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EDITORIAL

A flor que plantamos no asfalto de 
Contagem vai florecendo aos poucos... 
Com cerca de 4 meses de ocupação 
organizada, a comunidade Emanuel 
Guarani Kaiowa já levanta seus ba-
rracos em alvenaria em uma comu-
nidade com planejamento arquitetô-
nico de ruas e lotes. Temos também 
reserva de espaço para construção de 
equipamentos coletivos, para manter-
mos uma comunidade viva, organiza-
da e criativa. Nesse tempo “ocupado” 
já realizamos uma grande festa de 
rua que envolveu toda a região visin-
ha; realizamos uma grande marcha 
até a porta da prefeitura chamando a 
atenção do poder publico para nos-
sa situação e a grave questão da mo-
radia, além de muitas outras coisas... 

E agora lançamos nosso pri-
meiro informativo impresso! 

Uma maneira de fazer ecoar nossas 
conversas na comunidade, divul-
gar atividades e realizações e de 
dialogarmos entre a gente e com 
o mundo. É mais uma conquista 
e avanço em nossa organização! 
Leia, divulgue... xeroque e passe 
pra frente, escreva, desenhe,mostre 
pra amiga/o e contribua! O nosso 
jornal deve chegar na mão de to-
das as 140 famílias dessa comuni-
dade. Não o jogue fora, passe para 
outra pessoa ler. E incentivamos 
também a em conjunto, para aju-
dar a pessoas que ainda não sa-
bem ler a se informar.  Esperamos 
assim contruir cada vez mais uma 
comunidade em harmonia, basea-
da nos principios da justiça social 
e envolta em muita solidariedade!

I EncOnTRO DE JuvEnTuDEs DAs OcupAçõEs uRbAnAs - DAnDARA 
E GuARAnI KAIOwá. 

No feriado de 30 e 31 de Maio, nós, jovens da Guarani Kaiowá 
e da Dandara, fizemos nosso 1° Encontro de Juventude de Ocu-
pações. No encontro, nos conhecemos, trocamos ideias, nadamos...  
Conversando sobre nossas vidas, percebemos que nós, jovens, sentimos mais na pele 
a violência do Estado, a violência social, a necessidade de trabalho, de educação, de 
moradia e de atividades culturais... Nossos direitos são mais violados tanto por ser-
mos jovens, quanto por sermos moradores da periferia urbana ou favelados e sem-teto. 
No encontro, os jovens da Dandara falaram um pouco sobre como se organizam en-
quanto uma Frente de Juventude na ocupação, conhecemos também um pouco das 
ações da Frente da Juventude das Brigadas Populares e conversamos sobre a impor-
tância de nos organizar para lutar pela garantia de nossos direitos e por uma socieda-
de mais igualitária. Despedimos uns dos outros com o combinado de que o encontro 
não ia acabar ali, que os jovens da Dandara e Guarani continuariam se encontrando... 
Em nossas comunidades já demos os primeiro passos, nos organizamos e conquis-
tamos os lotes para construir nossas casas, mas ainda falta muito, muito mesmo... o 
acesso a um trabalho digno, transporte de qualidade e muita opção de cultura e lazer!

O bAsIcÃO DA OcupAçÃO!

Quando iniciamos nossa ocupação, decidimos que iriamos seguir três 
principios fundamentais: 
1 - só entra quem é necessitado, quem não tem onde moar: somos uma ocu-
pação que luta por direitos e por uma outra cidade! Não estamos atrás de lotes 
para vender ou negociar! Pessoas que se envolvem em comunidades com essa 
intenção, mancham a imagem de todas as ocupações organizadas, já que coloca 
em duvida sua legitmidade. Colocam tambem tudo a perder, pois reduzem as 
chances de regularização do terreno no futuro!
 
2 - A ocupação       precisa      ser organizada: a  comunida-
de só  consegue resistir se manter sua organização  e união. Atra-
vés da organização ela consegue avançar, com o crescimento dacomu-
nidade e de seus moradores, desenvolvendo projetos e continuando a 
lutando e a resistência. Por isso, todo morador deve assumir uma ta-
refa em prol do coletivo. Seja na coordenação, seja em mutirões de 
construção de rua, agua ou luz. Seja em outras atividades como vi-
gilância, frente de juventude, ou comissão de saúde e educação. 
 
 3 - Manter a luta politica! Nossas comunidades nasceram da necessidade 
de moradia! E precisamos continuar nossa pressão sobre o poder público nas 
ruas, em nossa comunidade... onde for! Só obeteremos regularização de nos-
sa comunidade, depois de muitas manifestações, marchas e atividades polí-
ticas, rumoa construção de um mundo melhor, onde caibamos todos e todas! 
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cOnTExTO JuRíDIcO E pOLíTIcO DA cOMunIDADE: 

