Movimentos fazem manifestação no Ministério das Cidades
por moradia digna
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Movimentos fazem manifestação no
Ministério das Cidades por moradia digna
Os movimentos sociais e entidades sindicais do campo e da cidade em defesa
da moradia digna e da continuidade do Programa Minha Casa Minha Vida fazem
manifestação na manhã desta terça-feira (21/02), no Ministério das Cidades, em
Brasília. As representações dos movimentos tentam dialogar com o Ministro,
Bruno Araújo, desde o ano passado. Por várias vezes foram marcadas
audiências e reuniões, porém o gestor nunca compareceu. O programa Minha
Casa, Minha Vida é uma conquista da luta dos movimentos sociais que se tornou
realidade a partir de 2009, mas assim como outras importantes políticas públicas
o governo tem provocado uma série de desmontes acabando com a inclusão
social (leia mais).
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