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Projeto “Iepê Òmìnira”, da PUC Minas, 
acolhe a população em situação 
de rua da capital mineira.

Resgate da dignidade 
como saída das ruas. 

Conheça Geraldo Melo, que conseguiu 
sair da situação de rua e cofundou uma 
cooperativa de serviços de construção civil.

BANHO 
DE AMOR

O ÚNICO DIA  
FÁCIL FOI ONTEM
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Rios canalizados, asfalto, concreto, prédios… quando 
olhamos da janela do carro ou do ônibus a cidade ao 
nosso redor, o que mais chama a nossa atenção são as 
construções cinzas e sem vida. Como viver cercado de 
tanta pedra e não endurecer? É possível perceber muita 
vida pulsando nas cidades!

Os projetos NuBeco e Viaduto das Artes apostam na ocu-
pação com arte para tocar o coração das pessoas e pro-
var que sim, existe amor nas cidades grandes. O NuBeco, 
projeto da Associação Move Cultura, leva cor e vida para 
travessias de Contagem e é apresentado em “Projetos que 
Inspiram”. Já o Viaduto das Artes, destaque em “Terceiro 
Setor em Foco”, é uma organização social que transfor-
mou com sucesso o baixo de um viaduto no Barreiro em 
uma galeria e ateliê de arte. 

A Movimenta Brasil, no “Cá entre Nós”, versa sobre 
seus projetos sociais de ocupação de pistas públicas que 
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se encontravam ociosas, com aulas gratuitas de skate 
para crianças e jovens, mudando a relação dessa popu-
lação com os espaços públicos de lazer disponíveis. O 
CeMAIS, no “Cá entre Nós”, traz a pauta da população 
idosa e apresenta o projeto Caleidoscópio 60+ que, entre 
outros objetivos, busca empoderar as pessoas acima dos 
60 de seus direitos e dos caminhos de tê-los garantidos. 

O que nos traz a questão: como enxergar cada vida que 
existe nas cidades? O juiz Sérgio Henrique Cordeiro Cal-
das Fernandes, em “Com a Fala Quem Garante Direitos”, 
explica sobre o projeto Rua do Respeito, uma iniciativa 
do TJMG, MPMG e Servas para atendimento de pesso-
as em situação de rua. Ele afirma que o maior desafio de 
projetos como a Rua do Respeito é promover a quebra 
do preconceito e combater a invisibilidade dessa popula-
ção. “É muito mais fácil para as pessoas e governos des-
viarem o olhar. Assim ninguém ficaria preocupado ou 
tocado pelo ataque aos direitos daqueles que vivem nas 
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ruas. Agora, quando a pessoa enxerga aquele que está na 
rua como um ser humano, como o ‘outro’ tão menciona-
do quando se fala em ética, aí ele se responsabiliza pelo 
seu destino e terá de sair de sua zona de conforto para 
agir como um verdadeiro cidadão”, opina Fernandes. 

Foi essa capacidade de enxergar a pessoa em situação de 
rua que motivou a criação do projeto Banho de Amor, que 
além de resgatar a dignidade com oferta de banho quente, 
roupas limpas, alimentos e cuidados de higiene, estética e 
saúde, abre portas para que as pessoas saiam da situação 
de rua. Na seção Na Prática, conhecemos mais detalhes 
do Banho de Amor. Para tirar seus estudantes da zona de 
conforto e chamá-los para a ação cidadã, a PUC Minas de-
senvolve, desde 2015, o projeto de extensão Iepê Òmìnira. 
O foco é o atendimento direto e emergencial das pessoas 
em situação de rua em Belo Horizonte e a participação 
nos espaços de diálogo para construção de políticas pú-
blicas voltadas para essa população. Em Tecendo Redes, 

aprendemos sobre o trabalho realizado em parceria com a 
Pastoral de Rua, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e em 
Realizando Sonhos temos a oportunidade de conhecer a 
história do Sr. Geraldo de Andrade Melo. 

A seção Formação completa essa rica edição, com infor-
mações importantes sobre a Reforma da Previdência e 
como a transição para as novas regras já está infringin-
do direitos fundamentais da população, dificultando o 
acesso aos benefícios previdenciários. 

Boa leitura e não se esqueça: “há que endurecer, mas 
sem perder a ternura jamais”. 
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CÁ ENTRE NÓS

NA PRÁTICA

TERCEIRO SETOR EM FOCO

TECENDO REDES

COM A FALA QUEM

REALIZANDO SONHOS

PROJETOS QUE INSPIRAM

FORMAÇÃO

6- Com laços, abraços e em rede garantimos os direitos da população 60+ 
8- Pistas públicas são salas de aulas nos projetos da Movimenta Brasil

Banho de Amor

Viaduto das Artes nasce impulsionado pelas dificuldades

A extensão da empatia

NuBeco: por uma Contagem mais colorida e viva

Com a fala quem garante direitos

Reforma da Previdência: Uma visão crítica do primeiro trimestre após a 
promulgação da emenda constituicional nº 103/2019

O único dia fácil foi ontem
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Com mais longevidade e menos nascimentos, o perfil da sociedade brasileira começa a mudar 
e, de acordo com dados do IBGE, em dez anos, teremos mais idosos do que crianças no país. 
Segundo o Diagnóstico sobre o envelhecimento da população idosa do município de Belo 

Horizonte (CEDEPLAR 2017), entre 2010 e 2015, o grupo da população com idade acima de 65 
anos foi o único a apresentar taxa de crescimento superior a 1% e as projeções indicam que a 

partir deste ano será a única a apresentar taxa de crescimento positiva. 

COM LACOS, 
ABRACOS 

E EM REDE 
GARANTIMOS 

OS DIREITOS DA 
POPULACAO 

60+ 
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Diante do cenário de amadurecimento populacio-
nal, é preciso nos unirmos para garantir às pessoas 
idosas seus direitos à vida, ao respeito, ao atendimen-
to de seus necessidades básicas, à saúde, à educação, à 
moradia, à justiça, ao transporte e ao esporte e lazer. 
Com laços, abraços e trabalho em rede, é possível en-
frentarmos a violência e a invisibilização das pessoas 
idosas. Afinal, a garantia desses direitos é responsabi-
lidade de todos nós, governos, famílias e sociedade. 

Foi com essa motivação que nasceu o novo projeto 
do CeMAIS, o “Caleidoscópio 60+: nossos direitos”, 

Envelhecemos! 

Ações do Caleidoscópio 60+

ACESSE O SITE: NOSSOSDIREITOS.ORG.BR E SAIBA MAIS SOBRE O 
PROJETO CALEIDOSCÓPIO 60+.

que busca potencializar a política municipal da pes-
soa idosa de Belo Horizonte, promovendo a articula-
ção dos agentes da rede de proteção e atendimento à 
população 60+, o apoio ao trabalho do Conselho Mu-
nicipal da Pessoa Idosa de Belo Horizonte (CMI-BH) 
e o empoderamento dessa parcela da sociedade sobre 
seus direitos e como agir quando estes lhe são negados.  

Com financiamento do Fundo Municipal do Ido-
so de Belo Horizonte, o projeto Caleidoscópio 60+ 
conta com o patrocínio da Cemig, Itaú, Vale, BB 
Consórcios, VLI, Pottencial Seguradora e Gerdau.  

