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os últimos três meses, em 
plena pandemia do co-
ronavírus, mais de 1.000 
famílias foram despejadas 
de ocupações na cidade 

de São Paulo. No mesmo período muitas 
famílias migraram do aluguel para a rua e 
ocupações. Janaina Xavier, 40 anos, está 
grávida de nove meses. Com dificuldades, 
foi obrigada a deixar o aluguel e ocupar 
um pequeno espaço de um prédio na 
região central da cidade para proteger 
a família. Ela faz parte da comissão de 
moradores da ocupação Rio Branco 701, 
que abriga 21 famílias, entre elas, pessoas 
que estavam em situação de rua, traba-
lhadores autônomos e desempregados.

No início do mês de julho a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), aler-
tou ao governo brasileiro que cessasse 
com o despejo de famílias no estado 
de São Paulo em virtude da Covid-19 
e principalmente por violar os direitos 
humanos. Contrariando o apelo da ONU, 
o município tem mantido as remoções 
de famílias, indo contra de seu próprio 
discurso de isolamento social para conter 
o coronavírus.   

Há dois meses os moradores da ocu-
pação Rio Branco 701, estão ameaçados 
por uma decisão liminar de reintegração 
de posse. Janaina Xavier que também é 
Conselheira do Comitê PopRua (Comitê 
Intersetorial da Política Municipal da 
População em Situação de Rua), diz que 

a situação de todos é bastante difícil e 
angustiante, em razão de a  qualquer 
momento 60 pessoas poderem ser joga-
das no meio da rua. A primeira ordem 
de despejo não foi cumprida, o juiz 
manteve a decisão pela reintegração e 
negou todas as tentativas de mediação 
e negociação.

“Nós viemos morar aqui porque nos-
sas vidas ficaram ainda mais desestrutu-
radas com a pandemia. Entramos neste 
imóvel porque ele estava vazio e nós es-
távamos no desespero, praticamente no 
olho da rua”, conta Janaina que tem 
o sentimento de revolta com a falta de 
sensibilidade por parte dos governantes. 

A cidade de São Paulo tem carência 
de moradia, quase na mesma proporção 
de prédios vazios. Segundo o próprio 
levantamento da prefeitura, em 2018, a 
região central da cidade possuía mais de 
800 imóveis cadastrados como vazios ou 
subutilizados. Os moradores da ocupação 

Rio Branco 701, defendem a mesma pau-
ta -Moradia- discutida há décadas pela 
população em situação de rua e outros 
coletivos.

Organizações sociais e movimentos 
populares lançaram no dia 23 de julho, a 
campanha ‘Despejo Zero’ para denunciar 
as remoções de famílias no Brasil durante 
a pandemia. Na mesma data, o Ministério 
Público recomendou à Prefeitura de São 
Paulo a suspensão de despejos na cidade, 
embora a advertência seja aplicada para 
famílias vulneráveis que ocupam imóveis 
públicos.   

Os proprietários do imóvel, em que 
está a ocupação Rio Branco 701, alega-
ram que o imóvel estava em reformas. 
Ao contrário, os moradores provam que 
o prédio estava em estado de abandono, 
sem portas, sem janelas e depredado. 
Janaina fez um apelo para os proprietá-
rios dando oportunidade para que eles 
visitassem o imóvel e assim analisem o 

estado que o prédio se encontra após a 
ocupação, possibilitando conhecer e saber 
que é ocupado por famílias com crianças 
pequenas e que a finalidade é moradia, 
diferente do que pensam e alegam.  

A única proposta que a prefeitura ofe-
receu para os moradores através do setor 
de mediação de conflitos foi a de vagas 
em albergues. Uma proposta tão absurda 
quanto a falta de vagas para a população 
em situação de rua. Janaina diz que todos 
os dias, famílias batem na porta do prédio 
na procura de um espaço para se abriga-
rem. Ela fez uma relação em um caderno 
que já consta quase 100 nomes de chefes 
de famílias. Os moradores da ocupação 
dependem de doações de cestas básicas, 
água, roupas e principalmente produtos 
básicos de higiene. 

