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n
o final do milênio passa-
do, a cidade de São Paulo 
já contava com uma par-
cela muito significativa de 
sua população vivendo 

pelas ruas da cidade. A política higie-
nista do prefeito Jânio Quadros era im-
placável. No entanto, a partir de 1989, 
ocorre uma reviravolta em relação ao 
cenário anterior, com a eleição da pre-
feita Luiza Erundina. A nova administra-
ção propiciou a realização de estudos e 
a implantação de serviços diferenciados, 
associados ao diálogo com a população 
de rua e as entidades a ela relacionadas. 
É nesta nova conjuntura que nasce o 
Dia de Luta do Povo da Rua. 

No dia 10 de maio de 1991, apro-
ximadamente 1.000 pessoas caminha-
ram do Brás, com faixas e cartazes, 
em direção à Câmara Municipal, onde 
foram recebidas pela então prefeita Lui-
za Erundina. “Até a data mencionada 
não há notícia de que as pessoas em 
situação de rua tenham entrado neste 
local ou sido recebidas por autoridades 
municipais.” (O Trecheiro, Ano IX, no 
77, junho, 2000, pg. 4). 

O evento nasceu da articulação das 
recém inauguradas Casas de Convi-
vência do Brás, Penha e Porto Seguro 
(o modelo dessas casas foi construído 
com as sugestões da população de rua 
e em diálogo e parceria com as ONGs, 
que já atuavam com a população de 
rua), o Centro Comunitário São Marti-
nho de Lima, a Coopamare (Coopera-

29 anos do Dia de Luta
A miséria continua falando por si mesma!

Arlindo Pereira Dias

uma reivindicação do Dia de Luta do 
Povo da Rua 2003. 

Um fato que marcou profundamen-
te a trajetória do dia de luta foi o mas-
sacre ocorrido na noite de quinta-feira, 
dia 19 de agosto de 2004, na Praça da 
Sé, região central de São Paulo. Dez 
pessoas em situação de rua foram es-
pancadas com fortes golpes na cabeça. 
Seis delas morreram, duas na hora, 
quatro no hospital. Em 22 de agosto 
ocorre um novo ataque. Cinco pessoas 
em situação de rua, novamente, foram 
o alvo, provavelmente do mesmo grupo 
e uma faleceu na hora. A testemunha 
Priscila Machado da Silva, também mo-
radora de rua, que havia presenciado o 
assassinato da colega Maria Baixinha no 
massacre de 2004, foi morta por poli-
ciais em maio de 2005. A chacina ficou 

conhecida como o “Massacre da Sé”, 
que após 16 anos continua impune. 

No mesmo ano de 2004 a indig-
nação em relação ao massacre tomou 
conta do III Festival Lixo e Cidadania, 
onde se afirmou “queremos unir todo 
o povo da rua do Brasil no movimento 
da população de rua”. O evento que 
contou com a presença de representan-
tes de 15 estados foi um marco decisivo 
na formação do Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR). 

O MNPR foi determinante na cons-
trução da Política Nacional para a Po-
pulação em Situação de Rua, que se 
tornou decreto lei e foi assinado pelo 
Presidente Lula em dezembro de 2009; 
resultado de um processo de construção 
entre Governo Federal, a sociedade civil 
e o MNPR. 

A partir de 2010, o Movimento Na-
cional da População de Rua decidiu 
que o “Dia Nacional de Luta do Povo 
da Rua” seria transferido para o dia 19 
de agosto, como memória permanente 
do massacre de 2004 em São Paulo. Em 
2019, através da articulação da Rede 
Latinoamericana, o dia 19 de agosto foi 
adotado como Dia Latinoamericano de 
Luta da População de Rua. 

Em 2020, com a chegada da pan-
demia de Covid-19, os problemas da 
população em situação de rua se agra-
varam. A exposição ao vírus é imensa-
mente maior. Pessoas continuam mor-
rendo queimadas, envenenadas e tendo 
seus direitos violados. A realidade vivida 
pela população de rua é de crueldade, 
miséria, fome, invisibilidade e a política 
de higienização urbana continua sendo 
a via adotada pelo poder público. 