MODELO DE CUSTOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA. 

ACOMPANHAMENTO E ATIVAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS DA POPULAÇÃO  60+. 

DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E QUALIDADE DE VIDA PARA 
POPULAÇÃO 60+.

 
APOIO AO CMI-BH.
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A ocupação de pistas públicas 
com aulas gratuitas de skate 
promove o bem-estar da juven-
tude e direito de uso da cidade
A pista do Parque das Amendoeiras em Conta-
gem foi a primeira, em 2015, a ser transformada 
em sala de aula pela Movimenta Brasil. Lá come-
çou o projeto Xis Games e a oferta gratuita de au-
las de skate para crianças e adolescentes ocupou 
um importante espaço público que estava ocio-

so. Além de instruções, o projeto oferecia o ska-
te e os equipamento de segurança para as aulas e 
o uniforme para os alunos e educadores. Assim, o 
espaço foi transformado em sala de aula e, mesmo 
nos horários que não tinham atividades do pro-
jeto, aumentou o número de praticantes na pista.  
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O ano II do Xis Games levou o projeto também para a 
pista do Parque Nossa Senhora da Piedade, em Belo Ho-
rizonte. A experiência de sucesso foi inspiração para 
Movimenta Brasil criar novos projetos, como o + Es-
porte e o Ollie Olímpico, que também transformaram 
espaços públicos em lugares de treino e confraterniza-
ção, ocupando a cidade com saúde e bem-estar. 

O Viaduto das Artes, no Barreiro e a Praça da Se-
resta, no Santa Amélia, são praças públicas que re-

ceberam núcleos do +Esporte em Belo Horizonte e 
os CSUs Amazonas e Eldorado, em Contagem, são 
pistas de skate que receberam aulas do Ollie Olím-
pico. Os dois projetos também possuíam núcle-
os de aulas  de  skate em escolas municipais e Cen-
tros de Referência de Assistência Social (CRAS).  

Marcelle Ferreira Rodrigues respondeu na pesquisa do 
projeto Ollie Olímpico que as aulas são sempre diver-
tidas e que a pista do CSU Eldorado tem ótimas rampas. 
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“Aprendi a fazer o Ollie e estou aprendendo a descer as 
rampas”, contou. Já Ana Carolina, do CSU Amazonas, co-
mentou que o fato das aulas serem gratuitas viabilizou a 
ela conhecer um novo esporte. “O uniforme é confortável 
e o material esportivo é bom e disponibilizado de graça 
para gente fazer as aulas”, escreveu a aluna na pesquisa.

Marcelo Sena, diretor da Movimenta Brasil, conta que 
é comum encontrarem pistas e praças subutilizadas 
quando chegam com os projetos e, com o tempo, au-

menta a ocupação do espaço por atletas e também pelos 
próprios alunos que frequentam as pistas fora do ho-
rário de aulas. Os núcleos em escolas e CRAS também 
contribuem para o aumento do uso dos espaços públi-
cos por crianças e adolescentes para prática de skate, 
afinal, foram 1.120 alunos, apenas em 2019, aprenden-
do skate nos projetos da Movimenta Brasil.
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Banho de   Amor
Resgate da dignidade como 

a porta de saída das ruas

Foto: @piscadela.foto
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Final de mais um dia. O forte calor que começou logo 
pela manhãzinha ainda importunava. O vai e vem na 
Estação Central do metrô, no coração de Belo Horizon-
te, continuava intenso, assim como o trânsito na Av. dos 
Andradas. Os ônibus passavam lotados. Ao meio de tan-
ta agitação, Emanuel*, um homem alto de pele negra, 
olhava cuidadosamente para as suas mãos. Acabara de 
fazer as unhas, mas o papo com a voluntária que o aten-
dia ainda não havia chegado ao fim. 

Próximo dali, na fila que dava acesso a outro tipo de 
atendimento, o voluntário Lucas Brandão, 32 anos, ex-
plicava que algumas pessoas chegaram às 14h. “Eu che-
guei às 13h”. A voz era de Francisco Fonseca*, 31 anos, 
que passou a fazer parte da conversa. Ele possui uma 
estatura mediana, estava com a barba e cabelos feitos, 
usava camisa, bermuda e sandálias brancas com uma 
das correias amarrada com arame. Nas costas carregava 
uma mochila com tudo o que lhe pertencia. 

Desde 2008, a rua passou a ser a sua moradia. Veio de São 
Paulo onde residia com a sua mãe e irmãos. A matriarca 
da família faleceu devido a um câncer. O envolvimento 
com as drogas levou embora o que havia herdado. Aca-

bou se afastando dos irmãos e foi parar nas ruas. Hoje 
tenta se manter longe das drogas e diz que quer mudar 
o rumo que a vida tomou. Essa é uma das diversas his-
tórias que se cruzam semanalmente em Belo Horizonte, 
sempre às terças-feiras, no Banho de Amor. 

O Banho de Amor é um projeto que leva diversos aten-
dimentos à população em situação de rua de BH: duchas 
em um banheiro-contêiner, alimentação, consultas mé-
dicas e odontológicas, estética, massagem, empréstimo 
de livros, entre outras. As ações são inúmeras e seguem 
o propósito de proporcionar meios para que as pessoas 
possam sair das ruas. Os encontros que ocorrem pelos 
espaços da capital são só o primeiro passo. 

A caminhada 

Os atendimentos oferecidos, como o banho, são vistos 
como a “porta de entrada” para o projeto. É a partir 
desse contato que os voluntários conhecem as pessoas 
que estão em situação de rua e passam a acompanhá-las, 
buscando meios de ajudá-las a sair dessa condição: “As 
pessoas estão nas ruas por algum motivo e precisam 
de apoio para sair delas. O primeiro passo é resgatar 

 *Para preservar a imagem das pessoas que estão em situação de rua foram usados nomes fictícios.

Foto: @ayramendesfotografia

Foto: @piscadela.foto
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a dignidade que foi perdida, seja por meio de amparo 
emocional e psicológico, encaminhamento para obter 
documentos, cuidando da higiene pessoal e da estética, 
melhorando a autoestima”, conta Patrícia Chausson 
Quintão, coordenadora de Comunicação e Marketing 
do Banho de Amor. 

A partir disso, os moradores em situação de rua que 
demonstram interesse passam a ser assistidos pelos vo-
luntários. Para a saída das ruas, o projeto trabalha com 
diferentes vertentes: encaminhamentos para vagas de 

empregos em empresas parceiras; internações em ca-
sas de recuperação para o tratamento de assistidos com 
dependência química, com os próprios voluntários do 
Banho de Amor assumindo as despesas e o acompanha-
mento de todo o processo; e reestabelecimento de vín-
culos familiares, quando o assistido volta a morar com 
a sua família. 

“O Banho de Amor cresce e amadurece a cada dia e co-
lhemos os frutos da nossa dedicação. São algumas his-
tórias de pessoas que passaram a fazer parte da nossa 
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vida e que largaram o vício, a rua, conseguiram traba-
lho, voltaram para casa, recuperaram a sua dignidade. O 
número de assistidos que atendemos é grande e sempre 
dizemos que são gotas preciosas em um oceano de muito 
sofrimento”, afirma Maria Alice de Vasconcelos Santos, 
coordenadora de Logística. 