Segundo decisão judicial do Desembagardor-relator do processo de ocupação, a comunidade está em condições le-
gais de permanecer no terreno até a decisão colegiada do tribunal. A justificativa que utilizou é que, após a argumen-
tação dos nossos advogados do coletivo jurídico-popular Margariada Alves, restou claro que o proprietário não man-
tia a posse adequada do terreno, mantendo este abandonado e descumprindo o principio da função social da terra. 
A próxima etapa do processo judicial da comunidade, será enfrentar o julgamento da causa por este mesmo desem-
bargador e mais outros dois. Não podemos garantir que teremos um resultado positivo, somente que nossos advoga-
dos continuarão trabalhando para isso. Mas até lá ainda temos um tempo de segurança, quando não estamos ameaça-
dos de depejo e temos todas as garantias legais para exercer a posse sobre o terreno. Por isso não podemos  vacilar e 
aproveitar esse intervalo de tempo para avançar o máximo possível na consolidação da comunidade. È preciso construir as 
casas de alvenaria, estruturar a rede de água e luz, calçar as ruas e muito mais! As Brigadas Populares, a coordenação da co-
munidades e suas lideranças não podem assumir os riscos dos investimentos pessoais de cada família, mas compartilha-
mos da certeza que uma comunidade com casas de alvenaria, organizada e estruturada tem muito mais força para resistir! 
E após a batalha judicial, ainda nos resta a luta política. O Prefeito de Contagem não fechou as portas para o diálogo com 
a comunidade por uma saída negociada, apesar de não ter avançado muito na primeira oportunidade de negociação. Ain-
da podemos avançar muito nessa direção, pressionando o poder público de Contagem, inclusive a câmara de vereadores. 

OfIcInA DE TEATRO nA GK

Acontecerá na nossa comunidade uma oficina de Teatro do Oprimido apartir do próximo sábado, dia 8, para 15 jovens interessa-
dos. As inscrições estão sendo feitas com a Talita. É só procura la e assumir o compromisso de permanecer até o final do curso, 
sendo completamente gratuito. Este durará por mais 4 sábados, sendo a primeira e última oficina na comunidade e as outras duas 
na Faculdade de Direito da UFMG. A oficina contará também com 15 jovens desta faculdade. O Teatro de Oprimido é metodo 
de produzir espetaculo potencializando as faculdades teatrais que todos nós possuímos, não precisa ter praticado alguma vez ou 
acreditar se com algum talento para tanto. O conteúdo do teatro também é voltado para os desafios políticos de nosso cotidiano! 
É um grande oportunidade dos nossos jovens se aproximaram da universidade, local que também deveriam estar ocupando! 

LOTEs vAzIOs: 

Conforme decido em assembleia em nossa comunidade, apartir dessa semana, estourou o prazo para as pessoas ocupa-
rem os lotes que se mantinham aparentemente vazios. A coordenação da comunidade vai notificar essas pessoas e elas 
terão um novo prazo  para construir um barraco (mesmo que provisório – de maderide, lona). Este último prazo será o li-
mite. E será somente de um fim de semana a mais, após a família ter recebido a notificação em mãos. Depois de estoura-
do esse último prazo, o lote estará à disposição da comunidade para destina lo a novas famílias da lista de espera!  

cOpA DO MunDO pARA quEM? 

Este mês a cidade de Belo Horizonte sediará a Copa das Confederações, evento preparativo para a Copa do Mundo que acon-
tecerá um ano depois. Os movimentos sócias desta cidade e estado, perguntam: mas a quem e a quais interesses servem a Copa 
do Mundo? Por que certamente não servem as expectativas da maioria do povo brasileiro trabalhadore. Para a realização destes 
megaeventos inúmeras violações de direitos humanos aconteceram. Em Belo Horizonte podemos citar a remoção forçada de 
mais de 4 mil pessoas; a retirada dos postos de trabalho de mais de 600 trabalhadores autônomos (barraqueiros do mineirão e 
expositores da Feira do Mineirinho), além da intensificação da perseguição e repressão a setores sociais não desejados como 
a população de rua; e a elitização do acesso aos estádios promovidas com as reformas. E tudo isso a um custo financeiro que 
quem paga é toda a sociedade brasileira uma vez que o principal patrocinador das obras e intervenções urbanas é o próprio 
Estado brasileiro. Por isso que um conjunto de atos políticos e manifestações estão sendo preparados para este mês pelos mo-
vimentos sociais. E dois representantes da comunidade estão participando das reuniões preparatórias dessas ações. A pergun-
ta que fica é: qual a postura da comunidade? Vai colar ou abaixar a cabeça pra as injustiças promovidas em nome da Copa? 

cOnfLITOs InTERnOs:

A comunidade tem avançado bastante na forma de tratar pacificamente os seus conflitos internos. Apesar da existen-
cia de muitas diferenças que podem culminar em desentendimentos e desacordos, temos compreendido a importâcia do 
diálogo e das saídas negociadas para que nossas diferenças e conflitos não terminem em violência. É preciso continuar ali-
mentando esse clima de paz, solidariedade e respeito entre nós mesmos. Afinal, os nossos verdaderos inimigos são outros! 
Contiuem procurando o auxilio da coordenação para mediar e dirimir qualquer desentendimento dentro da comunidade.

AcEssE O bLOG DA cOMunIDADE: 
OCUPACAOGUArANiKAiOwA.wOrDPrESS.COM
cOnRIbuA cOM EsTE JORnAL: envie propostas em textos e imagens. 
E imprima mais cópias para a distribuição. 


