Documentário "Monjolo: Todo Mundo Tá Feliz?"
Entendendo o Caso Monjolo
1- Quantas famílias foram removidas da Estrutural na ação de Julho de 2008?
R: Em julho de 2008 foram removidas cerca de 40 famílias. Hoje já são 70 famílias.
Casos de remoções da Estrutural continuam ocorrendo frequentemente.
2 – Onde fica o Núcleo Rural Monjolo?
Fica no Distrito Federal, ao sul do Recanto das Emas. A região é centrada
aproximadamente em 15°55'39" sul, 48° 4'37" oeste com um raio de 1,5 Km.
3 - Por que as famílias foram removidas da Estrurural?
R: As famílias saíram de dois lugares específicos, os setores conhecidos como
Cabeceira do Valo e Chácaras Santa Luzia, e foram removidas sob a alegação de que
parte do setor de chácaras seria um cinturão verde de isolamento do lixão e outra parte
seria a Vila Olímpica, e que a área da Cabeceira do Valo estaria condenada sob o risco
de enxurrada, já que depois das obras de pavimentação toda água da chuva da Estrutural
escorreria para lá.
4 - Famílias que moram há mais de 4 anos em um terreno “do governo” podem
requerer a propriedade?
R: Não há consenso entre os magistrados de se o tempo mínimo seria de um ano e um
dia ou se com um mês de moradia o indivíduo já pode requerer o direito sobre
a propriedade, mas quatro anos é, sem dúvida, um período inquestionável para que seja
reconhecido o direito de propriedade.
5 - Famílias que moram há mais de 4 anos em um terreno “do governo” podem ser
removidas? Como deve ser o processo?
R: Para remover pessoas que estejam em área pública por todo esse tempo, é preciso
que se tenha um mandado judicial, o que o juiz só emite depois de analisado o caso
levando em consideração o tempo de residencia no local. Além disso a família precisa
ser notificada com um prazo mínimo de cinco dias de antecedência e ser levada para o
lugar onde considerar melhor.
6 - O Ministério Público fez alguma coisa?
R: Quanto ao Monjolo, o Ministério Público só depois de muito tempo começou a agir
depois que foi acionado pela comunidade. Promoveu várias reuniões com os órgãos
responsáveis, nas quais nove acordos foram feitos e nenhum deles cumpridos pelo poder
público. Depois disso o MP ajuizou uma ação civil pública, que agora corre na justiça
sem muitos avanços.
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7 - O que reivindicam as famílias removidas para o Monjolo?
R: As famílias pedem agora a regularização das casas que estão em APP, a construção
de postos de atendimento de assistência públicos, como saúde, educação e transporte,
estrutura básica para o local, como pavimentação, esgoto e energia, e também
indenização por todos os danos (materiais, morais e psicológicos) causados pela
remoção.
8 - As crianças têm acesso a escola no Monjolo?
R: Depois de perderem um ano escolar e de muita luta da comunidade e das pressões do
MP, hoje vai um ônibus escolar buscar as crianças na comunidade. A escola local,
contudo, está superlotada, pois não foi originalmente construída para comportar tantas
crianças.
9 - O caso foi noticiado na imprensa?
R: Depois de muito tempo e de muitas tentativas dos moradores de denuciar, o caso saiu
na impressa várias vezes, mas sempre acompanhado da explicação dos órgãos públicos
de que providências estavam sendo tomadas.
10 - Qual é o posto de saúde mais próximo?
R: O posto de saúde mais próximo fica no Recanto das Emas, o que para os moradores
das Chácaras da segunda etapa torna impossível ir a pé. Lá não tem transporte
público, sendo o acesso possível só no caso de se conseguir um carro particular.
11 - Qual é o ponto de transporte público mais próximo?
R: O ponto de ônibus mais próximo fica fora do Monjolo e só é acessível aos primeiros
moradores do assentamento, cerca de três quilômetros de distância.
12 - Quais são as maiores necessidades das famílias atualmente no Monjolo?
R: A situação no Monjolo não mudou muito desde a remoção. Além de serem muito
precários os serviços públicos de assistência, ainda falta trabalho para muitos chefes de
família, o que faz com que muitos vez ou outra tenham que passar fome.
13 - A tal Vila Olímpica foi realmente construída na Cidade Estrutural?
R: A Vila Olimpica está em fase de conclusão, faltando ainda a remoção de outras
famílias da área onde será seu estacionamento e a remoção da única moradora da área
que se negou a mudar de lá e que permanece no local com uma liminar da justiça, D.
Izabel.
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