
 
 

 

 

 

Do Tijolo à Casa 

  

Haitiano lança livro para impulsionar projeto que irá reconstruir sua cidade natal e 

devolver a esperança a uma comunidade que já sofreu demais. 

  

            Todas as pessoas, em algum momento da vida tem o sonho de mudar o 

mundo através de alguma ideia própria. Jac-Ssone Alerte, engenheiro civil, realiza um 

projeto que, além de se encaixar nessa meta, devolveu a perspectiva ao povo do país 

onde morava. Jac é sócio-fundador da JELL engenharia, uma empresa especializada 

em solução de baixo custo, de alto impacto social e de baixo impacto ambiental, que 

produz moradias populares utilizando tijolos ecológicos conhecido como tijolo solo-

cimento). 

            Foi ao redor desse ideal de sustentabilidade que surgiu a organização 

Internacional Village Marie, no qual ele busca reconstruir o bairro onde nasceu, no 

Haiti, com essas casas sustentáveis. Para impulsionar o projeto, Jac-Ssone lançou o 

livro “(Re)Construindo um Sonho”, onde conta a sua história de inspiração, desde a 

infância até o surgimento do Village Marie. 

            O Haiti está localizado na América Central e a economia do país é baseada 

principalmente na agricultura. O povo tem condições de extrema miséria (80% vive 

abaixo da linha da pobreza) em setores básicos, como habitação, saúde, alimentação 

e saneamento. Como consequência, eles enfrentam problemas como a mortalidade 

infantil, a desnutrição e a contaminação da Aids e de outras doenças. Além disso, o 

país foi vítima de dois grandes desastres naturais com diferença de apenas seis anos 

entre eles.  

Em 2010, um terremoto de grau 7,2 na escala Richter atingiu a região e deixou mais 

de 150 mil mortos. Aproximadamente três milhões de pessoas sofreram 

consequências do terremoto e 70% dos prédios da capital foram destruídos. Logo 

depois em 2016, o Haiti sofria com a passagem do furacão Matthew, que deixou 

quase 900 mortos. O furacão teve ventos de mais de 230 quilômetros por hora, 

deixando 10 mil pessoas desabrigadas e 30 mil em abrigos improvisados. Diversas 

cidades foram prejudicas e até hoje tentam se recuperar e sair do caos deixado por 

esses eventos. A cidade de Jac-Ssone não fica atrás. 

             

 



 
 

 

 

 

O bairro Don de L’Amitié, local de origem de Jac-Ssone e que fica na cidade de 

Duchity, possui em torno de 500 moradores e cerca de 100 famílias, trabalhando 

basicamente com exportação agrícola. É um local abandonado pelo Governo, que 

não possui hospitais, comércio ou escolas. A energia é precária e o saneamento 

básico não existe de maneira nenhuma. Os moradores são obrigados a utilizar 

alternativas provisórias, como usar velas e buscar água em outras regiões. 

            Esse cenário é o principal motivador do projeto Village Marie da Associação 

Village Marie e o livro é uma das maneiras de financiar e manter a iniciativa em curso. 

Nele nos é apresentado a trajetória de Jac no Haiti até a sua formação em engenharia 

civil na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) aqui no Brasil. Foi na 

universidade que ele começou a mobilização de alunos e professores em torno do 

projeto voluntário, além de contar também com a ajuda de líderes locais de Don de 

L’Amitié. Todos trabalhando juntos para um único propósito: conceder aos moradores 

que já perderam tanto a oportunidade de voltar a ter moradias dignas, sustentáveis e 

de baixo custo. 

            Todas as vendas do livro “(Re)Construindo um Sonho” são revestidas para o 

reerguer Village Marie. Como citado na sinopse do livro: cada exemplar vendido 

representa, portanto, mais um tijolo na realização do sonho de Jac-Ssone” Que tal 

colocarmos mais tijolos nesse projeto? 

Para ler o 1º capítulo gratuitamente e adquirir um exemplar conhecer é só acessar:  

http://www.reconstruindoumsonho.com/ 

Para conhecer mais sobre a organização é só acessar:  

http://www.villagemarie.com/ 

 

Redes sociais 

Instagram: @villagemariehaiti 

Facebook: Village Marie – Haiti 

 

Contato: contato@villagemarie.com 

Cel (21): 991604301 
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