“A pauta que nós queremos é um 
lugar pra gente morar. Nós temos os 
nossos direitos e o governo pode e tem 
como nos ajudar, se ele não entender isso, 
vai continuar tendo ocupação, a luta vai 
continuar”, diz Janaina, que faz um apelo 
aos proprietários dos imóveis e autorida-
des para que tenham sensibilidade diante 
do cenário pandêmico.

“Na próxima semana provavelmente 
eu estarei no hospital, vou ter a minha fi-
lha. Continuarei na angústia de não saber 
se terei um teto para abrigar meus filhos e 
todas as famílias que estão aqui. Eu faço 
um apelo aos governantes, aos empresá-
rios que tenham sensibilidade não só pelo 
estado em que eu me encontro, mas por 
todos que estão aqui. Nós só queremos 
uma moradia para criar os nossos filhos, 
um lugar digno, todos sabem que a rua 
não é lugar para morar. Quando começou 
a pandemia o governo disse: ‘fique em 
casa’, mas, ele está fazendo o contrário, 
ele está jogando famílias pobres e vulne-
ráveis na rua. Eu peço que nos dêem a 
oportunidade de termos a nossa moradia 
digna”, clama Janaina Xavier.

Famílias resistem à ameaça de despejo
21 famílias de ocupação 
na região central de 
SP, vivem a angústia 
de serem despejadas 
em plena pandemia do 
coronavírus

Janaina Xavier, grávida de nove meses é uma das moradoras da Ocupação Rio Branco, em SP

Cláudia Pereira

Cláudia Pereira
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Editorial

Denúncia

o dia 22 de julho, ocorreu o lan-
çamento da campanha nacional 
contra os despejos durante a 

pandemia. Com o nome “Despejo Zero 
– pela vida no campo e na cidade” a 
ideia é articular e potencializar as lutas 
contra as remoções em todo o país, nas 
mais diversas frentes e envolvendo os 

Lançamento da Campanha “Despejo Zero”

Renato Abramowicz Santos  
Fórum Aberto Mundaréu da Luz

mais variados movimentos – urbanos, 
sem-teto, sem-terra, população em si-
tuação de rua, indígenas, ribeirinhos, 
quilombolas, atingidos por barragens, 
ameaçados de despejo por conta do 
aluguel – como forma de reunir o maior 
número possível de situações e ameaças, 
não restringindo o foco só nas cidades 
ou na região Sudeste do país. 

Construir uma aliança diversa com 
diferentes representantes e movimentos 
populares, junto de entidades compro-
metidas com o direito à moradia e labo-
ratórios de pesquisa universitários foi a 
aposta para juntar forças, nacionalmente, 
em um momento de emergência sanitária 
em que a remoção significa ataque à vida. 
#DespejoZero nas redes sociais.

Ameaça de remoção  
no centro de SP em  
plena pandemia 

Cerca de 433 famílias dos Campos 
Elísios, região central de SP,  estão ame-

açadas de serem removidas em plena 
pandemia

Desde maio de 2017, quando o 
então prefeito João Doria mandou tra-
torar imóveis com gente dentro, que 
moradores e comerciantes de dois quar-
teirões no bairro do Campos Elíseos, 
centro de São Paulo, na região conhe-
cida como “Cracolândia”, permanecem 
ameaçados de serem removidos e todos 
os imóveis demolidos para dar lugar 
a torres de apartamentos da Parceria 
Público-Privada (PPP) habitacional do 
governo estadual em parceria com a 
prefeitura municipal. 

Em 2018, a população de um quar-
teirão vizinho foi inteira removida para 
dar lugar a uma outra PPP, desta vez 
da saúde, para a construção do novo 
hospital Pérola Byingnton.