Garantir os direitos à pessoa que está em situação de rua 
exige um olhar multidisciplinar. Por isso, o Banho de 
Amor conta com voluntários de diferentes áreas que 
acompanham o assistido desde o primeiro contato nas 

ruas e continuam mesmo após a saída delas. O coorde-
nador de Estoque Rodolfo Ribeiro Leite, ao ser pergun-
tado sobre o que o move a fazer parte dessas ações, res-
ponde: “Tem projetos que nascem para ficar. É o caso do 
Banho de Amor”. 

Por dentro do Banho de Amor 

Quem para e observa as ações do Banho do Amor, nas 
terças-feiras, percebe como tudo é desenvolvido de for-
ma organizada. Enquanto os moradores em situação de 
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rua aguardam na fila para tomar banho e receber al-
gum dos atendimentos oferecidos, os voluntários rea-
lizam uma triagem anotando dados pessoais, tamanho 
do vestuário, dentre outras informações. 

Ao lado, outra equipe é responsável por separar os kits 
de roupas recebidas por meio doações, que passam por 
uma triagem, são lavadas e embaladas cuidadosamente 
em sacos plásticos transparentes, e são entregues aos 
atendidos antes de entrarem no banheiro-contêiner, 
assim como os kits de higiene. Enquanto isso, outros 
voluntários se preparam para distribuir a alimentação: 
marmita, água, sucos, sobremesa.

Tudo começou em janeiro de 2017, quando o empre-
sário Marcos Calmon assistiu um vídeo do Banho do 

Bem, que atende pessoas em situação de rua de Recife/
PE, oferecendo banho quente, itens de higiene e roupas 
limpas. Marcos não teve dúvidas, quis replicá-lo. “Des-
de criança sinto uma agonia em ver as pessoas moran-
do nas ruas. Vi uma oportunidade de fazer algo”, conta. 
Para isso, reuniu amigos em um grupo de aplicativo de 
mensagens e alguns deles abraçaram a causa sendo os 
primeiros voluntários. De lá para cá, a ideia cresceu e se 
transformou em um grande projeto. 

Já passaram pelo Banho de Amor mais de 3.000 vo-
luntários. Toda a equipe é voluntária e trabalha divi-
dida em diferentes frentes, de acordo com as habili-
dades de cada um. Atualmente são 18 coordenadorias 
como Logística, Comunicação e Marketing, Esto-
que, Eventos, Alimentação, Estética, dentre outras. 

Foto: @tuliooiannini/ @photoiannini
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Como colaborar 

Caso alguém queira ser voluntário, deve 

preencher um formulário e participar de 

uma reunião que acontece uma vez por 

mês. Essas informações são obtidas no 

Instagram: @banhodeamorbh, assim como 

os locais de coleta de doações.  

Caso alguém tenha ou conheça alguma 

empresa que possa ser parceira, pode entrar 

em contato no telefone:

As roupas, produtos de higiene e calçados distribu-
ídos nos banhos são doações de pessoas físicas. Já a 
alimentação e equipamentos, como uma ambulância 
para os atendimentos médicos, são fornecidos por 
empresas parceiras.

Tudo isso é possível, de acordo com Marcos Calmon, 
por meio de planejamento e transparência: “O Banho de 
Amor tem processos para tudo, assim o projeto ocorre 
de forma independente e autônoma”, afirma. Ele conta 
ainda que é enviada periodicamente uma prestação de 
contas aos coordenadores que as replicam aos demais 
voluntários: “As pessoas se identificam porque veem 
que é um trabalho sério, que a gente faz o que se propõe 
e, principalmente, tem muita lisura com a parte finan-
ceira”, conclui. 

Foto: @alineresende.fotoarq
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NUBECO: 
POR UMA CONTAGEM  

MAIS COLORIDA E VIVA

Projeto da Move Cultura transforma becos do bairro Eldorado 
em galeria aberta de arte urbana 

por Felipe Pedrosa

Se numa folha qualquer, como descreve na música 
“Aquarela”, o compositor Toquinho desenhava um sol 
amarelo, imagine só o que uma turma de grafiteiros se-
ria capaz de fazer em metros e mais metros de muro. 
A resposta já pode ser conferida em dois dos 82 becos 
do Eldorado, em Contagem, na região metropolitana 
de Belo Horizonte. Em 2019, o NuBeco, uma iniciativa 
da Associação Move Cultura, levou cores e vida para as 
Travessias das Begônias e das Bromélias, que fazem par-
te do projeto arquitetônico desenvolvido pelo carioca 
Sérgio Bernardes, em 1965. Antes da ação, as vielas esta-
vam abandonadas e marginalizadas. 

“A ideia do projeto é reunir as pessoas e mostrar o 
quanto é importante manter esses espaços preserva-
dos. A gente entende que o poder público tem o de-
ver de cumprir com o papel de fazer a manutenção 
dos becos, mas nós, enquanto cidadãos e moradores 
da cidade, também precisamos contribuir com a pre-
servação dos locais”, explica Rafael Aquino, coorde-
nador do NuBeco, escritor e ativista social. A ação, 
que terá continuidade em 2020, contou com o apoio 
da empresa Tintas Coral por meio do Tudo de Cor 
e do Programa Fortalecendo Comunidades para a 
Construção de Cidades Inclusivas, Resilientes e Sus-
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NUBECO: 
POR UMA CONTAGEM  

MAIS COLORIDA E VIVA

tentáveis (CASA Cidades), além de uma parceria 
com o curso de arquitetura da universidade UNA.  

Na primeira etapa, realizada em junho de 2019, o NuBe-
co contou com a participação dos artistas Audaz, Born, 
Celo, Egma, Ever, Fabiana Santana, Fernando Perdigão, 
Fhero, Hisne, Jefi, Mito, Maizena, Nica, Othu, Tina, 
Rangone, Servo, Surto, ToT, Venok e Wanatta que de-
ram outra cara para a Travessia das Bromélias, que liga 
a Avenida José Faria da Rocha, entre os números 6.042 
e 6.068, a Rua Monsenhor Bicalho. Na segunda ação, re-
alizada em agosto, foi a vez de ASH, Bimics, Bess, Dan, 

Dniel, DM3, Eron, Faix, Fear, Kask, Lari, Now, Primo, 
Sing, Saki, Tuff, Vira Lata e Vero gravarem seus tra-
balhos nos muros da Travessia das Begônias, que tam-
bém liga a Rua Monsenhor Bicalho a Avenida José Fa-
ria da Rocha, mas na altura dos números 5.478 e 5.492. 

Em 2019, Jefferson Cândido, mais conhecido como 
Atos, fez a curadoria das duas ações do NuBeco. Envol-
vido com o projeto desde sua criação, entre 2012 e 2013, 
quando um mutirão de artistas e moradores revitali-
zou e coloriu outros ambientes do bairro Eldorado, ele 
destaca o poder transformador da iniciativa. 
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“O grafite tem o poder de ressignificar um espaço. E 
é isso o que fizemos nesses dois becos e o que faremos 
nas próximas ações”, destaca. Para o artista, os muros 
das grandes cidades são telas em branco. “Um grafitei-
ro não pinta só por pintar. Existe todo um significa-
do em cada trabalho iniciado e finalizado”, completa. 

