
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO – MTST  

NA LUTA PELA REFRMA URBANA!              

 

        _______________________________________________________ 

                    Correio eletrônico: contato@mtst.org Pagina: http//  www.mtst.org                     

 
                                                                                                                                              

Brasília, 22 de janeiro de 2013. 
 
 
Companheiras e companheiros,  
 
 

A ocupação Novo Pinheirinho no DF já resiste há 18 dias. Conquistamos na 
justiça uma vitória histórica para ficarmos no prédio. Os governos continuam 
sem apresentar respostas concretas, em especial o GDF se encontra 
intransigente tendo em mais de duas semanas feito apenas uma reunião com o 
movimento. 

 
No dia-a-dia da ocupação temos uma série de gastos que só conseguimos 

suprir a partir da solidariedade de classe e doação dos próprios acampados. 
Hoje temos acampadas aproximadamente 350 famílias, o que soma 
aproximadamente 1000 pessoas, sendo dessas cerca de 200 crianças. A 
cozinha comunitária organiza, todos os dias, café da manhã (com pão, café 
e leite), almoço e janta (com os alimentos doados, apenas às vezes com 
algum tipo de carne em uma farofa ou misturada no feijão). Gastamos 
muito com comida e com gás usamos um botijão a cada 3 dias. Temos o 
custo com água potável, especialmente para as crianças, cozinhamos e 
limpamos os utensílios com a água que tiramos nos arredores, pois a água do 
terreno foi cortada. O prédio é muito escuro e com alguns locais que se mal 
sinalizados poderiam gerar riscos, em especial a pessoas idosas e deficientes 
que estão lutando no acampamento. Por isso puxamos luz, o que gera os 
custos da fiação e das lâmpadas. Para os deslocamentos para reuniões e 
contatos com governos e aliados os membros da coordenação não têm 
condições de bancar sozinhos, por isso entramos com esse recurso. Ainda 
temos custo com lonas e material para manter o acampamento, desde martelos 
e facões, passando por vassouras e tesouras. Sem contar os ônibus que são 
usados em atos, e que foram usados no ato da ocupação, com custo médio de 
400 reais. 
 
 Sabemos que aqueles e aquelas que estão na luta conseguem, sempre que 
possível e necessário articular forças e contatos para diversas ações que 
denotam a unidade de nossas lutas. Neste caso o MTST apresenta 
especificamente a demanda por auxílio para o acampamento Novo Pinheirinho 
no DF. 
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 Nossa avaliação é de que o acampamento pode gerar conquistas concretas 
para aqueles trabalhadores e trabalhadoras. O governo no DF já aceitou 
cadastrar o movimento em seu programa habitacional, e se comprometeu a 
encaminhar o projeto de lei que constitui uma política de auxílio moradia para 
situações excepcionais logo no início do período legislativo. As conversas com 
o governo federal e o levantamento de informações acerca da política 
habitacional do DF, dão sinais de que a luta dos trabalhadores organizados 
com o MTST deve trazer uma mudança significativa, garantindo a conquista 
não só dessas famílias, mas também de muitas outras que o governo 
invisibiliza irresponsavelmente. 
 
 Para mais informações sobre o acampamento, seguem em conjunto com 
essa petição oficial dois documentos: a nota de ocupação, que fala um pouco 
deste esqueleto abandonado sem cumprir função social há quase 20 anos e as 
motivações do MTST, bem como um breve histórico das nossas lutas no DF; e a 
nota oficial do movimento divulgada hoje, 22 de janeiro quando completa-se 
um ano do tenebroso massacre do Pinheirinho em São José dos Campos, essa 
nota apresenta uma breve avaliação do contexto da ocupação e chama à 
responsabilidade os governos que estão com extenso compromisso com a 
especulação imobiliária! 
 
 Por fim, reiteramos os pedidos de ajuda e convidamos formalmente todos 
os companheiros e companheiras que estiverem por Brasília a visitar a 
ocupação bem como contribuir e propor da maneira que lhes for mais 
interessante, atividades para o movimento. 
 
 

Saudamos e nos colocamos à inteira disposição, 
 

 
Coordenação do MTST 

 
   

Em tempo: a conta poupança para receber as contribuições é:  

Agência 1585-7 Conta 13985-8 dígito 51 BANCO DO BRASIL 

 
 
 CONTATOS:  EDSON (61)8177-8516 / (61)8489-2411 

EDUARDA (61) 8148-9125 / (61)8632-9700 
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Manifesto de Ocupação (04/01/2013) 

O Movimento dos Trabalhadores sem Teto faz mais uma ocupação no DF. Aqui, na capital do 

país, onde a especulação imobiliária impera, onde o déficit habitacional não diminui, apesar das 

promessas, e, sobretudo, onde os movimentos sociais são brutalmente reprimidos. Não se pode 

achar, portanto, que os trabalhadores e as trabalhadoras vão parar de lutar! Isso seria 

menosprezar o histórico de lutas dessa classe esquecida pelo Partido que diz ser dos 

Trabalhadores. O MTST, ao contrário, sempre estará ao lado do trabalhador. Nas lutas, nos 

avanços, nas perdas. É por isso, então, que ocupamos, com as mãos do povo, para uma gestão 

coletiva, o famoso esqueleto abandonado do Pistão Sul, na região de Taguatinga. 