Essa história de ameaça de remoção 
que se arrasta desde 2017, convivendo 
com uma violência cotidiana, entrou em 
um novo capítulo quando parte da pre-
feitura (Secretaria Mmunicipal de Gover-

no e Cohab) junto de parte do Tribunal 
de Justiça de São Paulo decidiram pres-
sionar e acelerar as desapropriações dos 
imóveis para que as remoções pudessem 
ocorrer “mesmo diante a pandemia”. 
(Renato Abramowicz Santos)

Por volta de 433 famílias estão mo-
rando nas duas quadras e apenas 58 
(cadastradas em 2017) teriam direito a 
receber o (insuficiente) Auxílio Aluguel 
de R$ 400 para se mudar dali; 375 fa-
mílias deveriam sair de suas casas sem 
receber nenhum encaminhamento ou 
auxílio, tudo isso em plena pandemia.

A retirada da casa, um dos únicos 
meios comprovados de proteção ao no-
vo coronavírus, gerando aglomeração e 
deslocamento neste momento, ameaça 
promover uma contaminação em massa, 
além de uma piora nas condições de vida 
e moradia dos atingidos, transformando 
essas remoções em um atentado ao 
direito à moradia, ao trabalho, à saúde 
e, principalmente, à vida dos moradores 
e comerciantes da região.

Despejo, Zero!
aça chuva ou faça sol, milhares 
de brasileiros sofrem o drama do 
despejo no Brasil. Famílias são reti-

radas de suas casas, muitas vezes nas pri-
meiras horas do dia sob pressão policial. 
A forma como são realizados os despejos, 
e no meio de uma crise pandêmica, viola 
todos os direitos dos cidadãos. Para onde 
ir com malas, móveis e histórias?

É desumano o modo como o Estado 
trata milhares de pessoas. A lógica habi-
tacional explora a população com o alto 
custo de aluguéis, e impede que famílias 
de baixa renda acessem um local digno 
para morar. Do outro lado, milhares de 
imóveis estão abandonados em SP, sem 
cumprir sua função social. Estima-se que 

no país, o déficit habitacional seja de mais 
de 7.8 milhões de moradias, em um con-
texto em que cerca de 13% da população 
está desempregada (IBGE 07/2020). 

Cabe dizer que o direito à moradia 
além de ser um direito humano básico 
é uma forma de estruturar vidas. Para as 
pessoas em situação de rua, por exemplo, 
o fato de não ter um CEP compromete a 
situação de empregabilidade, pois dificil-
mente alguém em situação de rua con-
segue um emprego sem um endereço. 

É preciso oferecer soluções dignas de 
moradia, para todos os cidadãos. Não 
temos mais como esconder o problema 
embaixo do tapete ou do viaduto. Está 
escancarada a desigualdade social e ela se 

reflete nos olhares desamparados dessa 
população desassistida, que sem destino, 
muitas vezes acaba em situação de rua, 
sem um teto para se abrigar.

Por isso, é urgente que se inter-
rompam os despejos e avancem as 
políticas públicas efetivas que possibili-
temopções além da rua e do albergue. 
Apoiamos integralmente a iniciativa 
dos Movimentos Sociais da cidade 
e do campo que lançaram a campa-
nha  Despejo Zero, ação nacional, com 
apoio internacional,  que visa a sus-
pensão dos despejos ou remoções, 
sejam elas fruto da iniciativa privada 
ou pública, respaldada em decisão 
judicial ou administrativa, que tenha 
como finalidade desabrigar famílias 
e comunidades, urbanas ou rurais.” 
(Trecho final da Carta Manifesto da 
Campanha lançada no dia 23/7).
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Honoris Causa

pandemia da Covid-19 causou 
muitos impactos sociais e eco-
nômicos, mas despertou tam-

bém solidariedade e gestos concretos 
de pessoas que se importam com os 
que estão em situações vulneráveis. Há 
quase um ano, o projeto “Sopão Eliseu” 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima da 
Vila das Belezas, zona sul de São Paulo, 
conta com o Sr. Eliseu fazendo a ponte 
da solidariedade. 

