
 MutirãoAutogestão 

Projeto de 700 famílias no bairro 
Parque São Rafael-SP 



Em abril de2014 começa as negociações! 

•Falar do Projeto Parque São Rafael,  essa luta 
começou com um grupo de terras , onde 
conseguimos o terreno através de uma família 
( Everaldo Aguiar) , começa as negociações com 
18 proprietários, nossa 1º opção de compra foi 
em 14/07/2014, projeto que ira atender 700 
famílias. 
 

 
 



Apresentação do Projeto na Plenária da Leste1 Setembro/2014 



1°Assembleia 30/11/2014 



Nossas Lutas!!! 

Atos das Mulheres 08/03/2015 Ato Governo do Estado! 



NOSSAS LUTAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ato Grito dos Excluídos 2015 
 

Ato Contra o Governo do Estado 2016 

 



Assembleias.. 

 





As comissões em ação com a assessoria 
Usina... 





Comissão da autogestão em ação 



Mutirão Amarelo B passou a ser  Mutirão Doroty Stang  
(nome escolhido pelas famílias em 24/06/2015)  

• Historia da Doroty Stang • A Irmã Dorothy Stang nasceu nos Estados Unidos em 1931. Era 
naturalizada brasileira. Pertencia à congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora de Namur. Após trabalhar vários anos em seu país como 
professora, veio para o Brasil em 1966. Residia em Anapu, no Pará, a 
500 Km de Belém. Anapu é uma pequena cidade cortada ao meio pela 
rodovia Transamazônica. 

• Ela buscava também a geração de emprego e renda, com projetos de 
reflorestamento em áreas degradadas. Seu trabalho focava-se também 
na minimização dos conflitos fundiários existentes na região. 

• participava ativamente na luta dos trabalhadores do campo contra a 
grilagem e a devastação da floresta. Ajudou a fundar a primeira escola 
de formação de professores na rodovia Transamazônica. 

• Irmã Dorothy recebeu diversas ameaças de morte, sem deixar 
intimidar-se. Pouco antes de ser assassinada, declara: “Não vou fugir 
nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos 
no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, 
numa terra onde possam viver e produzir com dignidade, sem 
devastar”. 

• A Irmã Dorothy Stang foi assassinada com seis tiros, dia 12/02/2005, 
em uma estrada de terra de difícil acesso, a 53 km da sede do 
município de Anapu. Tinha 73 anos de idade. 

• “Tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como 
escapar de ti? Como calar, se tua voz arde em meu peito?” 



Mutirão Amarelo A passou a ser Mutirão 
Martin Luther King 

• Martin Luther King • Foi um pastor protestante e 
ativista político estadunidense. 
Tornou-se um dos mais 
importantes líderes do 
movimento dos direitos civis 
dos negros nos Estados Unidos, 
e no mundo, com uma 
campanha de não violência e de 
amor ao próximo. 



Mutirão Amarelo C passou a ser Mutirão 
Jeronimo Alves 

• Jeronimo Alves  Nasceu em Minas Gerais ,veio para São Paulo 
ainda adolescente constituiu família militante, 
participou do 

• Movimento da Saúde 

• Movimento de Moradia 

• Sindicato dos aposentados 

• Fórum Anistia ,tortura nunca mais 

• Conselho escolar 

• Tesoureiro da Igreja Padre Ezequiel Ramim 

Preso político por 2 vezes, fundou associação 
clube de mães do Rio Claro. 

Na data de seu falecimento estava em Brasília 
com o Fórum de tortura nunca mais, para 
receber uma homenagem, morreu aos 72 anos 
na luta 



Eleição da CAO e CRE 



Acampamento para a conquista da compra da terra 



Apresentação das plantas para aprovação 
com as famílias... 



Aprovação das plantas... 







Depois de muito trabalho .... 



06/05/2017 Contratação do Projeto  

São Paulo Brasília 



Confirmação que só com muita Luta 
conseguimos nossos objetivos 



Abertura das contas 06/2016 



1º visita no Terreno com as famílias 
17/07/2016 

• Bendiga o dia de hoje, momento de 
comunhão e união, a previsão era de muito 
frio com chuvas espaçadas mas que nada o 
dia foi de sol e pra ser sincera foi um sol 
abençoado que chegou não só para aquecer 
nosso corpo mas aquecer também nosso 
coração e alma. 
Hoje o dia foi especial 1°visita das 700 
famílias no terreno do projeto São Rafael. É o 
sonho se tornando real. 
Sair do terreno com o pé cheio de barro e o 
sorriso no rosto essa é a glória a graça sendo 
alcançada. 
A Bíblia, mais do que nunca, está viva, atual, e 
dá mostras da sua força e poder, revelando 
nas divinas palavras que o que se premuniu 
no passado sagra-se verdade no presente. 
A luta continua rumo a nossa moradia. 











Apresentação da maquete para as famílias 





Onde estamos hoje? 

• Aguardando o alvará do 
Ministério Publico 

• Precisamos dessa conclusão 
para aguardar a aprovação do 
projeto na prefeitura! 



Mais uma etapa vencida, com tudo sabemos que vamos ter muita Luta pela Frente. 

 

A Leste1 tem uma certeza que nesses quase 30 anos de Luta o PT foi o único Governo que deu a 

Classe Trabalhadora , em situação de vulnerabilidade social á oportunidade efetiva á moradia digna e 

acima de tudo a inclusão social. 

E não podemos deixar de  agradecer a alguns companheiros dessa implacável luta: 

Evaniza Rodrigues, Mariza Dutra Alves Roseane Queiroz Cristiane Lima Edilson Henrique 

 Mineiro obrigada pelo empenho e carinho pela Leste1 se nós famílias desse movimento  

maravilhoso não tivéssemos o apoio de vocês nada disso estaria sendo realizado...Nosso muitíssimo 

Obrigada!!! 

https://www.facebook.com/evaniza.rodrigues
https://www.facebook.com/evaniza.rodrigues
https://www.facebook.com/evaniza.rodrigues
https://www.facebook.com/mariza.dutraalves
https://www.facebook.com/roseane.queiroz.5
https://www.facebook.com/cristiane.lima.7374480
https://www.facebook.com/cristiane.lima.7374480
https://www.facebook.com/emineiro
https://www.facebook.com/emineiro
https://www.facebook.com/emineiro
https://www.facebook.com/emineiro

