
 Se o assunto que vamos falar agora é o 
mutirão para fazer o piso do centro social, Haaaa, a 
primeira coisa a dizer é PARABENS! PARABENS 
PRA NÓIS! Fizemos o piso em dois mutirão 
boniiitos... fizemos um almoço bom no primeiro e o 
segundo acabou em um sopro...
 Muita gente ajudou, não dá pra colocar os 
nomes aqui, mas quem esteve junto sabe, e saber 
é o suficiente. Saber que juntos conseguimos fazer 
muita coisa!
 E agora o piso do centro social já tem uma 
programação cultural... Confere ai:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Quarta feira 9h30 - Treino de capoeira para todas 
as idades (venha esticar o corpo, tocar 
instrumentos e soltar a voz)
Quinta feira 9h30 - Quartinho da Biblioteca aberto 
(Leituras, desenhos e bate-papo)
Sexta feira 9h30 - Brincadeiras do tempo de 
criança (Venha brincar com as crianças)
Sabado 10h00 - Treino de capoeira para todas as 
idades.
CineOcupa - No proximo mês voltaremos a ter 
exibições de cinema na comunidade.
FESTA JUNINA - O que você acha de uma festa 
junina para o proximo mês? Converse com seus 
vizinhos sobre isso...

MUTIRÃO DO PISO DO CENTRO  SOCIAL JORNAL GUARANI KAIOWA

 
 No dia 10 de maio houve mais um encontro 
das mulheres da comunidade., nessa ocasião 
surgiu a vontade e a necessidade das mulheres 
terem um espaço delas para se encontrar, trocar 
conhecimento e valorizar a riqueza e a beleza da 
cultura negra. 
 Foi então questionada a estética imposta 
pelas novelas e pela TV. Pois as mulheres sabem 
muito bem da força e da beleza que tem nas suas 
próprias raízes. 
 Foi proposto um dia da beleza e uma oficina 
de tranças afro.
 No dia 13 de maio teve também uma 
manifestação das mulheres negras, no centro de 
BH.

 Está de volta o Jornalzinho da Ocupação 
Guarani, discutindo assuntos importantes da 
ocupação.
 Leiam, discuta e participe!
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 As ocupações da mata da Izidora estão 
novamente ameaçadas de despejo. O governo 
desfez a mesa de negociação depois de 
apresentar uma proposta injusta para as 
comunidades, que não a aceitaram e o risco do 
despejo dessas comunidades esta de volta.
 São cerca de 8000 famílias que podem ser 
jogadas para rua, sem nenhuma alternativa de 
moradia. Mas que prometem resistir até o fim!
 A ocupação Guarani Kaiowa já realizou no 
ano passado uma forte manifestação de 
solidariedade a essas comunidades, fechando a 
Praça São Vicente, no bairro Padre Eustáquio..
 O despejo dessas comunidades é uma 
grande ameaça a luta por moradia na região 
metropolitana de Belo Horizonte e Contagem, já 
que esse é o maior conflito por moradia no Brasil 
hoje.
 Precisamos ficar atentos. Um ataque a uma 
ocupação é um ataque a todas!  

 No ultimo mês alguns conflitos por conta de 
som alto tiraram a paz da comunidade. Esse tipo 
de conflito, se não resolvido pode acabar numa 
situação de inimizades que enfraquecem a união 
da ocupação.
 Que espaço é esse que queremos? Um 
espaço violento e perigoso? Ou um espaço de 
harmonia?
 É importante desenvolver a compreensão. De 
que por um lado, existem pessoas que precisam 
descansar para trabalhar no outro dia e tambem 
existem momentos de festa. Com o dialogo 
podemos ter todos esses momentos.
 O que não podemos é abrir mão da paz e do 
conforto de todos dentro da ocupação.

a GERAçAO GK 
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