Afonso Eliseu Monteiro nasceu na 
cidade de Triunfo (PB), e há 45 anos 
veio para São Paulo fugindo da seca. 
Trabalhou como balconista, mas não 
se adaptou pelo fato de ter estudado 
pouco e ser tímido. Mais tarde, se en-
controu como auxiliar de padeiro, e se 
profissionalizou na área de padaria e 
confeitaria.  Da arte em fazer pães e 
doces, ele partilha a solidariedade lite-
ralmente com o pão de cada dia. 

No dia 20 de julho, Eliseu fez 65 
anos de idade e reafirmou seu com-

solidariedade é um laço de resis-
tência”, disse-me em uma tarde 
de domingo Daiane Ramos, 45 

anos. Ela é natural de Jacareí, no Vale do 
Paraíba (SP). Vive em Guararema, mas 
desde o dia 20 abril, com o início da pan-
demia de Covid-19, faz de uma cozinha 
no centro de São Paulo sua morada – ao 
menos, seu coração está lá.

Daiane e outros 11 militantes doMovi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST)de São Paulo compõem a Brigada 
Estadual Zilda Camargo Ramos e somam 
à Campanha Periferia Viva de São Paulo 
com o projeto Marmita Solidária. Esta é 
uma iniciativa do MST em 20 estados do 
país e já entregou mais de 2.500 tonela-
das de comida saudável às pessoas mais 
vulneráveis das cidades brasileiras.

Em São Paulo, Daiane e seus colegas 
produzem 300 marmitas diariamente, 
e a Rede Rua é uma das pontes para 
que as marmitas cheguem ao povo que 
faz das calçadas sua moradia. “Cento e 

Exemplo de solidariedade 
e amor ao próximo

Eliseu Monteiro marca 
Santo Amaro, zona sul 
de SP, com seu “Sopão” e 
presença em defesa dos 
que não têm moradia

Cláudia Pereira

promisso com o projeto do “Sopão”, 
uma ideia que surgiu durante um pe-
ríodo difícil de sua vida. Ao participar 
dos encontros de casais na paróquia, 
sentiu o desejo de dedicar boa parte 
de sua vida para alimentar a esperança 
dos mais necessitados. Em um Natal, a 
paróquia preparou um almoço dedicado 
aos moradores de rua, e ele percebeu 
que um dia era pouco para alimentar 
quem passa fome. Sem muitos recursos 
pediu para um amigo açougueiro que 
doasse as sobras de ossos e aos amigos 
da feira pediu os legumes. Começou 
a preparar sopa e pães em sua casa e 
distribuía para os moradores de rua. 
Ele viu que poderia proporcionar muito 
mais que servir uma sopa com pão, e 
a comida passou a ser pretexto para 
ajudar a recuperar vidas. 

O que Eliseu não esperava era a pro-
porção que o projeto tomaria. “Não 
sou eu que faço o ‘Sopão’, sou apenas 
um escolhido para motivar a vontade 
de Deus”. Ele imaginou que o projeto 
pudesse parar com a pandemia, mas 
ao contrário, o “Sopão Eliseu” ganhou 
força, e com doações passou a fornecer 

mais de 400 marmitas por semana du-
rante a quarentena.  

“O pior momento pra mim nessa 
pandemia, foi quando me disseram 
que estava suspensa a distribuição das 
marmitas por tempo indeterminado. O 
padre Fernando [Doren] pediu para eu 
não ser teimoso e nem cabeça dura, 
porque aquele momento era muito 
crítico. Fiquei três dias em profunda 
tristeza e pedindo a Deus um caminho 
para alimentar quem passava fome 
na rua”, lembra Eliseu com lágrimas 
nos olhos. 

Não foi nada fácil para Eliseu ficar 
isolado, aos poucos ele foi criando pro-
vocações e até saindo de casa em busca 
de ideias e formas de ajudar. Ele, que se 
considera um sonhador, não esperava 
que poderia ser ativo no projeto, mes-
mo não estando presente em alguns 
momentos. O grupo de voluntários 
do “Sopão” reorganizou a agenda e 
tarefas com escalas e três vezes por 
semana distribuem marmitas, água, 
suco, roupas, cobertores e cestas bá-
sicas para a população em situação de 
rua em Santo Amaro. Realizam tudo 

com segurança e proteção durante esse 
período de pandemia. 

