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Polícia cumpre mandado de reintegração de posse do Cotonifício de Moreno
Área onde funcionava a fábrica de tecidos da cidade foi ocupada há cerca de três
meses

A Polícia cumpre mandado de reintegração de posse da fábrica fechada do Cotonifício
de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira. O
documento, expedido pela 1ª Vara Cível da comarca do município, solicita a retirada
das famílias, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e
do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que reivindicam as áreas
ocupadas.
Os barracos dos moradores começaram a ser derrubados. Manifestantes atearam fogo
em entulhos e pneus na rua e os bombeiros foram acionados. O Batalhao de Choque
está no local.
Segundo levantamento do 6º Batalhão de Polícia Militar, que irá cumprir o mandado
junto com oficiais de justiça, as áreas do Cotonifício, onde funcionava a fábrica de
tecido da cidade, as famílias ocupam a área há aproximadamento três meses. A
informação inicial da PM era de que havia 500 famílias, totalizando 1.700 pessoas. Os
ocupantes, no entanto, afirmam que mais de 2 mil famílias vivem na área, que possui
1.409 hectares.
A PM diz que a operação ocorre após diversas tentativas de negociação entre a
corporação, representantes da prefeitura, do Governo de Pernambuco e dos
representantes dos ocupantes das cinco áreas a serem reintegradas.

Assunto: Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse em Moreno
Veículo: FolhaPE.com.br
Data: 30/07/2014
Editoria:
Seção:

Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse em Moreno
Helicóptero da Polícia Federal sobrevoa a área ocupada na manhã desta quarta
Policiais militares iniciaram na
manhã desta quarta-feira (30), em
Moreno, na Região Metropolitana
do Recife, o cumprimento de um
mandado de reintegração de posse
do cotonifício do município. O
mandado foi expedido pela 1ª
Vara Cível da comarca da cidade.
Um helicóptero da Polícia Federal
(PF) sobrevoa a área ocupada.
Até o momento, não houve
confronto, de acordo com o
Movimento dos Tralhadores
Rurais Sem Terra (MST) As mais
de 500 famílias estão deixando a
área sem resistência. A
reintegração está sendo
comandada pelo 6º Batalhão, com o apoio do Batalhão de Choque e diversos militares
do Grande Recife.
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PM realiza reintegração de posse em terreno de Moreno, na RMR
Local estava ocupado há três meses, por cerca de 500 famílias.
Moradores atearam fogo em pneus em protesto contra reintegração.

A Polícia Militar deu início, na manhã desta quarta (30), à reintegração de posse do
imóvel Cotonifício Moreno, no município de Moreno, Região Metropolitana do Recife.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para acompanhar a ação, que foi recebida
com protestos por parte dos moradores da comunidade formada no local. Eles atearam
fogo em pneus e são contrários à reintegração das cinco áreas do terreno.
O Cotonifício Moreno é o terreno de uma
antiga fábrica de tecido da região. Ele foi
ocupado há três meses e, atualmente,
contava com a presença de 500 famílias.
Na Rua Quintino Bocaiúva, perto do local,
os manifestantes fecharam uma rua com
pneus, segundo a PM. Eles atearam fogo
no material e só o Corpo de Bombeiros
conseguiu controlar as chamas. A cavalaria

da PM esteve no terreno para ajudar com o cumprimento do mandado. Uma das
moradoras do local, Maria Aparecida, é mãe de dois filhos e diz que não tem para onde
ir. A situação é semelhante à da maioria dos ocupantes do terreno.
O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível da comarca da cidade de Moreno. Segundo
a PM, a operação aconteceu depois de algumas tentativas de negociação entre
representantes da Prefeitura de Moreno, Governo de Pernambuco e ocupantes das áreas
que vão ser reintegradas. O 6º Batalhão da PM comanda a ação.