Mas e aí? O projeto Nubeco agradou os morado-
res do bairro Eldorado? A resposta é clara e objetiva. 
“Está maravilhoso. Eu Amei. Que coisa linda”, con-
ta a costureira Maria de Fátima, que transita quase 
que todos os dias pela Travessia das Bromélias. “Ver 

essa mudança e a participação da comunidade me 
deixa muito feliz”, completa o professor João Gil-
berto Barreto, que, além de acompanhar a primei-
ra ação, fez questão de fornecer água para os artistas. 

 Com a conclusão das duas primeiras etapas, 
em vez de atravessarem as vielas correndo, como 
costumavam fazer, os transeuntes estão desfrutando 
do novo ambiente. “Está aprovado demais. Não está 
nem dez. Está cem, está mil. Está mil e cem”, declara 
a dona de casa Etelina Barcelos, que fez questão de fo-
tografar os trabalhos. “Essa arte é bem-vinda em cada 

Foto: Marco Pesada e Marcola
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um dos becos do Eldorado”, completa Andréia Car-
la, moradora da região, após uma selfie no paredão. 

 Com todos juntos nessa linda aquarela, mais 
uma vez citando o mestre compositor Toquinho, os 
becos do bairro Eldorado vão se transformando em 
uma verdadeira galeria aberta de arte urbana. Prova-
velmente, a maior da região metropolitana. A cidade 
de Contagem, então, por meio do projeto NuBeco, vai 
sendo desenhada no mapa dos locais com a maior con-
centração de grafites por metro quadrado, assim como 
São Paulo, Valparaíso e Nova York.
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Mobilidade

O NuBeco, segundo o coordenador de projetos da 
Associação Move Cultura Rafael Aquino, foi além da 
missão de transformar os becos da cidade em uma ga-
leria aberta de arte urbana. De acordo com ele, a ini-
ciativa fez valer a lei Municipal 2.724 de 11/05/1995, 
que dispõe sobre a nomenclatura de 44 dos 82 becos 
do Eldorado, bairro que concentra 1/5 da população 
de 658.580 de Contagem, segundo dados do IBGE. To-
das as travessias receberam placas de identificação. 

“Sem os becos, para quem anda a pé, seria pratica-
mente impossível circular pela região do Eldorado. 

E, por eles terem essa função de mobilidade urbana, 
pensamos, além da criação da galeria de arte urbana, 
na identificação dos espaços, facilitando assim a vida 
dos moradores de Contagem e, claro, de quem trafega 
pela cidade”, finaliza Aquino.

Outros projetos desenvolvidos pela Associação Move 
Cultura também discutem a mobilidade urbana e a 
ocupação do espaço público. O Contagem a Pé, por 
exemplo, nos dias 23 e 24 de março de 2018, fixou pla-
cas indicativas com as melhores rotas para os pedestres. 
Os painéis, também conhecidos como Wayfinding, são 

Foto: Felipe Pedrosa Foto: Marco Pesada e Marcola
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tendências em países de primeiro mundo. Neste ano, a 
instituição ainda abraçou a campanha Calçada Cilada, 
sobre o uso e a preservação do espaço público, e o Desa-
fio Intermodal, sobre as diferentes maneiras de se loco-
mover por Contagem.

SAIBA MAIS SOBRE A MOVE CULTURA EM: 

 

movecultura.org.br

Contatos:   

Telefone: (31) 2557-6007  |  E-mail: contato@movecultura.org.br  |  instagram.com/movecultura

Foto: Felipe Pedrosa

Foto: Marco Pesada e Marcola
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TECENDO REDES

A extensão    da empatia
Projeto “Iepê Òmìnira”, da PUC Minas, acolhe a população 

em situação de rua de Belo Horizonte e contribui para a 
construção e efetividade das políticas públicas no município.
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A extensão    da empatia

“Iepê” tem origem Tupi e significa “lugar único” ou, em 
uma tradução poética, “liberdade”. “Òmìnira” vem do Yo-
rubá e também quer dizer “liberdade”. “Liberdade-liberda-
de” ou “lugar único e livre” talvez possa ser a tradução do 
termo “Iepê Òmìnira”, mas é, com certeza, uma das buscas 
daqueles que vivem em situação de rua. A busca pela liber-
dade e por um espaço singular e livre. Livre de precon-
ceitos, de exclusão, de segregação. Apesar de ser uma luta 
árdua e diária, as mais de 8 mil pessoas (segundo estimati-
va do Ministério da Cidadania em setembro de 2019) em 
situação de rua de Belo Horizonte não estão sozinhas.

Desenvolvido desde 2015, o projeto de extensão da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais, inicial-
mente intitulado “Andanças: clínicas de rua, políticas 
públicas e direitos humanos no trabalho junto à popu-
lação de rua”, tem como objetivo a promoção de práticas 
psicológicas, comunicacionais, jurídicas e de saúde entre 
a população em situação de rua de Belo Horizonte. Com 
um trabalho multidisciplinar, o projeto oferece uma 
prestação de serviços direta à pessoa em situação de rua, 
assim como contribui para a construção e a execução de 
políticas públicas voltadas para esse grupo.
  
Há dois anos, o projeto ganhou um novo nome: “Iepê 
Òmìnira: observatório e clínica de lutas democráticas”. 
A nova nomenclatura, no entanto, não foi acompanhada 
de alterações no eixo do projeto nem no público-alvo das 
ações. Esses se mantêm. As mudanças ficam a cargo das di-
nâmicas, que costumam se renovar de tempos em tempos. 

Coordenado por Bruno Vasconcelos de Almeida, profes-
sor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, o projeto 
de extensão conta com 5 professores e 30 extensionistas, 
todos discentes e docentes da universidade, e atende di-
retamente, em média, 300 pessoas por semestre.

As ações do “Iepê Òmìnira” 

Estruturadas em dois eixos principais, as ações do pro-
jeto de extensão da instituição mineira são diversas e 
contemplam as mais variadas demandas da população 
em situação de rua.  

O primeiro eixo é voltado integralmente para a pres-
tação de serviços direta a esse grupo vulnerável, como, 
por exemplo, abordagens na rua, acolhimentos, aten-
dimento psicológico, auxílio e instrução na emissão de 
documentos, acompanhamento terapêutico e oficinas. 
Essas ações fazem parte do atendimento emergencial.  

Já o segundo eixo é voltado para as políticas públicas 
e envolve desde a participação em coletivos, searas e 
eventos até o diálogo com outras instituições e órgãos 
públicos. Essa é uma tentativa de contribuir para a for-
mulação de políticas que promovam a melhoria na qua-
lidade de vida do indivíduo em situação de rua, como, 
por exemplo, a saída das ruas e/ou o acesso a alguma 
política pública já existente. 

Pastoral de Rua: Uma grande parceira 

Impossível trabalhar e fazer o bem sozinho. Por isso, o 
projeto de extensão “Iepê Òmìnira”, da PUC Minas, con-
ta com a ajuda de alguns parceiros, como a Aliança de 
Misericórdia – Casa Restaura-me, que recebe, segundo o 
professor Bruno Vasconcelos, uma média diária de 100 
pessoas em situação de rua que vão em busca de alimento. 

Uma outra parceira, “quase irmã”, é a Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Criada em 1987, a equipe 
tem como objetivo desenvolver ações direcionadas à po-
pulação em situação de rua. Por meio da inclusão social, da 
promoção da dignidade e do respeito aos direitos, a Pasto-
ral de Rua procura transformar a realidade desse grupo. 

