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Belo Horizonte, noite de sexta-feira (17/04), em um hotel do centro da capital: 
seminário aberto para debater a crise econômica mundial, com a presença da 
ministra da Casa Civil, Dilma Roussef e outras autoridades ligadas ao Partido 
dos Trabalhadores.
As Brigadas Populares, MST e Fórum de Moradia do Barreiro; juntamente com 
famílias das Ocupações Camilo Torres, na região do Barreiro, e Dandara se 
organizaram para estarem no "evento"; em ato para cobrar um posição do 
governo com relação às ocupações. No dia em que a ministra apresentou na 
cidade o programa de habitação "Minha Casa, minha vida"; a manifestação foi 
uma forma de pressionar as autoridades e chamar atenção da sociedade para 
saídas realmente concretas que resolvam o problema do déficit habitacional.
Mas parece que o debate da crise estava aberto só para aqueles que não 
sofrem suas consequencias. Quando os moradores da Ocupação Dandara 
chegaram, foram barrados pelos seguranças do hotel e com o ínicio da 
manifestação que fechou a rua Espírito Santo, a Polícia logo se posicionou de 
forma repressora, com a presença da tropa de choque. Utilizaram spray de 
pimenta e força para dispersar o ato; deixando alguns feridos e, é claro, todos 
indignados! A Manifestação continuou e após o evento, Dilma recebeu uma 
comissão de 8 representantes. Também participaram da reunião o ministro do 
Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, o deputado federal Virgílio Guimarães 
e do ex-prefeito Fernando Pimentel. Ficou acertada a constituição de uma 
equipe de trabalho, chefiada pelo deputado, envolvendo representantes do 
governo do estado e da prefeitura, com o propósito de solucionar o problema 
das famílias acampadas.
O ato realizado nesta noite, além de chamar atenção da sociedade civil para a 
questão da moradia, resultou em um acordo de intermediação com o governo. 
Mas sabemos que a luta não deve ser limitada a esses acordos. A Ocupação 
Dandara, que já está ameaça por uma liminar de despejo, deve seguir na 
organização e construção de força popular que caminhe para as Reformas 
Agrária e Urbana. 


