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BOLETI
INFORMATIVO
DA INVASÃO
ORGAO DE DIVULGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DO JARDIM NOVA ESPERANÇA
N? 4 - MARCO DE 1.981

LEIA:
- ACONTECIMENTOS DO ANO 80
- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
- UNIÃO DAS INVASÕES
- RECEBEMOS A VISITA DE ESQUIVEL
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acontecimentos
mais inprtaiites
do ano 80
EM DEZEMBRO DE 1979; DEPOIS DA AGRESSÃO DA
POLÍCIA DO DIA 4 DE OUTUBRO, COM A PRESSÃO
DOS MORADORES A PREFEITURA ASSINOU O DECRE
TO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO POR INTERE
SSE SOCIAL; DE2 UMA ÁREA DE 26 ALQUEIRES 21
LITROS E 444M . DEPOIS DESSA EpÒCA MUITA
COISA TEM ACONTECIDO. ACHAMOS MUITO IMPORTANTE FAZER UM RELATO DOS ACONTECIMENTOS '
DAQUI DO JARDIM NOVA ESPERANÇA DO ANO 8 0 ,
ISTO NAO É 8(5 PARA NOS DAOUTRELEMBRAR .MAS
TAMBÉM PARA INFORMAR NOSSOS COMPANHEIROS '
DE OUTROS LUGARES OUE RECEBE NOSSO BOLETIM.
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ABERTURA

Depois de ter conseguido ficar na terra, que £oi'
uma vitoria muito grande a luta não parou.

Começamos pela abertura de ruas que foi um trabalho muito extensso. Decidimos'
todos juntos que nos mesmos de
variamos abrir as ruas e demar
car os lotes, não esperar pela
prefeitura. A nossa preocupa ção era de que a prefeitura es
tava nos tapiando, enquanto i£
so aqui estava a cada dia chegan
do mais gente e ia virar uma '
favela como o prefeito queria.
Foi formado uma equipe para abrir as ruas e demarcar os lotes. Foi um trabalho muito bom.
Com a ajuda de todos moradores
conseguimos alimento para os '
companheiros da equipe ate
o
final do trabalho.

DE

RUAS

Faltava a limpeza das ruas
então organizamos em mutirões'
aos domingos para fazer a limpeza das ruas, entupir cister
nas e mudar barracos que ficava no meio da rua.
Foi numeradas todas as quadras
e lotes e entregue a cada mora
dor. Na entrega eram eleitos 4
representantes 2 homens e 2 mu
lheres para tomar conta da qua
dra.
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_Uma das coisas mais importantes que
todos nos achamos e observamos é que
essa
festa nao foi só nossa do Jardim Nova Esperança. Foi de todas as lutas aqui representa
das (que era 45). Todos deram sua ajudazinhã
na preparação ou no dia da festa.
Como disse um companheiro, "foi uma
festa de total liberdade, onde a classe trabalhadora_começa a tomar uma posição diante
da situação".
Todos os companheiros que
falava,
contava um pouco da luta do seu lugar, fazen
do denuncias. E firmava o total apoio as ou~
trás lutas, dizendo que a luta da classe tra
balhadora em qualquer lugar é uma só, tanto
na cidade como na roça. 0 sofrimento é
o
mesmo e o que nós tinha que fazer era cada
vez mais unir as nossas lutas.
Foi um grande encontro e apoio entre
as lutas. Foi uma grande vitória para nós.
Como de costume, o patrão i quem pre
para a festa para nós, e essa foi preparada
e comemorada por nós trabalhadores

0 FIM DA FESTA
A festa terminou ãs 5 horas da tarde
com a apresentação da peça de teatro A TERRA
E NOSSA que fala da luta das vitórias e
do
sofrimento do povo do Jardim Nova Esperança.
Essa peça foi feita e
por um grupo de moradores daqui

apresentada
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CONSEGUIMOS UMA LINHA
DE ÔNIBUS
Sempre que conseguimos as
coisas foi ati-aves da união dos
moradores .
Todos nos estávamos preocupados em conseguir uma linha
de ônibus.
Discutimos o assunto e a
chamos que era bom fazer um abaixo assinado dirigido ao diretor da Viação Araguarina, pe
dindo uma linha de ônibus nara
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o Jardim Nova Esperança. É gran
de o número de pessoas que vai para os bairros vizinhos tomar '
ônibus. Conseguimos um grande'
numero de assinaturas. A Diretoria da Associação ficou enca
rregada de levar o abaixo assi
nado .
Tivemos uma vitória conse
guimos a linha de ônibus.