Muitas pessoas da comunidade Nos-
sa Senhora de Fátima são unânimes ao 
falar de Sr. Eliseu. “Sonhamos o sonho 
dele e juntos com a paróquia, colocamos 
em prática o ‘projeto social do sopão’”, 
conta Solange Soares, que o conheceu 
há sete anos. “Este homem é sinônimo 
de perseverança e tem um amor sem 
medidas ao próximo”, diz Rinaldo San-
tos. Para Joelma França, Sr. Eliseu é es-
tímulo e referência para uma sociedade 
justa e solidária.

O projeto do Eliseu ainda não está 
concluído. Ele sonha ir mais longe, quer 
buscar apoio para recuperar a autonomia 
de pessoas em situação de rua. Diz que 
não basta só dar o peixe, que é preciso 
dar a rede e ensinar a pescar. Solidarie-
dade e amor ao próximo, esse é o jeito 
simples de viver do Sr. Eliseu Monteiro. 
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a Afonso Eliseu Monteiro
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Solidariedade

Essa seção é uma homenagem ao grande defensor dos direitos 
humanos, Manoel Messias dos Santos, o Jamaica.

MST doa marmitas para a população em situação de rua
desde o início de abril, com 
o início da pandemia, o 
movimento já doou 2,5mil 
toneladas de alimentos em 
18 estados

Karla Maria

quarenta marmitas vão para o prédio que 
tem os imigrantes e 160 vão para a Rede 
Rua. Começamos às 7h e encerramos às 
14hou às 17h, depende do dia que tem 
marmita para a janta também”, conta 
Daiane,explicando a dinâmica de trabalho.

É muita comida, e comida de quali-
dade. Feita com carinho e luta. “Nossos 
produtos são orgânicos e vêm de doações 
dos acampamentos do interior de São 
Paulo, além das doações da sociedade 
civil. Fizemos um balanço e totalizamos 
2.500 toneladas de produtos orgânicos, 
produtos da Reforma Agrária, da luta do 
povo. É muito gratificante para as famílias 
que estão no campo produzindo e fazen-
do com que o seu alimento chegue para 
a população da cidade que mais precisa”.

E precisa mesmo. Em São Paulo, a 

Rede Rua é uma das parceiras do MST e 
diariamente recebe 160 marmitas, cuja 
distribuição acontece em três pontos da 
cidade: Brás, Santo Amaro e Sé, para o 
Movimento Estadual da População em 
situação de rua. O retorno que as equipes 
da Rede Rua tiveram até o momento de 
fechamento desta edição é o de que as 
marmitas são saborosas. É o tempero da 
solidariedade.

Para David Zonoy Cukiermans Adão, 
da coordenação nacional do MST em São 
Paulo, a solidariedade é um dos princípios 
do MST e, mais do que isso, da classe 
trabalhadora. “Pegue desde o fim da es-
cravidão, como que todas as pessoas que 
foram jogadas na periferia conseguiram 
sobreviver sem o apoio do Estado? Essa 
solidariedade entre a classe trabalhadora 

sempre existiu e nas experiências revo-
lucionárias que a gente viu na história a 
solidariedade é sempre presente. Para o 
MST isso sempre existiu e o movimento 
sempre recebeu ao longo da sua história, 
e continua recebendo, solidariedade da 
sociedade civil”.

Brigada Estadual  
Zilda Camargo Ramos

A Brigada Estadual recebeu o nome de 
Zilda Camargo Ramos, em homenagem a 
Tia Ilza, que faleceu no dia 30 de abril, em 
São Paulo, aos 65 anos de idade, vítima de 
Covid-19. O seu nome, a sua memória e 
o seu corpo de mulher negra, evangélica 
e periférica agora se somam na contagem 
ascendente das vítimas letais da pandemia 
do coronavírus nas periferias do Brasil.