Entre janeiro a outubro de 2019, a Pastoral realizou 
12.150 atendimentos para 1.172 pessoas. Dentre as suas 
principais atividades estão: abordagem social, escuta, 
acolhida e encaminhamentos; apoio à luta e à conquista 
de direitos e garantia de políticas públicas; apoio à luta 
por moradia; apoio a iniciativas de trabalho e geração 
de renda; e ações articuladas com diversas entidades e 
com o poder público.

A parceria com o projeto de extensão da PUC Minas 
acontece desde os primeiros passos desse. A Pastoral de 
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Rua abriu as portas para que os alunos da instituição 
de ensino pudessem participar das atividades realiza-
das por ela, como a abordagem na rua, o Cine Pipoca, 
o Grupo de Mulheres, o Fórum da População de Rua, 
o acolhimento realizado na sede, entre outras Se por 
um lado a disponibilização pela Pastoral de Rua de sua 
sede e de suas atividades para a atuação dos alunos pos-
sibilita a formação de profissionais diferenciados, com 
uma vivência e um olhar mais aguçados, os benefícios 
dessa parceria também são inúmeros para a equipe da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.

Para Claudenice Rodrigues Lopes, Supervisora de 
Projetos na Pastoral de Rua, a parceria com o projeto 
“Iepê Òmìnira” é de grande valia e relevância para os 
trabalhos da Pastoral. “Nós entendemos que têm sido 
uma troca importante, porque historicamente desen-
volvemos uma articulação com a academia. A teoria 

muitas vezes traz elementos que qualificam a nossa 
atuação direta. Por isso todas as atividades que a gente 
desenvolve têm tido a presença de alunos de diversas 
áreas da PUC”, explica.

A abordagem transdisciplinar  
e a formação humana

São dos cursos de Psicologia, Direito, Enfermagem, 
Medicina, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
Arquitetura e Serviço Social os alunos extensionistas 
do projeto, que convivem diariamente com o drama 
das pessoas em situação de rua e lutam pelo mínimo de 
dignidade dessa população.  

Considerando que a cada semestre 30 extensionistas fa-
zem parte do projeto, já passaram por ele, desde 2015, 
uma média de 300 alunos. Todos eles atuaram e atuam a 
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partir de um método transdisciplinar. Embora existam 
algumas especificidades, como o atendimento psicoló-
gico realizado por estudantes de Psicologia, a resolução 
de uma demanda judicial por alunos do Direito ou a 
gestão das redes sociais por alunos do Jornalismo e da 
Publicidade e Propaganda, muitas atividades são feitas 
em conjunto, por todos os alunos. 

Essa é uma forma, segundo o professor Bruno Vas-
concelos, de formar não somente profissionais, mas 
sim humanos. “A abordagem transdisciplinar é pro-
posital. A gente mistura os alunos de vários cur-
sos para uma formação humana. É um projeto que 
se faz junto, como deve ser a política. Essa é uma 
das riquezas do projeto”, explica o Coordenador.  

E nessa formação humana proporcionada pelo projeto, 
a empatia e a sensibilidade são despertadas em cada um 

dos extensionistas que por ele passam. “Quando os nos-
sos estudantes entram para essa luta, eles se afetam com 
o que encontram. Eles conhecem uma realidade muito 
diferente e isso tem um impacto na formação. Eles pas-
sam a ser sensíveis ao drama do outro e começam a ter 
empatia”, afirma Bruno.

O trabalho em rede

Além da prestação de serviços direta, o trabalho 
em rede desenvolvido pelo projeto de extensão da 
PUC Minas também é outro eixo fundamental no 
auxílio às pessoas em situação de rua. Ele se desta-
ca como um importante aliado na construção e na 
efetivação das políticas públicas para esse grupo.  

Essa atuação diz respeito à participação em coletivos, que 
contam com a presença de alguns órgãos, como a Prefei-



tura de Belo Horizonte, o Tribunal de Justiça e o Minis-
tério Público de Minas Gerais, e de grupos religiosos de 
importante atuação junto à população em situação de rua. 

Dentre os eventos que professores e extensionis-
tas participam, o principal é o Fórum da Popula-
ção de Rua, que ocorre uma vez por mês na Pasto-
ral. Nele, as pessoas em situação de rua se reúnem, 
desde 1995, com convidados para discutirem as 
suas questões e debater os seus direitos. “Ao cons-

truir junto, participar, escutar e contribuir de al-
guma maneira, a gente entende que faz uma po-
lítica real”, diz o professor Bruno Vasconcelos. 

Uma outra atuação em rede do projeto foi a partici-
pação do Coordenador Bruno Vasconcelos no Comi-
tê Municipal de Monitoramento e Assessoramento 
da Política Municipal para População em Situação de 
Rua nos anos de 2015 a 2018. O professor representou a 
PUC Minas no órgão que é composto por governo e so-
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ciedade civil e é responsável por monitorar e assessorar 
as ações e as políticas públicas da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte voltadas para a população em situação de rua. 

Para o professor Bruno Vasconcelos, o atual gover-
no do país tem comprometido a efetividade, a eficá-
cia e a eficiência das políticas públicas. “Quase todas 
as políticas públicas neste momento estão sofrendo 
bastante. Perda de recursos, concepções equivocadas, 
o olhar mais voltado para um ‘discurso de gestão’, ge-

rencialista e desatento ao mundo real”, se posiciona. 
Em âmbito municipal, o Coordenador do projeto de 
extensão “Iepê Òmìnira” vê algumas políticas públicas 
em ação, como o Bolsa Moradia, embora considere o 
número de beneficiários bastante limitado. Entretanto, 
ele acredita que muitas questões, como, por exemplo, 
a colocação de pedras debaixo dos viadutos na região 
da Lagoinha, deveriam ser revertidas imediatamente. 
“O nosso projeto trabalha por uma cidade inclusiva e 
democrática”, finaliza Bruno Vasconcelos.

. 
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Motivado pelo desejo de tornar 
a arte acessível, projeto encara 
desafios para transformar
 a cidade

Viaduto  
das Artes  

nasce impulsionado  
pelas dificuldades

O viaduto Engenheiro Andrade Pinto, na regional do 
Barreiro, liga Belo Horizonte e Contagem. Em seu bai-
xio está o Viaduto das Artes, que ocupa área de cerca 
de 1.000 m² com galeria de arte, ateliê, sala de oficinas, 
biblioteca, jardim de esculturas e espaço externo múl-
tiplo. Um lugar pulsante que nasce com a intenção de 
promover o crescimento cultural da população. O es-
cultor Leandro Gabriel é o gestor do Viaduto das Artes 
e explica que ali é um espaço democrático, aberto a pro-

Fotos: Arquivo Viaduto das Artes
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postas para ocupações artísticas. “O Viaduto funciona de 
forma plena, possui entrada gratuita e oferece uma experi-
ência multidisciplinar, que imerge os visitantes em expe-
riências artísticas, sociais, culturais e educacionais”, conta.
 
