
BOLETIM •  RAP BUTANTÃ

AÇÕES

Amigas e amigos 
de solidariedade e luta, 
         ... com a generosidade e empenho de colaboradores, membros e

parceiros, a RAP Butantã conseguiu garantir mais um mês de

alimentação digna para as 200 famílias cadastradas pela rede. 

        Porém, a cada mês, o preço da comida, gasolina e alugueis vêm

aumentando, e a solidariedade de classes: colocada em cheque.

Situação agravada pela pandemia da COVID-19, mas, ainda mais,

pelo projeto liberal, entreguista e genocida do governo

Bolsonaro, projeto que apenas beneficia os grandes grupos

financeiros, levando a um aumento da miséria de sua população

trabalhadora. 

      Por isso, viemos reforçar para que, se possível, continue

contribuindo com a RAP. Seja com qualquer valor por mês, o mais

importante é a consistência das contribuições que ajudará no

planejamento das compras de cestas básicas ou complementação

de bandejas de ovos. 

SETEMBRO/21

          A última ação de setembro da RAP contou com uma incrível

parceria do coletivo Coalização Negra por Direitos com kits de

orgânicos e doação de cestas básicas com kit de higiene (CVS)

como iniciativa de funcionários do Banco Sofisa, ações

concretizadas através das nossas parceiras de luta, Maria Angélica

e Edna Aoki. 

      Por conta do baixo nível proteico nos kits desse mês,

mantivemos a bandeja com 30 ovos por família comprados através

da arrecadação da RAP. Já o álcool em gel, doado pela BASF através

da FCF-USP. A divisão das entregas são sempre 115 para Bode

Zé/1010 e 85 no Jardim D'Abril.

Setembro:

Com novos parceiros,

as ações de

solidariedade da RAP

Butantã deste mês

de setembro/21
foram mais do que

cumpridas. 

Entrega dos kits na
comunidade Bode Zé/1010,
18/09/21

Parcerias

Composição dos kits (setembro)

Feira: Beterraba, Couve, Coentro, Brócolis, Mexerica, Banana,

Batata Doce e Alface Americana

Proteína: bandeja com 30 ovos

Cesta Básica: Açúcar, Arroz 5kg, Óleo de Soja, Feijão Carioca 1kg,

Sardinha 125g, Macarrão, Molho de Tomate, Farinha de Mandioca,

Sal + Kit Higiene: Papel Higiênico, Absorvente, Sabonete, Creme

Dental, Sabão em Pedra

Álcool em gel: 2 frascos de 500ml por família

lembrando que nossa luta é pela autonomia da população,
portanto, por comida no prato, emprego e renda! 



RETROSPECTIVA

Maio/21

FCF-USP e BASF: doação de 12.000 frascos de álcool em gel

entregues em mais de 15 comunidades

ADUSP + Associação Jardim Rizzo - Cidade Solidária (PMSP):

recebimento de 400 cestas básicas pela RAP e 400 pela Rizzo,

distribuídas em 6 diferentes comunidades: Monte Kemel (45
cestas), Polop (80), Gelo (80), Jardim D'Abril (85), Vila Dalva (30) e

Sapé (80)

RAP-BT: compra de 200 bandejas com 30 ovos (Bode Zé/1010 e

Jardim D'Abril)

Junho/21

RAP-BT: compra de 85 cestas básicas + 200 bandejas com 30
ovos, 85 entregue na comunidade Jardim D'Abril e 115 bandejas

para Bode Zé/1010. 

Associação Jardim Rizzo - Cidade Solidária (PMSP): 100 cestas

para comunidade Bode Zé/1010  + 15 cestas doadas pela membra

Maria Angélica

Associação Jardim Rizzo + Núcleo Florestan Fernandes (Ação

de Inverno): compra de 160 cobertores

       Antes das distribuições dos kits, foram feitas  algumas rodas de

conversas com as famílias da comunidade Bode Zé/1010, com as

lideranças do Coalização Negra por Direitos sobre a origem do Kit de

Orgânicos. Membros da RAP deram uma perspectiva geral da

situação de fome e desemprego nas comunidades no Butantã e

do possível remanejamento das famílias cadastradas para as que

estão ainda mais necessitadas. Além disso, foi informado também

sobre as lutas que já estão sendo encaminhadas no território.



BALANÇO GERAL

¹Valores desde o início das ações (abril/20)

²Extraído em 01 de outubro de 2021 

Doadores pontuais ou mensais: aprox. 480

Total arrecadado (doações): R$ 222.840,94¹ 

Gastos: R$ 216.719,38¹ 

Saldo atual: R$ 7.183,30²
Famílias atendidas mensalmente: 200 (aprox 800 pessoas)

Comunidades assistidas: Bode Zé/1010  e Jd. D’Abril

Para continuar e fortalecer essa luta humanitária,
precisamos de vocês! Contribuam! 

Banco do Brasil ADUSP - AG: 4328-1 / CC: 117-1 
CNPJ ADUSP (PIX): 51.688.943/0001-90

Contato: rapbutanta@gmail.com

Acompanhe nossas ações pelo Instagram da @rap.butanta e
compartilhe para que mais pessoas conheça nosso trabalho.

Agosto/21

RAP-BT: Compra de 115 cestas básicas + 115 bandejas com 30
ovos para comunidade Bode Zé/1010. Compra de itens em

atacado para compor as 85 cestas básicas entregues no Jardim

D'Abril + 85 bandejas com 30 ovos. 

          No último dia 30 de julho, mais de 250 pessoas foram para a

rua protestar em frente à Subprefeitura do Butantã e fazer nossas

reivindicações serem ouvidas. 

        C.U.B.A (Comunidades Unidas do Butantã em Ação) é um

movimento construído pelas lideranças de mais de 20
comunidades e ocupações, partidos, entidades e redes de apoio

do Butantã para pressionar o governo e lutar pelos direitos

constitucionais! Por segurança alimentar, emprego e renda,

assistência social, moradia digna, saúde e zeladoria na periferia

Julho/21

RAP-BT: compra de 200 cestas básicas + 200 bandejas com 30
ovos (85 Jd. D'Abril e 115 Bode Zé)

RAP-BT (Ação de Inverno): compra de 500 cobertores

distribuídos na ocupação Buracanã (São Remo)

Camargo Alfaiataria: doação de 10 mil máscaras descartáveis

através da membra Raíssa 


