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Ocupação Luís Gomes, em Campina Grande, na Paraíba. Foto: Comitê de Apoio ao AND de Campina
Grande

Em meio à crise da pandemia da Covid-19, trabalhadores se organizaram e ocuparam um
terreno abandonado no bairro do Jardim Paulistano, em Campina Grande, no estado da
Paraíba.
Os trabalhadores da Ocupação Luís Gomes começaram a organizar a ocupação há cerca
de dois meses, após serem expulsos pela prefeitura de um outro terreno que haviam
começado a ocupar, sob a justificativa que aquele terreno seria utilizado para outros fins.
Após isso, as cinco famílias que estavam nesse local resolveram ocupar este outro
terreno. Hoje a ocupação conta com mais de 100 famílias que lutam bravamente pelo
direito básico à moradia.
Em visita à ocupação, o Comitê de Apoio ao AND conversou com os moradores e com
lideranças do Movimento Pró-Moradia, criado após o início da ocupação. Eles nos
relataram que as mais de 100 famílias que hoje residem na ocupação são, em sua
maioria, trabalhadores informais, desempregados ou subempregados e que, devido ao
aumento da carestia de vida, da crise econômica e do desemprego, tiveram suas
condições de vida e renda muito prejudicadas, e hoje já não são mais capazes de arcar
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com os elevados preços dos aluguéis.
Os trabalhadores que ocupam a área afirmam ainda que antes ali era um grande terreno
baldio e abandonado, que servia de espaço para uso de drogas e esconderijo de roubos.
Hoje, o terreno foi limpo pelos moradores, o mato e o entulho retirados, e no seu lugar se
erguem moradias improvisadas com madeiras, lonas e outros materiais.

SOBRE AS CONDIÇÕES DE VIDA NA OCUPAÇÃO
Em visita ao local, os brigadista de AND relataram que as condições de vida dos
trabalhadores ali, abandonados pelo velho Estado, não são as melhores. Em noites de
chuva e frio em Campina Grande, as casas improvisadas não são capazes de conter toda
a água.
Uma moradora relatou que várias vezes acorda a noite com os pingos de água caindo
dentro dos barracos. além de que as faltas de saneamento básico e de energia elétrica em
algumas partes da ocupação fazem com que a condição sanitária também não seja
adequada, ainda mais dada a grande quantidade de crianças no local.
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água, elas recorrem a pessoas solidárias numa “ocupação” vizinha, conhecida como

“favela do distrito dos mecânicos”, que socorrem os companheiro como podem, mas que
não é o suficiente para atender todas as famílias. Na questão da alimentação, lá foi
montada uma cozinha comunitária, e lá é feita parte da alimentação da comunidade, de
forma que todos possam se alimentar e ninguém fique de barriga vazia.

DA TENTATIVA DE RETIRADA
De acordo com os moradores, em nenhum momento o prefeito ou qualquer órgão público
foi até a ocupação para prestar solidariedade ou tentar resolver a situação da falta de
moradia. No entanto, em duas ocasiões, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) apareceram junto da Polícia Militar (PM) para
derrubar os barracos construídos com o suor dos trabalhadores. Nas duas vezes que os
barracos foram derrubados os trabalhadores os reergueram de novo, mostrando que não
estão dispostos a abdicar de seu direito sem luta. De acordo com Seu Edvan, como é
conhecido uma das lideranças da ocupação, reerguerão 100 vezes se for necessário.
Além disso, as famílias estão recebendo todo tipo de doações, entre alimentos, leite,
agasalhos, lençóis, absorventes, fraldas descartáveis, colchões, panelas, lonas, tábuas,
tijolos, telhas de PVC, ferramentas, etc. Para doar podem entrar em contato com
comitesanitariocg@gmail.com (mailto:comitesanitariocg@gmail.com).
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Trabalhadores receberam edições do jornal AND. Foto: Comitê de Apoio ao AND de Campina Grande
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Anterior (/noticias/14149-camponeses-retomam-resto-de-fazenda-e-recebem-apoio-depequenos-comerciantes)
Próximo

(/noticias/14134-milhares-protestam-contra-acordo-entre-usa-israele-emirados-arabes-sobre-a-palestina)

NÃO SAIA AINDA… O jornal A Nova Democracia, nos seus mais de 18 anos de
existência, manteve sua independência inalterada, denunciando e desmascarando o
governo reacionário de FHC, oportunista do PT e agora, mais do que nunca, fazendo-o em
meio à instauração do governo militar de fato surgido do golpe militar em curso, que
através de uma análise científica prevíamos desde 2017.
Em todo esse tempo lutamos e trouxemos às claras as entranhas e maquinações do velho
Estado brasileiro e das suas classes dominantes lacaias do imperialismo, em particular a
atuação vil do latifúndio em nosso país.
Nunca recebemos um centavo de bancos ou partidos eleitoreiros. Todo nosso
financiamento sempre partiu do apoio de nossos leitores, colaboradores e entusiastas da
imprensa popular e democrática. Nesse contexto em que as lutas populares tendem a
tomar novas proporções é mais do que nunca necessário e decisivo o seu apoio.
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Se você acredita na Revolução Brasileira, apoie a imprensa que a ela serve Clique Aqui (https://www.catarse.me/apoieoand)
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Rua Silveira Martins 133 conj. 22 - Centro
Reuniões semanais de apoiadores
toda segunda-feira, às 18:45

Seja um apoiador você também:
https://www.catarse.me/apoieoand (https://www.catarse.me/apoieoand)
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