DE
REPRESENTANTES
QUADRA

Enquanto a abertura de ru
as e demarcação dos lotes proseguia, fomos observando que os
problemas que apareciam era mui
tos, e isso ficava pesado so para a'
equipe de demarcação resolver. Foi aí
que numa reunião da equipe com mais'
alguns moradores surgiu a idéia
de eleger representantes
de
quadras.
Essa idéia se espalhou e todos
moradores acharam boa.
A medida qua a equipe ia'
demarcando as quadras, uma outra equipe, com o mapa da quadra, numerava os lotes e colocava no mapa os nomes dos mora
dores. Logo em seguida os mora
dores escolhiam 2 homesns e 2'
mulheres para serem os representantes de sua quadra. 0 representante anima os moradores
a fazer mutirões para limpar a
rua, mudar os barracos para os
lotes definitivos etc.

Surgiu então a idéia de '
fazer um encontro com todos os
representantes de quadras. Tocamos a idéia prã frente. 0 en
contro foi no dia 10 de agosto.
Estavam presentes 130 represen
tantes. Foi bastante animado ,
com cantoria e muita discussão.
E por último ficou decidido que
os representantes iriam deixar'
suas ruas limpas. Também discu
timos sobre o preço dos lotes,
não decidimos nada, Jficou para
cada representante discutir o
assunto na sua quadra, depois'
numa Assembléia com moradores1
nôs chegava numa idéia só.

^
^

Jardim Nova Esperança comemora
seu primeiro aniversário
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Cerca de 5.000 mil pessoas en
cheram as ruas da nossa invasão,
numa
passeata muito animada. Para nós
esse
dia foi de muita impor-cância,
porque
significou duas coisas:
A primeira foi a tristeza por
causa da agressão policial, que nós sofremos dia 04 de outubro do ano passado.
Nesse dia muita gente saiu ferida e desapareceu uma criança. Por isso resolve
mos celebrar juntos, o 4 de outubro, co
mo o DIA DO INVASORA segunda coisa foi a alegria
de nós ter conseguido ficar e construído o Jardim Nova Esperança, que hoje tem
todas as ruas abertas e os lotes demarcados, pelos moradores.
A festa foi também a inauguração do traçado das ruas, simbolizando as
outras vitórias.
Em torno de trinta invasões e
bairros além de vários municípios do in
terior estavam presentes na nossa festa.

üi gwF
Todos sentiram que a festa nao
era uma festa do Jardim Nova Esperança,
mas era uma festa de todos invasores de
Goiânia, era UMA FESTA DE TODA A CLASSE
TRABALHADORA.

'.^LA

A FESTA
A festa começou 2 horas da tar
de com uma grande passeata.
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Um dw de cáo na invasão: vánaviolència e prjs^Uras'

correria
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Aconteceu dois ataques inesquecíveis no Jardim Nova Esperança que muito nos marcou.
0 primeiro foi dia 4 de outubro de 1.979 e o outro no '
dia 9 de novembro de 1.980. Esse último aconteceu numa'
área que a Cerealista Michelette se dizia dona.
Sabemos que o problema de moradia está cada
dia
mais grave. Algumas famílias sem lugar de moradia ven do aquele terreno vago, que também faz parte das nossas
terras, entraram para ter ali o seu lugar de abrigo.
Essas famílias foram imediatamente reprimidas por
jagunços, polícia Militar com cães. bombas etc. Os posseiros resistiram, por isso houve pancadas, tiros, bombas de gas e muitas prisões foram feitas. Isso serviu '
para aumentar mais a nossa união . Essas pessoas que fo
ram presas, nunca mataram e nem roubaram, só queriam a—
moradia que ê um direito de todo brasileiro.
Organizamos mais de 300 pessoas e fomos ate a dele
gacia tirar os companheiros presos. Conseguimos tirar."

Ana miza Ferrftira, ferida no lançamento
da bomba, demorou conseguir um carro
que a levasse ao hospital

NOVOS ACONTECIMENTOS i
Com o Jardim Nova Esperan

Estamos

ça organizado., o povo se juntou
e fizeram uma pequena feira li.
vre. Mas esta foi crscendo de
tal forma que foi ficando desor

feito um comunicado aos feiran
tes explicando tudo, e pedindo
uma taxa de contribuição para

organizando

fazer a limpeza, o patrolamento
e dividir certinho as bancas.
Ficou então decidido que a As-

nossa

sociação vai organizar a limpe

ganizada.
Diante disso os moradores
foi a Casa de Reunião numa reu
nião de quarta feira pedir
o

za da feira, contando com o apoio dos moradores que são

apoio da Associação para organi

feira

zar a feira. Os feirantes esta
vam deixando lixo e causa um '
mau cheiro muito grande, e isso

livre

os

mais prejudicados com a falta'
de higiene .
Todos os feirantes estão'
de acordo inclusive vai melho-

esta prejudicando a saúde dos

rar para eles mesmo, porque não

moradores.
Começamos a agir. Primeiro foi

vão trabalhar em cima do mesmo
lixo do domingo passado.

RECEBB-IQS A VISITA DF FSOilIVFI

No dia 13 de fevereiro esteve nos visitando o ganhador do prê
mio

Nobel da Páz de 1980.

