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Um Ano de Ação, Luta 

e Solidariedade!

Especia
l 



emprego, renda e moradia! 
Nesse mês de abril de 2021 completamos um 
ano de atividade, graça ao apoio de vocês! Um 
ano de ação solidária e permanente para 200 
famílias e agora com ações pontuais em um novo 
território, amparando 460 famílias no Buracanã.

Porém, sabemos que apenas ações 
assistencialistas não serão suficientes. É 
necessário um programa estrutural por parte do 
poder público de EMPREGO, RENDA E 
MORADIA para esses trabalhadores. Com frentes 
de trabalho e auxílio emergencial compatível com 
os preços dos aluguéis.



Mesmo assim, um fio de esperança nos une. As 
ações de solidariedade têm crescido no território. 

A Associação de moradores do Jd. Rizzo tem 
mobilizado esforços para ajudar a população mais 
vulnerável e conquistou uma importante parceria 
com a prefeitura com mais de 1000 marmitex 
por dia. A distribuição é articulada em conjunto 
com a RAP e a Frente de Solidariedade e Luta da 
Zona Oeste em todo o território!

NOSSO MUITO OBRIGADO 
a todas as pessoas que fizeram e fazem suas 

doações para as ações da RAP!

esperança e camaradagem!



Período desde o início das ações:

❏ Doadores pontuais ou mensais: 453 aprox.

❏ Total arrecadado (doações): R$179.961,54  

❏ Gastos: R$164.673,65  

❏ Saldo atual: R$15.287,89 

❏ Famílias atendidas mensalmente: 200 

❏ Famílias atendidas na ocupação: 460 

❏ Comunidades assistidas: 1010 (Jd. 

Bonfiglioli), Jd. D’Abril e Ocupação Buracanã

balanço geral



❏ 500 cobertores de casal para a ocupação 
BURACANÃ e comunidade São Remo;

❏ Ferramentas e utensílios de cozinha para a 
ocupação BURACANÃ;

❏ 215 cestas básicas na comunidade Jd de Abril 
(duas ações e uma doação extraordinária);

❏ 230 cestas básicas na comunidade 1010 (com 
ajuda do Condomínio Recanto dos Pássaros);

❏ 5.000 máscaras descartáveis na ocupação 
Buracanã;

❏ 1.000 máscaras de tecido em todo o território 
(Comunidade 1010, Jd. D’Abril e Buracanã).

ações de março/abril



Para continuar 
e fortalecer essa 
luta humanitária, 

precisamos de vocês!
Contribua!

Banco do Brasil – ADUSP (Associação dos 
Docentes da USP) CNPJ: 51.688.943/0001-90

Agência: 4328-1 Conta Corrente: 117-1 (Via 
transferência ou depósito Bancário)

PIX 51.688.943/0001-90

Contato: rapbutanta@gmail.com



Direito ao emprego, 
moradia e vida digna

a RAP Butantã defende

Auxílio emergencial de 
pelo menos R$600 e 

frentes de trabalho já!