“Zilda amava o trabalho”, relembra Ísis 
Campos, integrante da direção do MST. 
“Ela dizia que nunca tinha sido tratada 
com tanto carinho nos empregos ante-
riores. E ela retribuía com muito carinho 
também. Entendia a nossa luta e tinha 
muita consciência de classe. Conversáva-
mos muito sobre a exploração do trabalho 
doméstico”.

Dentre os 1.654 sepultamentos rea-
lizados no Cemitério da Vila Formosa no 
mês de abril, um foi o de Zilda. Por medida 
de segurança, seu túmulo ainda não foi 
visitado pela família.

A Brigada Estadual Zilda Camargo Ramos do MST produz 300 marmitas por dia em SP

Arquivo MST
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Vidas na
Cracolândia

democracia é o poder 
instituído pelo povo, 
bom, isso na teoria. 
Acho que a democracia 
em nosso país corre 
bastante risco com o 
governo do Bolsonaro, 
que eu não ajudei a 
eleger. um governo 
que não tem nenhum 
comprometimento 
com as questões sociais 
e que deixa a gente 
temeroso. A nossa 
tão recente 
democracia está 
correndo perigo

Trecherinhas

Roberto F. dos Santos, 53 anos, 
vendedor da Revista ocas

Karla Maria

Cláudia Pereira e Alderon Costa

São Paulo, 1 a 14 de agosto 

Pelo segundo ano consecutivo, uma querida amiga da Rede 
Rua preparou toucas para doar para a população em situação 
de rua enfrentar o frio. Sem querer se identificar, a dona das 
talentosas mãos que fizeram as toucas em crochê disse que se 
pudesse faria mais. “É algo que minha mãe fazia e faço com 
muito carinho e amor”. o trabalho já aqueceu muitos dos que 
passam pela Rede Rua. “o mais lindo é que ela faz uma a uma, 
com muito carinho. As toucas são lindas e a solidariedade mais 
ainda”, diz Andreza do Carmo, membro da Rede. 

Camping e  
vagas de hotéis

Movimentos da PopRuaconti-
nuam pressionandoa gestão mu-
nicipal para concretizar o acordo 
feito no dia 7 de julho, depois do 
acampamento em frente à sede da 
Prefeitura. Além das 100 vagas pre-
enchidas entre os hotéis Windsor e 
Rede Rivoli, foram contratadas mais 
50 no Grand Barão Hotel, para ido-
sos em situação de rua. A proposta 
de Camping (apresentada pelo 
Comitê PopRua) ainda aguarda 
aprovação e implementação pela 
SMADS e pelo COMAS.

Suspeita de 
envenenamento

Políciainvestiga a morte de 
dois moradores de rua e um cão-
no dia 22 de julho, por suspeita 
de envenenamento após come-
rem marmita em Itapevi (Grande 
SP). A confirmação da suspeita 
depende dos exames toxicoló-
gicos. Outros dois adolescentes 
que consumiram os alimentos 
passaram mal e estão internados 
em estado grave. O doador da 
marmita se apresentou à polícia 
afirmando que faz doações há 
10 anos. 

19 de agosto,  
dia Nacional de luta!

No dia 19 de agosto recorda-
se o “Massacre da Sé”, ocorrido 
em 2004, quando oito pessoas 
em situação de rua foram assas-
sinadas. Os Movimentos Nacio-
nal e Estadual da População em 
Situação de Rua com o apoio 
do Fórum da Cidade estão ar-
ticulando 5 dias de atividades 
com possibilidades de atos pela 
cidade. Até hoje, ninguém foi 
punido.

opressão  
em osasco

No dia 24 de julho, moradores 
em situação de rua que estavam 
na Praça Marquês do Herval, cen-
tro de Osasco tiveram seus perten-
ces (cobertores e documentos) re-
tirados pela Polícia Militar em uma 
operação de limpeza da Secretaria 
Urbana. Só com a roupa do corpo 
não puderam se proteger do frio. 
Richard de Oliveira, que estavana-
praça, contundiu o pé durante o 
tumulto. O caso foi denunciado 
para a Defensoria Pública. 