Quem observa o Viaduto das Artes hoje não imagina os 
desafios que venceram. Leandro narra que a história co-
meça em 2004, quando ele apresentou para a Prefeitura 
de Belo Horizonte um projeto de revitalização do Par-

que Ecológico Roberto Burle Marx, mais conhecido, 
como Parque das Águas, inserido no complexo ecoló-
gico da Serra do Rola-Moça, no Barreiro. Além de revi-
talizar o espaço, o projeto buscou estimular o prazer de 
observar e de fazer artes, favorecendo a popularização 
e a democratização da cultura artística. Após dois anos, 
a direção do Parque pediu a devolução do espaço revita-
lizado e os artistas que ali estavam tiveram que buscar 
um novo lugar. 
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Leandro lembra-se que em conversas com a Regional 
Barreiro, foi escolhido o viaduto Engenheiro Andrade 
Pinto, que era uma mini cracolândia. “A realidade ur-
bana da área foi mais um fator que impulsionou o sur-
gimento do Viaduto das Artes: uma área praticamente 
abandonada, em um bairro periférico e carente de re-
cursos públicos e de equipamentos culturais”, descreve. 
 

Uma longa batalha

No final de 2006, assumiram o espaço e além do gran-
de desafio de revitalização, enfrentaram a longa bata-
lha para a mudança da lei municipal que não permitia 

a ocupação de baixios de viadutos na capital mineira. 
Leandro comenta que foram seis anos de convenci-
mento do poder público, em que foi preciso mostrar a 
importância da ocupação desses espaços e o poder de 
mudança da realidade local e da comunidade. 

Para solicitar a cessão de uso do espaço, foi preciso 
se institucionalizarem como uma Organização da 
Sociedade Civil (OSC). A formação da OSC aconte-
ceu com o apoio de parceiros, durante o processo 
de revitalização do espaço, quando foi discutida sua 
criação, bem como o estatuto e realizadas as reuniões 
e assembleias de formação. Assim nasceu a organiza-
ção social Viaduto das Artes, situada na Av. Olinto 



Meireles, 45 - Barreiro, nos baixios do viaduto En-
genheiro Andrade Pinto. A construção do espaço e 
revitalização do baixio contou com importantes par-
cerias com siderúrgica Vallourec, Via Shopping Bar-
reiro e Vicariato Agostiniano. 

Terminadas as obras, as ações multidisciplinares co-
meçaram. Desde então, Leandro explica que o espaço 
cultural proporciona um maior diálogo entre o públi-
co e as práticas artísticas, sociais e culturais da região. 
“O Viaduto procura fazer com que a população pos-
sa expor suas ideias e anseios, com o intuito de am-
pliar o acesso e atrair um maior número de pessoas 
para visitar as exposições de arte”, esclarece o gestor.  
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O Viaduto das Artes realiza ainda parcerias com as 
universidades mineiras Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG), que desenvolvem projetos 
curatoriais, indicando e auxiliando nas escolhas dos 

artistas para as exposições. As parcerias têm permi-
tido a execução de diversas exposições de qualidade.  
Leandro conta que a maioria dos frequentadores são 
pessoas em situação de rua, pois vivem ali. “Busca-
mos recebê-los para visitações nas exposições, mui-



Para outras informações sobre o 

Viaduto das Artes 

acesse: viadutodasartes.com
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tos participam dos coquetéis de abertura, dos shows e 
apresentações teatrais. Tornam-se amigos do Viaduto 
e protegem o local contra depredação”, ele comenta.  
Desde 2012, a legislação municipal permite que os 
baixios de viaduto de Belo Horizonte sejam ocupa-

dos para fins culturais, sociais e esportivos. Leandro 
acredita que o modelo do Viaduto das Artes funcio-
na para ser reproduzido em qualquer lugar, não só 
em viadutos.
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A Rua do Respeito é uma iniciativa que leva atendi-
mento a pessoas que estão em situação de rua em Minas 
Gerais como serviços de emissão de documentos, aten-
dimento médico, odontológico e psicológico, orienta-
ção jurídica e previdenciária. O projeto foi criado por 
meio do Termo de Cooperação Técnica (TCT) nº 16, 
de maio de 2015, firmado entre o Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (TJMG), Ministério Público do Esta-
do de Minas Gerais (MPMG) e o Serviço Voluntário 
de Assistência Social de Minas Gerais (SERVAS). Para 
conhecer  mais sobre a Rua do Respeito, a Valor Com-
partilhado conversou com Sérgio Henrique Cordeiro 
Caldas Fernandes, juiz da 23ª Vara Cível de Belo Hori-
zonte e representante do projeto. Confira a entrevista: 

VALOR COMPARTILHADO: 
A RUA DO RESPEITO ENGLOBA DI-
FERENTES AÇÕES. COMO ELAS SÃO 
ARTICULADAS E REALIZADAS?
Fernandes: A ideia inicial era a estruturação da 
Rua do Respeito em três eixos principais: acesso às ga-
rantias jurídica, ao trabalho, à saúde. Daí surgiram as 
Rua dos Direitos, Rua do Saber e Rua do Sorriso, além 
do apoio a iniciativas do tipo “empreendendo vidas” 
e cooperativas de serviços de pessoas em trajetória de 
rua.  Com o tempo, a discussão sobre o acesso à mora-
dia e o combate à invisibilidade ganharam destaque. 

VC: O PROJETO CONTA COM DIVER-
SOS PARCEIROS. QUAIS SÃO ELES E 
QUAL A IMPORTÂNCIA DE REUNIR DI-
FERENTES ÓRGÃOS/ INSTITUIÇÕES?
Fernandes:  A Rua do Respeito se estruturou de vá-
rias maneiras em relação aos seus parceiros. Tanto que 
foram firmados “termos de adesão” com várias organi-
zações públicas, clubes de serviços, instituições de ensi-
no superior e coletivos/voluntários, como um instru-
mento de indicação de propósitos, como passou a ser 
um território aberto onde os parceiros se encontram 
para discutir a temática “pessoas em situação de rua” e 
se reunir em ações específicas como a “Rua de Direitos” 

 

“Um problema é que as 
iniciativas, por vezes, não 
se conectam, resultando 
em perda de energia, 
sobreposição de ações e 
interpretações desconexas.” 

VC: O SENHOR CONHECE OUTRAS 
INICIATIVAS LIGADAS À POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA? COMO ELAS 
SE CONECTAM?
Fernandes:  Existem várias. Tanto organizadas em 
ações governamentais quanto em coletivos ou volun-
tários. Um problema é que as iniciativas, por vezes, não 
se conectam, resultando em perda de energia, sobrepo-
sição de ações e interpretações desconexas. Entende-
mos que é importante a criação de foros para discus-
são de políticas públicas relativas ao tema, nos moldes 
do  Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Mo-
nitoramento da Política Estadual para a População de 
Rua – Comitê PopRua-MG, de composição paritária de 
entidades governamentais e da sociedade civil, que tem 
por escopo discutir e formular políticas públicas para o 
referido segmento populacional. 
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VC: UM DOS EIXOS DA RUA DO RES-
PEITO É A INCLUSÃO DAS PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE RUA NO MERCA-
DO DE TRABALHO. COMO SE DÁ ESSE 
PROCESSO? 
Fernandes:  Várias e diferentes iniciativas foram dis-
cutidas no âmbito da “Rua do Respeito”: Empreendendo 
Vidas e Reciclo, que são trabalhos realizados com apoio 
do MEPR e Pastoral do Povo de Rua, com destaque para 
a Ir. Cristina Bove; Cooperativa de Serviços Múltiplos 
(Coopmult), construído por pessoas que percorreram 
a trajetória de rua e que se especializaram em serviços 
prediais com o apoio inicial de parceiros como a Arcelor-
Mittal, Faculdades Milton Campos, Sesc, Senai, além de 
cursos de curta duração na UFMG. Sem contar a intensa 
participação do Ministério Público do Trabalho, através 
da atuação efetiva da procuradora Eliane Nassif. 
A questão não é só a capacitação dessa população (existe 
em seu interior uma parcela significativa de profissionais 
habilitados, inclusive com formação superior em univer-
sidades de ponta), mas sim como será a relação de trabalho, 
o processo de recuperação de uma pessoa que por muito 
tempo está suportando a violência das ruas e o preconceito 
dos possíveis empregadores em razão de sua condição.
Por vezes, a pessoa é recusada simplesmente por indi-
car um abrigo municipal  como sua moradia. Uma ideia 
que hoje está sendo desenvolvida pelo TJMG, MPMG, 
Pastoral e Correios é a criação da “caixa postal comuni-
tária”, na linha já realizada pela FEANTSA (Federação 
Europeia de Organizações Nacionais). 