Há 29 anos, o dia de luta e o tema do 
primeiro evento continua mais do que 
atual: “A miséria fala por si mesma”. 
Infelizmente de forma redobrada. O di-
ferencial está na força adquirida pelo mo-
vimento e no protagonismo conquistado 
pela população de rua. O movimento tem 
defendido que as pessoas em situação de 
rua tenham políticas intersetoriais capa-
zes de gerar alternativas para a situação 
em que se encontram. Nessa direção, o 
MNPR vem lutando por políticas públicas 
que ofereçam às pessoas que vivem nas 
ruas, dignidade e oportunidades de saída 
nas áreas de trabalho, saúde, moradia, 
assistência, educação, direitos humanos, 
entre outras. 

A luta se fortalece. O MNPR, com 
o apoio do Fórum da 
Cidade de Acompa-
nhamento das Políticas 
Públicas de São Paulo, 
se junta às articulações 
nacionais e latino-ameri-
canas. O grito da rua se 
faz cada vez mais forte, 
com o lema proposto 
para 2020: “Çhega de 
massacre: entre a vida 
e a morte, a luta é mais 
forte!”

tiva de Papel e Material 
Reciclável) e a Rede Rua, 
então chamada Centro 
de Documentação e 
Comunicação dos Mar-
ginalizados (CDCM). A 
persistência e a organiza-
ção, ao longo dos anos, 
gerou novas conquistas 
como a Lei n° 12.316/97 
e o Programa “A Gente 
na Rua” (agentes comu-
nitários de saúde da rua) 

Manifestação do povo em situação de rua no Dia de luta em agosto de 1998

Arqivo Rede Rua

Acompanhe a programação completa nos canais da Rede Rua



dia 19 de agosto cele-
bra o Dia de Luta Na-
cional e latinoamericana 
da população de rua, 

com o lema “Chega de massacre: 
entre a vida e a morte, a luta é 
mais forte”. O ato faz memoria 
dos 16 anos de impunidade do 
“Massacre da Sé” que resultou 
em quinze pessoas covardemente 
agredidas, das quais oito foram 
assassinadas. Acrescente-se a isto 
os massacres diários impostos por 
uma economia capitalista que cria 
sempre mais exclusão e margina-
lização. 
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Editorial

Honoris Causa Essa seção é uma homenagem ao grande defensor dos direitos 
humanos, Manoel Messias dos Santos, o Jamaica.

FUNDADO EM AGOSTO DE 1991

i
ndígenas, mulheres marginaliza-
das, presas, lideranças sindicais, 
religiosos, o povo sem teto, sem 
terra e violentado pelo Estado. 

Estes são os clientes da advogada e 
missionária Ir. Michael Mary Nolan. 
Natural de Washigton D.C, capital dos 
Estados Unidos, a religiosa nasceu de 
uma família democrata, cujos pais lu-
taram pelos direitos civis.

“Lembro quando criança, em casa, 
minha mãe recebendo ameaça de morte 
por trabalhar com direitos civis naquela 
época”. O irmão era sindicalista, o pai 
sempre atuou na formação dos traba-
lhadores. E ela, defensora dos direitos 
humanos no Brasil.

Ir. Michael entrou na Congregação 
das Irmãs de Santa Cruz em 1959, em 
1962 fez seus primeiros votos, e em 
1968, os votos perpétuos. Neste mesmo 
ano, ela chega ao Brasil, aos 27 anos de 
idade. Eram tempos de Ditadura Militar, 
e pôde sentir na pele as conseqüências 
de um país autoritário. “Cheguei em 
setembro e já tinham pessoas escondi-
das em nossa casa”, conta

Sua relação com a rua começou em 
1976, quando dom Paulo Evaristo Arns 
iniciou a Comissão de Direitos Humanos 
e Marginalizados em São Paulo. “Na-
quela época, começa o Centro Santo 
Dias de Direitos Humanos (CSD), cujo 
objetivo era tratar e denunciar a violên-
cia policial e a questão de moradia”, 
conta Ir. Michael. Vale registrar, que o 
CSD foi imprescindível para a criação de 
controles da atividade policial no Estado 
de São Paulo, como a Ouvidoria de Polí-
cia e o Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana (Condepe). 