Nova Portaria  
da Zeladoria em SP

A Zeladoria, órgão da prefeitura 
responsável pela limpeza da cidade 
e que tem gerado transtorno e 
conflitos com as pessoas em si-
tuação de rua, conta com nova 
portaria que regula as ações, na 
tentativa de reduzir as violações 
de direitos. A partir da Lei Munici-
pal n° 17.252/2019,  e o Decreto 
Municipal n° 59.246/2020, a por-
taria vem contribuir com pequenos 
avanços no respeito às violações 
que continuam, apesar dos avan-
ços do Decreto.

o início de março, com 
a chegada do novo co-
ronavírus e das medidas 
de isolamento social, as 

condições de vida da população mais 
vulnerável pioraram muito, e o desca-
so do poder público em dar respostas 
a esta situação, torna ainda mais difícil 
a vida das populações mais atingidas 
pela Covid-19.

Quem vive na rua e depende de 
doações para sua sobrevivência, está 
em situação ainda mais difícil. Além 
da redução das doações, diminuiu 
também a circulação de pessoas pela 
cidade. O fechamento de serviços 
públicos que realizavam atendimento 
na região da “Cracolândia” aumentou 
ainda mais a exposição e os riscos de 
saúde das populações que ali vivem.  
Com a chegada do inverno, piora a 
situação.

Com o apoio da Fiocruz, o Grito 

Solidariedade que aquece 

Projeto ‘Vidas na Cracolândia importam!’
Iniciado no dia 8 de 
julho, com a distribuição 
de 118 cestas básicas 
realizada pelo Pessoal 
do Faroeste para 
famílias que moram na 
região da Luz

Luciane Udovic 
e Natalina Ribeiro 

Grito dos Excluídos/as Continental

dos Excluídos/as Continental, está 
implementando o Projeto “Vidas 
na Cracolândia importam!”. Uma 
experiência inovadora porque tem 
como eixo de combate a Covid-19, 
em parceria com coletivos e ativistas 
que já atuam no centro de São Paulo. 
A ideia é otimizar recursos, esforços e 
valorizar estas iniciativas. Os parceiros 
desta ação são: Companhia de Teatro  
Pessoal do Faroeste, Coletivo Tem 
Sentimento, A Craco Resiste, É de Lei, 
Rede Vida e Movimento Nacional da 
População em Situação de Rua. 

As ações desenvolvidas neste gra-
ve momento de pandemia têm como 
objetivo levar cuidados, orientações 
e proteção às pessoas que vivem na 
região da Luz, evitando assim o au-

mento do número de infectados e 
de óbitos.

O projeto iniciou no dia 8 de ju-
lho, com a distribuição de 118 cestas 
básicas, realizada pela Companhia 
de Teatro Pessoal do Faroeste, para 
famílias que moram na região da Luz. 
Até o final do mês serão entregues 
cerca de 800 kits de higiene (com 
máscaras e calcinhas confeccionadas 
pelo Coletivo Tem Sentimento, absor-
ventes íntimos femininos, sabonetes e 
aparelhos de barbear); 120 barracas 
e 200 sacos de dormir. 

A entrega das doações é acompa-
nhada pela intervenção de uma dupla 
de palhaços, que prestam orientações 
sobre cuidados e formas de prevenir a 
contaminação do novo coronavírus e 
outras doenças. 

A crise que estamos enfrentando 
não é provocada só pela pandemia, 
mas pela descarada prioridade dos 
governos federal, estadual e municipal 
em proteger os mais ricos, mesmo 
diante do aumento das desigualdades 
e da pobreza. Por isso, mais do que 
nunca, é hora de somar esforços e 
construir saídas coletivas para derrotar 
todas as formas de autoritarismo e 
preconceitos que estavam escondi-
dos, mas que nos últimos tempos, 
mostraram a “cara”.

n
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Entrega de cestas na região da Luz