Adolfo

Pêres Esquivei.
Esquivei esteve andando pelo nosso
bairro, e conhecendo um pouco
da
nossa historia. Foi ate a Casa

de

Reunião, na Igreja e também na escola que estamos construindo. Ficou muito admirado com a nossa coragem de enfrentar e construir nos
mesmos a nossa escola.
Ele esteve visitando o nosso Arcebispo. Dom Fernando; o Bispo de Goiãs Velha, Dom Tomas
foi também até a prelazia de São Félix no Mato Grosso.
Esquivei nasceu na Argentina, tem sido muito perseguido pelo Governo Militar de seu país. Ele jã ficou preso 14 meses, porque estava lutando pela causa do povo.
Dom Pedro Casaldalega, Bispo de São Felix do Araquaia, veio junto com Esquivei nos visi^
tar.
0 povo do Jardim Nova Esperança agradece a visita de Esquivei e de Dora Pedro, pelo
apoio a luta dos oprimidos.

NOSSAS

CRMNÇJS

PRECISAM
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ESTUD4R

Aqui no Jardim Nova Esperança somos umas 5.000 famílias e uma
média de 4.000 crianças em idade escolar. Depois de organizar o nosso
bairro sem a ajuda da prefeitura e com o apoio dos moradores, começamos
a nos preocupar com uma escola para nossos filhos. Pedimos a ajuda
da
prefeitura ; o prefeito nos disse que so faria algum benefício aqui se
aceitássemos as suas condições. Suas propostas foram recusadas em assem
blêia pela maioria dos moradores.
Continuamos a discutir o problema da escola. Dessa discussão'
resultou um abaixo assinado com 2.185 assinatura de pais, levamos ao se
cretârio de Educação do Estado; o secretário se negou a fazer a escola,
dizendo que o nosso terreno não está legalizado.
Não paramos, continuamos reunindo e discutindo para achar uma
solução. E so achamos uma saida: nos mesmo construir a nossa escola, es^
sa idéia foi levada em Assembléia e aprovada por unanimidade.
COMO VAMOS CONSTRUIR A NOSSA ESCOLA
Para construir uma escola é preciso de dinheiro. Então foram
feitas grandes reuniões com moradores e representantes de quadras pa ra acharmos uma saida . Nessa reunião foi decidido que seria distribua
do na quadras, um cabeçalho colhendo contribuições em dinheiro e material para a construção da escola. Isto está funcionando muito bem.
Todas as quadras estão se organizando e enviando suas contribuições con
juntas. Citamos alguns exemplos: uma quadra deu um caminhão de saibro ,
outra quadra deu 3.000 tijolinhos, outra deu 3 metros de brita, outra '
deu 4 metros de areia para cimento, etc. além de cimento, madeira e fer
ro que tem chegado sempre.
Estamos construindo a nossa escola em mutirões todos os domin
gos. Já fizemos oito mutirões, estamos contando com a participação
de
companheiros de outras invasões.

PEDIDO DE APOIO
Nós moradores do Jardim Nova Esperança, pedimos o apoio e
a
colaboração dos companheiros de todos os lugares para a
construção da
nossa escola. Essa ajuda pode ser em dinheiro ou material.
CONTAMOS COM VOCBS; COMPANHEIROS DE TODO BRASIL.
A ajuda pode ser enviada em nome da:ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES'
DO JARDIM NOVA ESPERANÇA - Cx. Postal 15.288 74.000 Coiania - GO
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INI^KSOES

Nos de todas invasões de Goiânia, sentimos que o nosso problemas
ê um s5. Todos nós somos atacados, oprimidos e ameaçados pela classe
rica. Por isto, nos resolvemos discutir juntos para ver se encontramos uma solução. Nós de 10 invasões, comessamos a nos reunir para
trocar idéias. Sentimos então a nescessidade de mais invasões participar dessa união. No dia 7 de Dezembro de 1980, houve o primeiro
encontro de representantes das invasões de Goiânia e do interior.
Nesse primeiro encontro estava presente representantes de 18 inva
soes. Discutimos o dia inteiro e vimos que: estamos lutando pelas
mesmas nescessidades, em que devemos unir todas as invasões para lutar juntos pelos nossos direitos. Vimos também que, nós de todas invasões precisamos de:
1 Garantia para ficar na terra.
2 Escola para nossos filhos.
3 Luz elétrica e outros benefícios etc.
E ê em cima desses pontos comuns, que as invasões de Goiânia e do interior estão lutando juntas.
A essa troca de apoio e experiência, nós chamamos de UNIÃO DAS INVASÕES. Para essa União não morrer, foi eleita uma coordenação que
se reúnem sempre e cuidam das corrrespondência. jornais, boletim etc
Essa coordenação ê formada por 10 elementos, sendo um representan_
te de cada invasão.
Com a União das Invasão a nossa força esta crescendo muito, e aumentando também nossas ritórias.

ASSOCIADO DOS MORADORES DO JARDIM NOVA ESPERANÇA
CX.P.15, 28
74 D00 GOIÂNIA - GOIÁS