Formada em Administração de Em-
presas e Ciências Sociais, a religiosa 
recebeu em 1980 uma bolsa de estudos 
na Pontifícia Universidade Católica (PU-
C-SP). Formou-se advogada em 1984. 
“Imagine, uma freira, uma gringa como 
estagiária defendendo presos políti-
cos?”, conta divertindo-se.

Segundo Ir. Michael, a ideia de dom 
Paulo era fazer um Centro de Direitos 
Humanos em cada região episcopal da 
cidade, porque ele avaliava que o traba-
lho que havia nas paróquias era muito 
assistencialista. “Começamos com o 
lema do direito de morar no centro da 

cidade com dignidade”. Nascia ali, por 
volta de 1984, uma articulação que em 
1988, tornou-se o Centro Gaspar Garcia. 

Em paralelo ao trabalho nas perife-
rias de SP, a advogada passou a atuar a 
pedido do Conselho Indigenista Missio-
nário (CIMI) e da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). Em 1997, funda o Instituto 
Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), que 
nasceu do trabalho de averiguação de 
uma denúncia de tortura na então Casa 
de Detenção do Tatuapé. O Instituto 
segue promovendo o acesso à justiça 
e garantindo os direitos das pessoas 
presas. 

Em 2004, Ir. Michael e pe. Júlio Lan-
cellotti acompanham a investigação do 
“Massacre da Sé”. “Fomos quase que 
parte da equipe. Recolhemos muitas 
informações conversando com as pes-
soas. Tínhamos uma denúncia contra 
um grupo de pessoas (militares), e no 
fim o tribunal só aceitou a denúncia 
em relação à morte de Maria Baixi-
nha, porque tínhamos uma testemunha 
ocular”, diz a advogada cujo primeiro 
processo em que trabalhou foi contra 
a Polícia Militar, responsável pela morte 
do sindicalista Santo Dias. 

A Semana de Luta da popula-
ção em situação de rua acontece 
de 15 a 19 de agosto. Será um 
grande grito a ser ouvido em toda 
a cidade e ecoará em todos os pa-
íses que se somam a este evento, 
e o assumem como seus. Vale 
dizer que na data desta edição, 
o Brasil chegou ao absurdo nú-
mero de mais de 104 mil pessoas 
mortas pela Covid-19. Propomos 
que momentos de silêncio se mul-

tipliquem em reuniões e encontros 
como manifestação de profunda 
dor, indignação e solidariedade 
aos familiares. 

“Um silêncio pela humanida-
de! Esse silêncio é pelas vozes 
que se calaram; pelas respirações 
que se cessaram; por todas as 
famílias que perderam paren-
tes; enfim, esse silêncio é prin-
cipalmente, por nós, por nossa 
humanização. Que sempre pos-

samos lembrar que pessoas es-
tão morrendo de forma injusta, 
fora do tempo e em situações de 
crueldade – seja pela Covid-19 
ou pela violência, em particular, 
a violência policial que de for-
ma absurda e inaceitável vem 
matando os jovens da periferia. 
Lembremos também a morte de 
Dom Pedro Casaldáliga, defensor 
dos indígenas, lutador e poeta 
da defesa da vida. Por nós, e por 
todos que se foram. Continue-
mos a luta pela vida!”

Até o silêncio grita! Que nin-
guém se faça de surdo!

Ir. Michael Nolan, a advogada dos excluídos
o primeiro processo 
em que trabalhou 
foi contra a Polícia 
Militar, responsável 
pela morte do 
sindicalista santo dias Karla Maria

Ir. Michael Nolan recebeu em 2011, o 
Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos

Até o silêncio grita!o

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Direito

ais que serviço de saúde, o 
Consultório Na Rua é uma 
extensão dos direitos da 
População em Situação de 

Rua. Após o “Massacre da Sé” (2004) 
que marca a data 19 de agosto, como 
o Dia Nacional de Luta, a Pop Rua de 
São Paulo, além de clamar por justiça, 
exigiu acesso ao sistema de saúde. A 
data faz referência ao ataque a mora-
dores de rua que viviam na praça da 
Sé. Infelizmente até hoje os responsá-
veis não foram punidos. A Pop Rua da 
cidade São Paulo, enfrentou o medo e 
a dor da chacina com mobilizações e 
reivindicações de seus direitos ao go-
verno brasileiro.   

