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Abra suas asas, suas feras, sua mente, 

seu espírito de luta pela justiça social, 
pela saúde mental, pelo direito à cidade, e 
comece a abraçar cada canto e pessoa desta 
cidade que precisam ser abraçades.
ABRACIDADE é um evento itinerante que 
reune movimentos, associações,
coletivos, indivíduos, gentes (e bichinhos 
tbm, pq não?), para o fortalecimento 
mútuo em defesa do direito à cidade, 
entendendo como o direito de todes - 
independente de gênero, etnia, onde 
vive, como se veste) - de usufruir de 
espaços públicos para lazer, convivência e 
compartilhamento (de alegrias, alimentos, 
experiências, saberes). 
As questões que envolvem o Direito à 
Cidade permeiam e transpassam as
questões de saúde, preservação da 
sanidade mental e da dignidade humana.
O ABRACIDADE pode e deve ser 
replicado nos espaços públicos em disputa, 
ameaçados pela expeculação imobiliária, 
abandonados pelo poder público, 
devastados pela gana de exploradores, 
ambicionados para satisfazer os caprichos 
de poderosos. Para que este evento ocorra 
da maneira como deve ser, em toda sua 
essência, deverá ser planejado para reunir 
o maior número de pessoas possível e 
cabível no local de escolha, conforme
condições físicas do espaço, com o 
propósito de informar sobre a

situação do local, para que a comunidade 
tenha conhecimento e simpatize com 
a causa; além de promover a troca de 
experiências entre pessoas, associções, 
coletivos, grupos, movimentos afins. É 
imprescindível que os seguintes princípios 
sejam preservados:
    * Respeito à diversidade
    * Priorização do coletivo
    * Não violência
    * Acolhimento
    * Solidariedade
    * Organização autogestionada

A primeira edição do ABRACIDADE será 
no Campeche (PACUCA). Quem sabe na 
próxima pode ser mais próximo de você!

#Pela Defesa do direito à cidade!
#Pela Luta Antimanicomial!
#Por mais parques públicos e Áreas Verdes 
de Lazer!
#Pela diversidade!
#Pela moradia!
#Pelos povos tradicionais!
#Pelos excluídos!
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