Carta da Leste 1 - 2016
Avançar na luta para não retroceder nas conquistas
Em 2016, completamos mais uma etapa na nossa caminhada. No Plano Diretor, garantimos
terras para habitação. Nos programas habitacionais, conquistamos moradias para mais de 5
mil pessoas. Nos cursos e atividades de formação, conhecemos muita gente nova e disposta a
mudar o mundo. Isso não é pouco nesses tempos bicudos.
Mas, o golpe que derrubou a Presidenta Dilma também quer tirar as conquistas sociais mais
importantes que os trabalhadores tiveram nos últimos anos. Para diminuir a desigualdade vão
dizer que vai faltar dinheiro, mas para aumentar os lucros dos banqueiros, os golpistas não
pouparão esforços.
Por isso, primeiramente: FORA TEMER!
Mas, além disso, temos outros motivos para lutar: ultrapassamos a marca de 5 mil famílias
inscritas no movimento, ampliamos a presença da Leste nos bairros com a criação de novos
grupos de origem, apoiamos companheiros nos conselheiros participativos, tutelares, de
habitação e política urbana e estamos participando mais ativamente da vida das entidades e
comunidades populares.
Por isso, vamos à luta para:
• Que o Minha Casa Minha Vida – Entidades não seja destruído pelos golpistas;
• Que a autogestão na moradia seja ampliada e valorizada;
• Que o governo estadual e a Prefeitura invistam em novos programas de habitação;
• Encontrar novos terrenos para a conquista de novos projetos;
• Discutir e viabilizar projetos para as famílias com renda intermediária;
• Ampliar a participação das famílias nas atividades dos bairros;
• Em defesa da Universidade Federal da Zona Leste.
Também é nossa responsabilidade garantir a eleição de companheiros que nos representam.
Eleger Fernando Haddad Prefeito e Nabil Bonduki vereador são tarefas que fortalecem a nossa
luta e constroem uma cidade mais bonita.
Em 2017, vamos começar a obra nos nossos projetos e a Leste 1
vai completar 30 anos de caminhada. Serão tempos de luta e de
resistência, mas, enquanto existir uma única família sem moradia,
nunca vamos parar de lutar!

Grande Ato
Temer, devolve Minha Casa e Meus Direitos!
Dia 10 de outubro - Às 16 h
MASP – Av PAULISTA (próximo ao Metrô Trianon)