Nos últimos anos, tem sido frequente 
encontrar equipes de jalecos brancos 
atendendo moradores de rua na cidade. 
O Consultório Na Rua foi criado com 
a participação de pessoas em situação 
de rua e muitos de seus integrantes já 
tiveram a calçada como moradia. Este 
ano, o Consultório Na Rua completa 16 
anos, realizando trabalhos de prevenção à 
saúde e cuidando de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. O Consultório é 
uma conquista do Dia de Luta.

Com o apoio da Pastoral do Povo de 
Rua, em 2003 foi implantado o proje-
to “A Gente na Rua”. Naquele ano a 
população de rua tinha acesso restrito 

Consultório Na Rua, 
uma conquista do Dia de Luta
o projeto permanece 
com a reinserção de 
moradores de rua, 
90% dos agentes de 
saúde já tiveram uma 
trajetória de rua

Cláudia Pereira

aos serviços de saúde, exceto ao Pronto 
Socorro dos hospitais públicos. Padre 
Júlio Lancellotti foi um dos grandes in-
centivadores do projeto que tinha como 
objetivo a reinserção social. A ideia foi 
contratar pessoas em situação de rua 
para serem agentes de saúde da Pop 
Rua. Naquele ano, mais de 200 pessoas 
se inscreveram, e 11 foram convocadas 
a participar por 12 meses. 

Marta Regina Akiyama é coordena-
dora do Consultório Na Rua e acompa-
nhou o projeto desde a criação quando 
era “A gente na rua”. Ela conta que du-
rante o processo seletivo que contratou 
11 agentes de saúde, toda a equipe de 
coordenação ficou surpresa com o perfil 
dos candidatos. Eram pessoas em po-
breza extrema com boas qualificações 
de trabalho e educação. 

O projeto permanece com a rein-
serção de moradores de rua, 90% dos 
agentes de saúde são ex-moradores 

de rua. O perfil desses agentes é um 
diferencial para o atendimento.  

“Não era só uma questão de po-
breza, vimos que os problemas sociais 
eram bem maiores. O fato de o agente 
de saúde ser uma pessoa em situação 
de rua para ser inserido no projeto do 
Consultório é a essência desse projeto”, 
conta Marta Regina Akiyama. 

A estratégia de trabalho é de forma 
itinerante para atender áreas específicas 
com a finalidade de melhorar o acesso 
desse grupo social ao Sistema Único 
de Saúde e orientá-los de maneira que 
possa se cuidar. Hoje, mais de 500 pes-
soas integram as equipes do Consultó-
rio entre agentes de saúde, médicos, 
enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais e dentistas. Durante a pandemia 
do novo coronavírus os atendimentos 
foram ampliados e as equipes atendem 
de domingo a domingo das 8 às 21hs. 

O Jornal O Trecheiro acompanhou 
um dia de trabalho do Consultório na 
Rua, na Tenda Alcântara Machado, 
Região do Brás. Os moradores da Tenda 
possuem conscientização e incentivos 
próprios sobre os cuidados de higiene 
e se sentem acolhidos pela equipe do 
Consultório.  

A médica Milena Moassab Bruni 
diz que o período de pandemia está 
sendo de bastante trabalho. As visitas 
aos centros de acolhida são regulares e 
qualquer sintoma parecido com os da 
Covid-19, os pacientes ficam apreensi-
vos, principalmente os diagnosticados 
com tuberculose.  O agente de saúde 
Ilmar Xavier e a assistente social Renata 
Alves, que atuam na região do Brás, 
confirmam que a ampliação dos traba-
lhos no período de pandemia alcançou 

um número maior de pessoas atendidas 
através das ações. 

