deres locais de sua comunidade e a equipe do Projeto  
Solução Habitacional Simples (SHS/UFRJ) em torno de 
um objetivo nobre: construir um conjunto de moradias 
(Vila Marie Celiane Alexis), dignas e sustentáveis, em re-
gime de mutirão, usando o tijolo solo-cimento (ecológico). 

Cada exemplar vendido deste livro representa, portan-
to, mais um tijolo na realização do sonho de reconstruir 
sua comunidade, devastada pelo Furacão Matthew, em 
2016. Leitura recomendada a estudantes de Engenharia, 
ativistas e empresas de impacto social e a todos aque-
les que reconhecem neste livro a chance de dar ao povo 
forte de Don De L’Amitié a esperança de um novo lar.

Haitiano, sócio-fundador da JELL Enge-
nharia, empresa de Impacto Social, atu-
ante no ramo de moradias populares,  
JAC-SSONE ALERTE é engenheiro civil e 
pós-graduando em Planejamento, Gestão 
e Controle de Obras Civis pela UFRJ. Nas-
ceu na comunidade Don De L’Amitié, da 
pequena cidade de Duchity. É um grande 
apaixonado por temas relacionados a sus-
tentabilidade e utilização da técnica solo-
-cimento. Jac-ssone tem ministrado pales-
tras em universidades, ONGs, prefeituras, 
associações de moradores e para o público 
interessado em geral. Atualmente, é líder 
do projeto Vila Marie Celiane Alexis, 
que visa construir moradias populares de 
baixo custo e sustentáveis para o bairro 
onde nasceu.
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