VC: OUTRO PONTO DO PROJETO É A 
EFETIVAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. 
QUAIS AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
NESSE ASPECTO E OS DIRECIONA-
MENTOS QUE A RUA DO RESPEITO 
POSSIBILITA?
Fernandes: Também descobrimos a duras penas que 
não basta abrir as portas dos fóruns, embora seja uma ação 
necessária. As pessoas em situação de rua têm o mesmo ar-
cabouço de direitos que qualquer cidadão, mas não consegue 
acessá-los por vários motivos. As Ruas de Direito e Previ-
denciária têm a dinâmica de levar profissionais da área jurí-
dica até eles, através das unidades volantes das Defensorias 
Públicas do Estado ou da União, da OAB e das Universida-
des, bem como pela confecção de documentos básicos por 
parceiros como Recivil, Polícia Civil e TRE/MG. 
  

“A questão não é só a 
capacitação dessa população, 
mas sim como será a relação 
de trabalho, o processo de 
recuperação de uma pessoa 
que por muito tempo está 
suportando a violência das 
ruas e o preconceito dos 
possíveis empregadores em 
razão de sua condição.”

COM A FALA QUEM
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VC: NOS ÚLTIMOS ANOS, OBSERVA-SE 
UM AUMENTO DA POPULAÇÃO EM SI-
TUAÇÃO DE RUA. NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, POR EXEMPLO, O NÚMERO 
SALTOU DE 15.905 PESSOAS EM 2015, 
PARA 24.344 EM 2019, DE ACORDO 
COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL. COMO ENFRENTAR 
ESSE PROBLEMA SOCIAL?
Fernandes: O primeiro passo seria a realização de 
um censo para auxiliar a diagnosticar tal realidade. 
Mas temos de observar se existe interesse de ser rea-
lizado um levantamento do número, condições e as-
pirações das pessoas em situação de rua, já que aqueles 
que discutem o tema, sejam organizações públicas ou 
movimentos sociais, por vezes preferem utilizar dados 
que se adequem às suas narrativas particulares. Existem 
centenas de milhares de homeless (sem teto) nos Esta-

dos Unidos. Dezenas de milhares em várias das maiores 
capitais europeias. O aumento pode ser decorrente da 
busca por trabalho, mas também do encarecimento dos 
imóveis em uma sociedade onde o aumento da riqueza 
afeta as pessoas de forma desigual. O número pode ser 
incrementado pela perda de vínculo familiar, não per-
dendo de vista que o descompasso da modernidade tem o 

COM A FALA QUEM
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poder de coisificar ou tornar líquida as relações afetivas. 
A questão é multifatorial. Talvez seja o caso de como li-
dar com essa realidade, tendo em mente que a pessoa que 
está na rua é um ser humano, dotado de dignidade.
  
VC: EM BELO HORIZONTE A MAIOR 
PARTE DAS PESSOAS QUE ESTÃO MO-
RANDO NAS RUAS SE DECLARA NE-
GRA OU PARDA E POSSUI BAIXA ES-
COLARIDADE. COMO ESSES DADOS 
REFLETEM AS DESIGUALDADES SO-
CIAIS DO NOSSO PAÍS?
Fernandes: A Rua é um reflexo da sociedade. Se te-
mos um quinto da população brasileira vivendo abaixo 
da linha de pobreza, dentro da qual cerca de dez milhões 
podem estar na situação de extrema pobreza, e uma 
parte substancial se identifica na forma assinalada, a 
Rua reproduz, com maior violência, essa desigualdade. 
  
VC: QUAL O MAIOR DESAFIO, NA SUA 
OPINIÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 
RUA DO RESPEITO?
Fernandes: A quebra do preconceito. O combate à 
invisibilidade dessa população é essencial. É muito mais 
fácil para as pessoas e governos desviarem o olhar. As-
sim ninguém ficaria preocupado ou tocado pelo ataque 
aos direitos daqueles que vivem nas ruas. Agora, quan-
do a pessoa enxerga aquele que está na rua como um 
ser humano, como o “outro” tão mencionado quando se 
fala em ética, aí ele se responsabiliza pelo seu destino e 
terá de sair de sua zona de conforto para agir como um 
verdadeiro cidadão.



VALOR COMPARTILHADO / ANO 6 / Nº 1342

REALIZANDO SONHOSS

O único  
dia fácil foi 
ontem
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Geraldo de Andrade Melo tem 53 anos e nasceu em Sa-
bará/MG. Sobre sua infância e adolescência, conta ape-
nas que foram razoáveis e marcadas pela busca de uma 
vida sustentável. Já adulto, em um momento de fragili-
dade em sua vida profissional, ficou sem recursos para 
custear uma moradia alugada e precisou viver cerca de 
dois anos nas ruas, pernoitando em abrigos públicos. 
“Foi um somatório de situações, romperam-se alguns 
vínculos familiares e veio o desemprego”, comenta.

Quando perguntado sobre o que essa experiência o en-
sinou, Geraldo faz uma extensa lista de aprendizados. 
“Eu aprendi que: as situações de vulnerabilidades po-

dem ocorrer na vida de qualquer pessoa; tudo é essen-
cialmente transitório; o outro pode ser desconhecido, 
mas pode fazer a diferença em minha vida; nem tudo 
está perdido; nada é por acaso;  tudo tem um grande 
propósito; alguém paga a conta; a vida é bela e viver 
é uma dádiva de Deus; as pessoas têm muito a dizer e 
a compartilhar; a vida é muito curta; as pessoas vão e 
vem, e a gente se encontra por aí; a dor do outro tam-
bém é minha ou pode ser compartilhada comigo; a ale-
gria, definitivamente, está nas pequenas coisas e nas 
pequenas conquistas; a gente não sabe absolutamente 
nada; preciso me renovar e me redescobrir; o medo 
muitas vezes não faz sentido; se a gente se unir de ver

“Se cada um é um universo,
quem salva uma vida, salva um mundo inteiro” 

Djonga
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de verdade e com sinceridade, somos muito fortes; é 
preciso ser muito tolerante com o irmão de caminhada; 
o único dia fácil foi ontem; a gente ainda não se conhe-
ce e DEUS existe!”
 
