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Marcia IOLANDA Juvencio nasceu em 28 de

outubro de 1956, em Araraquara, SP, e faleceu em 07 de fevereiro de

1998, nesta Capital.

Viúva de um sapateiro e mãe de três filhos,

católica praticante, participou durante muitos anos das Pastorais da

Moradia e Saúde da região de Brasilândia.

Mutirante do Projeto de Moradia Popular do

Jardim Vista Alegre, foi fundadora e coordenadora da Cooperativa

Convivência de Calçados e Roupas, projeto que nasceu com a

proposta de combate ao desemprego a partir da solidariedade e

resgate da cidadania.

Em 1991, Iolanda inicia, em um pequeno

cômodo de sua casa, uma oficina de aprendiz de sapateiro, com um

pequeno grupo de crianças e , adolescentes entre 8 e 17 anos de

idade. Dois anos depois, devido à seriedade e resultados da
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proposta, várias pessoas e entidades passaram a contribuir com a

construção de uma sede para a fábrica que funcionaria também como

escola. Dentre estes colaboradores, destacam-se: Bloco dos Carecas

do Parque São Domingos, Padre Cláudio Trudeli, Padre José

Eduardo, da Pastoral da Criança, Irmã Rachel Vinette, do Jardim

.1, Recanto, Padre João, da Paróquia da Praça da Árvore, Pastoral da

Moradia, Funcionários do Banco Nacional da Avenida Paulista, Edith

Fátima, gerente da Caixa Econômica Federal, Frente Nacional dos

Trabalhadores - FNT e a Cáritas.

Com a construção da fábrica/escola, ampliou-

se o número de aprendizes de sapateiro, constituindo-se também uma

oficina de costura.

A entidade também foi beneficiada pela

campanha por emprego, feita em 1994, pela "Ação da Cidadania

contra a Miséria e pela Vida", coordenada pelo sociólogo Betinho.

Em 1995, este projeto foi reconhecido como

exemplo concreto de geração de emprego e renda e combate à fome,

conforme artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo "Brinde

de Betinho é por mais trabalho" (31.12.95). Como este, outros artigos

foram publicados na imprensa, tais como: "Comunidade se junta para
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criar emprego" (O Estado de São Paulo, 30.12.93), "A gente acaba se

ajudando" (Folha de São Paulo, 24.12.95), este último contendo uma

entrevista com Iolanda.

Iolanda era hemofílica e, mesmo sofrendo os

males decorrentes desta doença, nunca deixou de lutar e incentivar

aqueles que acreditam e sonham com uma sociedade em que a

solidariedade, a justiça social e a dignidade do ser humano sejam os

valores fundamentais.

Nas suas próprias palavras: "Sempre lutei. E

se estou lutando, mesmo doente, é porque acredito no amanhã e

tenho esperança que meu trabalho continuará naqueles que pensam

como eu." Marcia IOLANDA Juvencio.

Desta forma, submetemos o presente projeto à

apreciação desta Casa, certos de contará com a aquiescência dos

Nobres Pares para a efetivação desta justa homenagem.




