
A vitória vem da Luta 

1990 a 2016 

26 anos de história de luta 
pelo terreno do Belém 



 



Como começou nossa história 



Início do 1o. Mutirão: 
março de 89 



São Francisco 

 



1991 – Prefeitura destina terreno para 
a Leste 1 

• Mutirão Nova Belem 

• Assessoria da AD – sondagem, projeto 

• CDHU se compromete com o financiamento 

 



1993 – Maluf acaba com os mutirões 





 



Nova Belém vai para a Juta 





1993 a 2002 

• Movimento Sem Terra Leste 1 busca 
negociação com PMSP 

 

• Novos atos e acampamentos na área 

 



2003 – Cohab garante que área será destinada aos 
movimentos 

  

2003 – PMSP define que a área será destinada ao 
Futuro Programa Locação Social e se compromete 
com a demanda do movimento 

  

2004 – Plano Diretor estabe- 

lece  a área do Belém como  

ZEIS 3 – L017 

  

 



2004 – Programa Ação Centro define para área do Metrô 
Belém  empreendimento em área da Companhia de Habitação 
(Cohab) locação social com 200 unidades habitacionais 
(recursos do BID e municipais). 
  
2005 – Vigília pelo Direito à Moradia 
  
2006 – PMSP exclui componente habitação do projeto 
financiado pelo BID 
  
2008 – Movimento Sem Terra Leste 1 volta a acampar no 
terreno e reivindica novamente a área. 
 



2005 a 2012 

• Mais acampamentos 

• Prefeitura tenta vender terreno 

• Prefeitura tenta fazer projeto para Renda 
Média 



2013 a 2014 

• Movimentos pressiona e negociam com 
prefeito, mas não define forma de apoio 

• Cohab tenta passar terreno para governo 
estadual fazer uma PPP 



2014 – nova ocupação 







• Após 11 dias, Prefeitura concorda em ceder o 
terreno para movimentos 

• Propõe Edital para selecionar a entidade 



Plano Diretor mantem terreno como 
ZEIS 





Dezembro de 2014 
Novo ato na Prefeitura 







Dez- 14 – Reunião final 



 



Edital 

 







Agora é nossa vez de continuar a 
escrever esta história 

 