Geraldo explica que nenhum sistema ou gestão públi-
ca está preparado para as situações de vulnerabilida-
de social. “As políticas públicas estão defasadas e não 
cumprem o que preconiza a Constituição Federal e os 
anseios do povo”, opina e completa: “então, ocorre a 
realidade que vemos no cotidiano, pessoas vivendo em 
descompasso com a sociedade”.

Ele elenca uma série de medidas possíveis para políti-
cas públicas com a população em situação de moradia 
na rua, como: 

ABORDAGEM INDIVIDUAL METÓDICA E CONTINUADA NAS 
ÁREAS DE SAÚDE, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, MORADIA E 
PSICOLÓGICO;  

APOIO MULTIDISCIPLINAR PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, 
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL, PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, MIGRANTES E REFUGIADOS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA;

IDENTIFICAR OS INDIVÍDUOS QUE ROMPERAM  
VÍNCULOS FAMILIARES RECENTEMENTE.
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A saída
 
Para sair da situação de rua, Geraldo conta que foi 
preciso ajuda sim. Primeiro, de outras pessoas que es-
tavam na mesma situação que ele, que se uniram por 
um mesmo propósito de transformação e superação e 
sonharam com a Coopmult – Cooperativa de Traba-
lho e Serviços Múltiplos. “Foi um somatório de forças, 
acreditamos e permanecemos motivados”, relembra.  
 
Depois da inspiração conjunta, Geraldo e os colegas 
encontraram apoio do projeto Rua do Respeito e seus 
parceiros: FCVV (Fundação Caminho, Verdade e Vida), 
TJMG (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), 
CIMOS_MPMG (Coordenadoria de Inclusão e Mobili-
zação Sociais do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais), Arcelor Mittal, DrogaNorte, Polos de Cidada-
nia e UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Com o processo de formação da cooperativa, Geraldo 
e os amigos voltaram a estudar e realizaram diversos 
cursos na UFMG, Sebrae, Cefet e Senai. “Hoje estou en-
gajado em um processo coletivo. Através da Coopmult, 
estamos nos ressocializando, somos úteis à sociedade, 
geramos trabalho e renda e continuamente buscamos 
nossos ideais”, finaliza. 

A Coopmult é uma cooperativa de serviços de cons-
trução civil e atende em Belo Horizonte e região me-
tropolitana. Saiba mais em: facebook.com/coopmult
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UMA VISÃO CRÍTICA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 
APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 103/2019

Participação em conselhos públicos é uma forma 
de exercer a democracia
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE) estimam que em 2060 a população de pessoas 
acima de 65 anos deve corresponder a 25,49% da so-
ciedade brasileira ¹  .Com o envelhecimento popula-
cional e o fim do bônus democrático, a participação 
da população em idade ativa tende a cair em relação 
aos grupos dependentes. Em virtude desse cenário, o 
governo buscou uma resposta rápida para solucionar 
o problema da Previdência Social, ainda que compro-
metesse os direitos previdenciários já conquistados. 

A Reforma da Previdência era um sonho antigo dos 
governos anteriores, mas somente no ano de 2019 que 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 06 foi 
aprovada pelo Congresso Federal. O projeto foi apre-
sentado em 20 de fevereiro de 2019 pelo Ministro da 
Economia Paulo Guedes e, em menos de um ano, após 
longos debates e concessões, o texto final foi aprova-
do pelo Congresso Federal em 12 de novembro 2019.  

1-IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: Evolução dos grupos etários 2010-2060. [online]. 
 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Acesso em 27 fev. 2020.



VALOR COMPARTILHADO / ANO 6 / Nº 1348

nefícios requeridos foram analisados, eis que o sis-
tema da Autarquia Previdenciária ainda não foi 
atualizado para incorporar as mudanças legislativas.  
Apenas para ilustrar, no site “MEU INSS”, plata-
forma digital que permite a realização de agen-
damentos, solicitar benefícios, serviços e realizar 
consultas acerca da vida laboral e previdenciária, o 
serviço de simular aposentadoria está temporaria-
mente indisponível desde 12 de novembro de 2019. 

As filas de processos administrativos no INSS que 
aguardam a decisão de concessão de benefícios pre-
videnciários há mais de 45 dias representam uma 
afronta ao prazo legal previsto no artigo 174 do De-
creto nº 3.048/1999. De acordo com o BEPS de no-
vembro de 2019, a proporção de benefícios em aná-
lise com até 45 dias é de 26,3% do total existente.  

A demora coloca em xeque o princípio da Dignida-
de Humana, previsto no artigo 1º, inciso III da Cons-
tituição Federal. A própria Carta Magna reconhece 
a Previdência Social como direito social (artigo 8º), 
sendo, pois, essencial para a promoção da dignidade 
que seja oportunizado ao segurado o direito de go-
zar os benefícios que fizer jus, em tempo razoável. 

Diante de todo o exposto conclui-se que a Reforma da 
Previdência dificultou o acesso aos benefícios previ-
denciários e que faltou organização da estrutura pre-
vidência pós promulgação, eis que o sistema do INSS 
não acompanhou as mudanças legislativas na mesma 
velocidade. Quem pagará por isso, mais uma vez será o 
cidadão, que, não obstante sofrer com a Reforma Previ-
denciária, sofrerá também com a má gestão e atraso de 
aplicação das medidas tomadas. 

Em um recorte acerca da aposentadoria, com as alte-
rações legais, a idade mínima para o novo segurado 
que se filiar ao Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS) se aposentar foi fixada em 65 anos para ho-
mens e 62 para mulheres ², com tempo mínimo de 
contribuição de 20 anos e 15 anos respectivamente 
(artigo 19, EC nº103/2019) ³. Ou seja, agora a Apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição e Aposenta-
doria por Idade foram unificadas, de forma a existir 
apenas uma modalidade, endurecendo as regras para 
a aposentadoria dos segurados. O valor da aposen-
tadoria também mudou: o segurado só vai receber 
a integralidade do valor do benefício (100%) se con-
tribuir por 35 anos (mulher) e por 40 anos (homem). 

Desde a publicação da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, (há mais de três meses), o que se ob-
serva é ainda certo despreparo por parte do go-
verno para se adequar às alterações trazidas pela 
Reforma Previdenciária. O segurado sofre du-
plamente: com as novas regras para aposenta-
doria e com a demora na análise de seus direitos. 

O Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) 
é uma publicação da Secretaria de Previdên-
cia (SPREV) e elaborado pela Coordenação-Ge-
ral de Estatística, Demografia e Atuária. O último 
BEPS disponível no portal da Previdência é de no-
vembro de 2019, com dados anteriores à Reforma. 

Segundo dados de tal boletim, o Brasil tem 854.517 
benefícios que aguardam análise pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). Obviamente tal 
montante já é superior ao relatado, pois desde a vi-
gência da EC nº 103/2019, nenhum dos novos be-

2- Mesmo para as mulheres que ingressaram antes da EC/19 a idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos, de acordo com a 
regra de transição.

3- Artigo 19, Emenda Constitucional nº 103/2019: Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do 
art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 
(quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem. 
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Para os painéis de discussão, o ENATS trouxe convidados de diferentes áreas.  Foto Genilton Pereira
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