Mais uma vez  estamos ocupando por um direito básico: moradia. E não reivindicamos nenhum 

direito desconhecido ou inovador. Pleiteamos o que está no nosso documento político principal, o 

que diz os rumos que nós, como povo e nação, quisemos traçar em 88. Pleiteamos o que está 

escrito na Constituição. Ocupamos terra, então, como mecanismo de luta por moradia digna para 

centenas de cidadãos constantemente tratados como se fossem menos cidadãos que aqueles do 

Lago Sul, que por anos ocuparam terras sem título e para os quais foram concedidos os terrenos. 

Ocupamos terra para mostrar que acreditamos na igualdade como princípio básico da convivência 

humana e que, por isso, não aceitamos que um projeto invista bilhões em um estádio de futebol, 

mas não se preocupe com a moradia das famílias pobres. Ocupamos terra, enfim, por 

acreditarmos mais na democracia que aqueles que hoje estão nos cargos públicos. Por 

acreditarmos que a minoria (não em quantidade de pessoas, mas em quantidade de dinheiro) 

ainda pode ser escutada. Por acreditarmos que nosso grito sensibiliza quem acredita na justiça 

social. Por acreditarmos que ainda é possível uma decisão correta pra quem sofre há anos. 

Somos famílias sem teto, milhares no DF, milhões no Brasil.  

Assim como nossos direitos não nasceram ontem, mas são, sim, condição de existência, nossa 

luta é contínua: em 2010, ainda no governo tampão, houve uma ocupação nossa e um 

consequente acordo. Acordo cujo o governo traiu. Em 2011, consequentemente, ocupamos outra 

terra. Dessa vez, depois de quatro dias nessa terra (que foi assumida como sendo pública pela 

Terracap e hoje está a venda por um proprietário particular), passamos dois dias no Palácio do 

Buriti e nove dias no Ministério das Cidades. Houve mais um acordo, que consistia em bolsa 

aluguel e compromisso de garantia das casas. Ele também foi rasgado pelo governo em menos 

de dois meses. 
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Em 2012 as mesmas famílias, acrescidas de outras já desiludidas também com a espera, 

ocuparam uma terra na Ceilândia, num local que tinha uma suposta destinação específica há mais 

de 8 anos, e que poderia abrigar todas aquelas famílias. Depois de mais de um mês de ameaças, 

repressão, processo judicial e enrolação o GDF se comprometeu a cadastrar a entidade do 

movimento, viabilizar a construção das casas e estruturar uma política de auxílio-moradia. Em 

contrapartida, o MTST cumpriu sua palavra e junto com as famílias desocupou a área, que até 

hoje continua vazia. Após 3 meses de auxílio-vulnerabilidade para menos da metade das famílias 

do acampamento, o governo parou de cumprir todas as partes do acordo. Sugere prazos 

virtualmente impossíveis de se cumprir – mas que o movimento cumpre – e apresenta 

acompanhamentos que não significam nada de fato. Mas para os governos isso é um problema de 

leis e documentos, de projetos que se defendem. 

O único programa habitacional que existe no DF já mostrou a que veio: enganar trabalhador. Os 

valores não estão de acordo com a renda das famílias que, para aceitar o financiamento do 

governo, teriam que comprometer quase toda sua renda. O GDF é, no mínimo, irresponsável ao 

afirmar que tem enfrentado a questão da moradia. Chamar famílias para apresentar documentos e 

apresentar propostas inviáveis não é fazer política habitacional. As escrituras que estão sendo 

distribuídas supostamente cumprem papel na efetivação do direito de propriedade, mas as 

milhares de famílias sendo despejadas no DF (valores que são impossíveis de se saber ao certo, 

pela falta de transparência do governo), a não construção de casas para as famílias (a maior parte 

já estava em andamento nos outros governos) e a proteção de um direito de propriedade 

desvinculado de sua necessária função social vão exatamente na contramão! 

O esqueleto abandonado, onde agora se instala o Novo Pinheirinho, tem um título de posse de 

quase 30 anos, e quem mora no DF sabe que depois que houve uma construção há mais de 20 

anos, aquilo está largado, só servindo para o enriquecimento dos donos através da especulação 

imobiliária. Nesses 30 anos o prédio já foi quase demolido, e continua sem cumprir a função social 

da propriedade, como manda a Constituição da República. 

Esta região é central – o que a transforma num local adequado para a moradia de trabalhadores – 

e é foco da especulação imobiliária no DF: mais apartamentos para a classe alta, mais lucro para 

quem já é muito rico e os trabalhadores a ver navios! Ao invés de esperar o empresário se dar 

bem com todas as facilidades do governo, propomos que este esqueleto seja requalificado, se 

tornando moradia digna para centenas de famílias e que o DF tenha estruturada uma verdadeira 

política urbana! 



MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO – MTST  

NA LUTA PELA REFRMA URBANA!              

 

        _______________________________________________________ 

                    Correio eletrônico: contato@mtst.org Pagina: http//  www.mtst.org                     

 
                                                                                                                                              
O Novo Pinheirinho se desperta novamente. As famílias que agora fazem esta nova ocupação a 

fazem com um grito de Paz e um grito de Justiça. Paz porque não se faz ocupação por prazer, por 

diversão ou vandalismo. A ocupação ocorre para proporcionar vida digna às famílias. Vida onde 

as crianças podem ser educadas com qualidade, onde a violência passará longe. Por isto 

também, desde já repudiamos qualquer ação violenta contra o movimento.  

Mas o Novo Pinheirinho também se desperta com um grito de Justiça, para denunciar a 

enganação do GDF! Para escancarar o compromisso dos nossos governos com a especulação 

imobiliária! Para representar toda a insatisfação do povo do DF com este governo! E o mais 

importante para efetivar o direito à moradia digna no Distrito Federal!  

Ocupar e resistir por: 

-Moradia digna para as famílias ocupadas; 

-Requalificação do prédio abandonado, garantindo a construção de habitação social; 

-Fim da criminalização movimentos sociais 

O Novo Pinheiro está de volta por Liberdade, Justiça e Paz! 

MTST! A Luta é pra Valer! 
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Nota do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto sobre da Ocupação Novo Pinheirinho-DF 

 O esqueleto abandonado pelo proprietário há quase 20 anos na entrada da cidade de 

Taguatinga (DF), e que vinha sendo ocupado há muitos anos por famílias sem qualquer assistência, 

tornou-se, há 17 dias, o Novo Pinheirinho. O MTST trouxe à tona a falta de ação do governo em 

relação ao prédio, bem como algumas debilidades da política habitacional do DF. 

 Contra as expectativas do próprio governo e, sobretudo, de quem desaprova a luta popular, 

conquistamos no TJDF a suspensão da liminar de reintegração de posse. Reconhecemos e 

exaltamos publicamente a brilhante atuação da Assessoria Jurídica Universitária e Popular (AJUP)- 

Roberto Lyra Filho. O acampamento estar de pé tem parte fundamental destes companheiros e 

companheiras. 

 Corretamente, o TJDFT reconheceu que a empresa Jarjour não comprovou estar realizando 

obras no local, não exerce posse sobre o imóvel, e que o movimento não está causando prejuízo a 

ninguém com a ocupação. Afirmou-se, ainda, a importância de buscar-se uma solução negociada 

que tenha em vista a necessidade de moradia das famílias, para que se dê efetividade aos direitos 

sociais previstos na nossa Constituição.  O Judiciário dá, assim, esperança a quem acredita no 

cumprimento da nossa constituição no que se refere às demandas populares pelo direito à moradia e 

à garantia da função social da propriedade. 

 A ocupação deixa evidente que aquelas famílias não veem alternativa senão dormir em 

barracos para mostrar ao governo que conquistar o direito à moradia é diferente de “conquistar o 

direito de esperar na fila”! O GDF ainda não se manifestou publicamente, mas já reconheceu que se 

equivocou ao divulgar que o MTST ainda não havia entregado todos os documentos para se 

cadastrar no único programa habitacional existente. Tal cadastro será efetivado ainda este mês. E 

será estabelecida uma política de atenção às famílias enquanto essas esperam a casa definitiva. 

Todas conquistas do Novo Pinheirinho em 2012, em Ceilândia-Df. 

 Esta semana, no dia 22, completa um ano da desocupação violenta realizada no Pinheirinho, 

em São Paulo. Naquela época várias lideranças petistas se levantaram para denunciar a ação 

violenta do governo tucano. Hoje, não fosse o desempenho excepcional de nossos advogados que 

suspenderam a liminar, estaríamos vendo as mesmas cenas de injustiça e violência que vimos um 

ano atrás, no Pinheirinho. Cobramos do governo petista do DF uma posição diferente daquela 

tomada pelo governo tucano de SP! Cobramos uma solução em favor dos trabalhadores e 

trabalhadoras ao invés de mais favorecimento a empresários especuladores! 

 O MTST continua ocupando o prédio, que agora tem vida e cumpre (pela primeira vez em 

sua história) função social. Continuamos na luta para garantir a efetivação de uma política de 

habitação digna no DF, em especial para corrigir as distorções do programa Morar Bem - onde 

pessoas com direito a casas têm ofertas absurdas e são obrigadas a negar e voltar para o fim da lista. 

O movimento social tem legitimidade reconhecida para apontar falhas e organizar as pessoas na luta 

por seus direitos, cabe ao governo reconhecer e garantir o direito à moradia. O movimento continua 

aberto à negociação esperando que os governos não permitam outro Pinheirinho, no DF ou em 

qualquer lugar do Brasil e que garantam o direito das famílias!  

Conquistamos na justiça o direito de ficar, conquistaremos na luta o direito de morar! 

MTST! A Luta é Pra Valer! 


