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 É bom as vezes olharmos para o passado para pensarmos 
nosso presente e nosso futuro. No ano de 2014, alguns dias depois 
de comemorarmos o aniversário da ocupação, o tribunal do estado 
de MG concedeu a ordem de reintegração de posse contra a 
comunidade. Dessa forma, a nossa solução jurídica é quase nula.
 A saída que temos é política. Quer dizer, depende da nossa 
organização, junto a outras comunidades, movimentos sociais para 
dialogar com a prefeitura, com o Estado ou com o governo federal. 
É importante que nos organizemos e continuemos unidos.
 Para isso temos o espaço da Assembléia da ocupação, que 
volta a acontecer uma vez por mês. 

ASSEMBLÉIA: toda a terceira sexta-feira ASSEMBLÉIA: toda a terceira sexta-feira 
do mês, as 21hrs. Participe! do mês, as 21hrs. Participe! 

Unidos temos chance!Unidos temos chance!

ASSEMBLÉIA: toda a terceira sexta-feira 
do mês, as 21hrs. Participe! 

Unidos temos chance!

NÃO JOGUE LIXO NAS RUAS E ESPAÇOS DA COMUNIDADE.

Contribua com MUTIRÕES E 

FESTAS DA COMUNIDADE

PLANTE ARVORES PLANTE ARVORES 
E FAÇA HORTAE FAÇA HORTA

PLANTE ARVORES 
E FAÇA HORTA

AJUDE A ILUMAR AS RUAS

Como fortalecer a Comunidade?
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 Em breve terminaremos de construir mais um espaço comunitário 
na Guarani Kaiowa. Trata-se de uma salinha de madeira, que servirá 
para reuniões, aulas, oficinas, cinemas e festas. Nasce da necessidade 
de um espaço que permita maior concentração de atenção, para 
atividades como leituras e aulas. É mais um passo em direção a 
construção do centro social da comunidade e acontece por mutirões, 
logo ao lado do piso de concreto do centro social. O piso continua sendo 
utilizado pela juventude e pelas crianças da comunidade para 
brincadeiras e esportes.
 A idéia é inaugurarmos esse novo espaço na semana das crianças, 
com uma festa com brincadeiras e atividades educativas.

Centro Social da Comunidade

Para finalizar essa construção, 
precisamos ainda de telhas de 
amianto .  Se  você  puder 
contribuir com alguma telha, 
procure o Dé, o Willer, Igor ou 
Corina.

INFORMAÇÕES 
UTÉIS E 
IMPORTANTES

CAMINHÃO DE L IXO 
t o d a s  a s  T E R Ç A S , 
QUINTAS E SABADOS, 

por volta das 8h da manhã nas 
ruas no entorno da comunidade. 
LEVE SEU LIXO ANTES DESSE 
HORARIO E NÃO JOGUE LIXO 
NAS AREAS DA COMUNIDADE. Para a inauguração, pensamos 

uma festa na semana das 
crianças. A assembléia decidiu 
que essa festa acontecera no 
d i a  1 0  d e  o u t u b r o ,  c o m 
atividades educativas, cinema, 
comida e muita festa.

Participe e ajude a organizar.

FORTALEÇA! A 
COMUNIDADE 
É SUA CASA!

www.ocupacaoguaranikaiowa.wordpress.com
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