
Alerta: Tropa de Choque foi acionada para reprimir marcha do MTST  
Enviado por mtst em Sex, 30/03/2007 - 13:32.  

O governador José Serra acionou a Tropa de Choque para recepcionar as famílias sem-
teto da Ocupação João Cândido que estão marchando rumo ao Palácio dos 
Bandeirantes. A luta pelo direito à moradia está sendo tratada pelo governo estadual 
como caso de polícia e poderá ser reprimida com violência.  

Solicitamos aos amigos e amigas do MTST que intervenham, divulgando essas 
informações e telefonando para o Palácio dos Bandeirantes, Secretaria da Casa Civil e 
Secretaria de Habitação.  

Palácio dos Bandeirantes  
Telefones: (11) 2193-8000 / (11) 2193-8344  

Secretaria Estadual da Casa Civil  
Telefones: (11) 2193-8344 / 2193-8000 
Secretário: Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Ouvidoria da Secretaria Estadual da Casa Civil  
Telefone: (11) 2193-8121 
Ouvidora: Elza Bittencourt Rubio 

Secretaria Estadual de Habitação  
Telefone: (11) 3638-5100 
Secretário: Lair Alberto Soares Krähenbühl 

Ouvidoria da Secretaria Estadual de Habitação  
Telefones: (11) 3638-5185 / 3638-5190 
Ouvidora: Regina Luísa Cléve Canhoni Suffi  

30/03 - Marcha com mais de 3 mil pessoas segue até o Palácio dos Bandeirantes 
 
Enviado por mtst em Sex, 30/03/2007 - 11:01.  

Nesta sexta-feira, dia 30, as famílias da Ocupação João Cândido fazem uma grande 
marcha rumo ao Palácio dos Bandeirantes, com participação de aproximadamente 3 mil 
pessoas. Os manifestantes solicitam que o governo estadual se comprometa a encontrar 
uma solução de moradia para as famílias acampadas, já que o proprietário do terreno 
obteve liminar de reintegração de posse. O MTST entrou com um agravo, mas o despejo 
pode ocorrer a qualquer momento, mesmo antes desse agravo ser julgado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.  

A área foi ocupada no dia 16 de março e, desde então, recebeu o apoio de diversas 
entidades e personalidades. Na semana passada, após realização de marcha à Prefeitura 
e à Câmara Municipal, o movimento obteve uma moção de apoio dos vereadores e um 
ofício do prefeito de Itapecerica da Serra, Jorge da Costa, comprometendo-se a tentar 
resolver o problema de moradia das famílias. Também estiveram no local o rapper GOG 
e entidades sindicais, estudantis e de direitos humanos, incluindo algumas organizações 
da Bolívia, Haiti e Uruguai.  

http://www.mtst.info/node/658


A marcha chegará ao Palácio dos Bandeirantes por volta das 13h30. Convidamos os 
amigos e amigas do MTST para participar desta luta! 

 
 