Um dos moradores da Tenda, Mar-
cos Robson, avalia a presença e o traba-
lho dos agentes do Consultório Na Rua. 
“Eu já conhecia o trabalho do Consultó-
rio Na Rua há muito tempo. A presença 
deles aqui na Tenda é muito importante, 
principalmente agora nesse momento 
de pandemia. Nós que estamos nessa 
situação e sem muito apoio do governo 
a presença deles é fundamental para 
nós que estamos na rua”.

O Consultório Na Rua é resultado da mobilização do povo organizado que segue em luta

Cronologia do  
Consultório Na Rua 

   Em 2003 é implantado o projeto 
“A Gente na Rua”. 

   Em 2005 o projeto passa a fazer 
parte do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), 
resultado das reivindicações da 
Pop Rua após “Massacre da 
Sé”. O projeto firmou parce-
ria com o Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto e a Pre-
feitura. 

   Cinco anos após o “Massacre 
da Sé”, em 2009 é instituído 
o Decreto de Política Nacional 
para a População em Situação 
de Rua. Um dos objetivos deste 
decreto é ampliar o atendimen-
to de saúde para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 

   Em 2011 o Consultório Na Rua, 
pioneiro em São Paulo, passa a 
fazer parte da Política Nacional 
de Atenção Básica.

m

Na pandemia o consultório na rua tem sido uma importante presença

Comunicação Bom Parto

Cláudia Pereira
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Vidas pelas Vidas

democracia 
para mim é 
o direito de 
ter direito. 
o direito de 
falar, de dizer 
e de se 
resguardar

Anderson Lopes Miranda, 
coordenador municipal 
do Movimento Nacional 
da População de Rua

Cláudia Pereira

Sõ Paulo, 15 a 31 de agosto

o dia 8 de agosto, faleceu em Batatais (SP), aos 
92 anos, dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito 
de São Felix do Araguaia (MT), em decorrência 
do Mal de Parkinson. Chegou ao Brasil em 1968, 

aos 40 anos de idade como missionário. Consagrado bispo 
em 1971, Pedro era poeta, compositor e escritor. 

Defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, 
uma referência da Teologia da Libertação no Brasil e na 
América Latina, dom Pedro era um religioso simples. 
Trocou a mitra por um chapéu, o anel de bispo por um 
anel de tucum. Foi fundador do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
Defendia a democracia porque acreditava na liberdade do 
oprimido.  Por denunciar crimes e injustiças de latifundiá-
rios foi perseguido e ameaçado de morte diversas vezes. 

O corpo de Dom Pedro foi sepultado em São Felix do 
Araguaia, terra em que ele viveu, e cumpriu toda sua vida 
missionária.

Praça Marquês de Herval, no 
centro de Osasco, foi palco no 
dia 24 de julho de mais uma 

agressão aos que estão em situação de 
rua. Um vídeo que circula pelas redes 
sociais mostra um caminhão da gestão 
municipal com o apoio da Polícia Mili-
tar retirando pertences, cobertores e, 
segundo relatos, até documentos dos 
que dormiam na praça.

“Levaram nossas coisas. A Prefeitura 
de Osasco faz isso, tira as nossas coisas. 
Nem coberta deixaram. Vamos passar 
frio. Quem vai dar coberta pra nós, 
nossas roupas, meus documentos? Per-
di tudo. Estou com a roupa do corpo. 

Ação em Osasco retira até documentos da Pop Rua
Denúncia

Prefeitura alega que 
a ação do dia 24 
de julho, na Praça 
Marquês de Herval, é 
responsabilidade da PM

Karla Maria

Parabéns ao prefeito Rogério Lins”, de-
sabafa o morador da praça que gravou 
o vídeo e que não será identificado para 
sua proteção.

O caso registrado em vídeo foi enca-
minhado à Defensoria Pública do Municí-
pio que realizou reunião com a secretaria 
de assistência social e com a Guarda Civil 
Metropolitana, com o objetivo de pro-
por um protocolo para abordagens. “A 
Defensoria do município tem participado 
do comitê intersetorial e está atenta e em 
diálogo com representantes da popula-
ção que estão no comitê”, conta Luiza 
Aparecida de Barros, assistente social da 
Defensoria Pública de Osasco.

