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> Polícia militar impede chegada de água e alimentos em nova ocupação do  
> MTST 
> 
> Na noite da última sexta-feira, 16 de março, famílias do MTST (Movimento 
> dos Trabalhadores Sem Teto) ocuparam um terreno com mais de 1 milhão de 
> metros quadrados em Itapecerica da Serra,  dando continuidade à luta por 
> moradia na região metropolitana de São Paulo. 
> 
> A ocupação conta com mais de 500 famílias da região, que viviam em 
> situação precária de moradia em favelas, áreas de risco, casas de favor e 
> na rua,além de pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel porque estão 
> desempregadas ou porque o aluguel consome quase toda a sua renda, não 
> sobrando dinheiro para as necessidades básicas. São famílias dispostas a 
> lutar pacificamente pelos seus direitos depois de tanto descaso. 
> 
> Os policiais do 25° Batalhão da Polícia MILITAR estão cerceando a 
> liberdade de ir e vir dos acampados, impedindo a entrada de pessoas para 
> dentro do acampamento, incluindo as responsáveis por buscar água e comida 
> para as famílias. Em uma região com tantas carências, a polícia está 
> utilizando mão-de-obra e recursos públicos para proteger um terreno 
> privado, sem respaldo da lei, já que uma vez ocupada, a área deve passar 
> pelos trâmites legais.  O telefone do 25º Batalhão da Polícia Militar é 
> 4666-3637. 
> 
> O terreno ocupado foi leiloado pelo Banco do Brasil e atualmente pertence 
> a duas empresas, que utilizam a área para especulação imobiliária. Com 
> tanta carência habitacional na região, o terreno não cumpre nenhuma função 
> social, o que contraria a Constituição. 
> 
> A iniciativa das famílias sem-teto é uma resposta ao descaso público 
> frente suas carências habitacionais, à política de despejos do governo 
> estadual, e à falta de participação popular nas decisões oficiais para o 
> problema da moradia. Segundo dados do IBGE relativos a 2004, o déficit 
> habitacional do estado de São Paulo está estimado em 1,5 milhão de 
> moradias. 
> 
> Como chegar: 
> De São Paulo, seguir pela Estrada do Campo Limpo, depois Estrada de 
> Itapecerica, em direção ao bairro Valo Velho. O terreno fica à primeira 
> esquerda depois da passarela do Valo Velho, entre a Avenida Soldado 
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> Gilberto Augustinho e a Rua do Campestre. 
> 
> Ponto de referência: Padaria do Valo. 
> 
> Mais informações: 
> 
> Thaís: 8326-2633 
> Helena: 9301-1321 
> Jota: 9203-2525 
> Guilherme: 7428-5488 
> 