Procurada, a Prefeitura de Osasco in-
formou que não era a responsável pelo 
fato, limitando-se a dizer que “A ação 
mencionada foi realizada pela Polícia 
Militar em resposta às reclamações e de-
núncias de munícipes sobre as pessoas 
em situação de rua que estavam acu-
mulando lixo, causando a proliferação 
de ratos e baratas”. Até o fechamento 

desta reportagem, a Polícia Militar não 
tinha se pronunciado sobre o assunto.

Para Davi Quintanilha, coordenador 
do Núcleo Especializado de Cidadania 
e Direitos Humanos e defensor público 
do Estado de São Paulo, as forças de 
segurança pública devem ficar só no 
apoio e proteção dos funcionários que 
fazem o trabalho. “A retirada de per-
tences pessoais é vedada, o que inclui 
documentação, fotos e aquilo necessá-
rio para a sobrevivência”.

Nina Laurindo, da coordenação do 
Núcleo de Defesa dos Direitos Huma-
nos de São Paulo, diz que é preciso 
fortalecer a população [em situação de 
rua] através do conhecimento de seus 
direitos. “Eles têm que denunciar, tem 
que ter o lacre, tem que fotografar e 
pegar o nome do policial, o número 
da viatura, porque se não tiver provas, 
não adianta. E tudo isso tem que ser 
entregue para a Defensoria Pública ou 
para o Ministério Público, porque eles 
têm que investigar”.

Dados da Secretaria de Assistência 
Social revelam que até a pandemia de 
Covid-19, Osasco tinha cerca de 500 
pessoas em situação de rua

a

Pedro Casaldáliga, solidário 
com as causas da rua

Cláudia Pereira

“Casaldáliga soube como ninguém abraçar 
as grandes causas dos excluídos, entre elas 
as do povo da rua. Tinha os pés, as mãos, a 
mente e o coração aterrissados onde vivia e 
sabia voar em outras direções para irmanar-se 
com as vítimas de injustiça em todos os lugares 
do planeta. 

O filme “Anel de Tucum” (Verbo Filmes, 
1994), teve Casaldáliga como um dos inspiradores 
e fez um recorrido sobre a opção pelos pobres na 
América Latina. Uma das cenas traz a realidade de 
rua do Brás, onde sempre atuou a Rede Rua. Ali 
aparece uma falaFrancisco, morador de rua que 
acabou assassinado: “Vocês falam muito em Deus, 
paz e amor no mundo inteiro, mas no fundo estão 

rezando para um outro deus, o deus dinheiro. Não 
sabem o que a gente sente, também não querem 
saber. O que importa o nosso frio? O que importa 
a nossa fome? Proceis a gente é lixo, proceis a 
gente é bicho, mas a gente nasceu homem e 
como homem quer viver”.

Pedro apoiou de modo incondicional a 
integração campo/cidade promovida pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), no seu trabalho de organizar famílias da 
cidade para a ocupação da terra. Entre eles,está 
um grupo de moradores de rua, através do 
projeto “Da Rua para a Terra”. Em uma de suas 
visitas aos acampamentos participou de uma 
das manifestações que realizou um bloqueio 

na Via Anhanguera para chamar a atenção das 
autoridades. Mais tarde, um destes assentamen-
tos passou a se chamar “Pedro Casaldáliga”. 

Em 1997, representei a Rede Rua em eventos 
promovidos pelo Grupo de Amigos de Pedro 
Casaldáliga, na Catalunya, terra natal de Pedro. 
Foi uma semana de celebrações e partilhas. 
Percebi o quanto as causas de Pedro nasceram 
de seu povo e, ao mesmo tempo, estavam en-
tranhadas nele. Convivi com comunidades e 
jovens extremamente envolvidos com projetos 
de solidariedade e interessados de que o sonho 
da terra sem males acontecesse entre as pessoas 
de rua. O grupo hoje se chama “Amigos do 
Araguaia”. (Arlindo Pereira Dias)

N

Dom Pedro Casaldáliga no acampamento que leva seu 
nome, em São Paulo

Arquivo Rede Rua

Pastoral do Povo da Rua de Osasco


