
         

DIA 16 DE JULHO: MOVIMENTOS POPULARES URBANOS NAS RUAS! 

Vacina no Braço, Comida no Prato, Moradia Popular e Fora Bolsonaro! 
 

Dentro das mobilizações para a construção do dia 24 de julho, os movimentos populares urbanos vão 
estar nas ruas de todo o Brasil. A pauta é justa e vamos reafirmar que queremos: Vacina no Braço, 
Comida no Prato, Moradia Popular e Fora Bolsonaro! 

A pandemia segue ceifando vidas em todo o Brasil, já ultrapassamos a marca de meio milhão de mortes. 
Os movimentos resistem e se mobilizaram em todo o Brasil. Defendemos vacinação para todas e todos! 
Enquanto não conseguirmos imunizar a população, o Brasil não conseguirá retomar suas atividades e, ao 
mesmo tempo, não temos garantido o orçamento necessário para enfrentar a pandemia, deixando em 
risco a viabilidade do SUS diante deste grave conjuntura.  

Nossas periferias passam fome, precisamos garantir comida no prato. Apesar das ações de solidariedade 
dos movimentos, é fundamental ações mais efetivas de distribuição de renda: defendemos o auxílio 
emergencial de no mínimo R$ 600. O Estado que não tem chegado na periferia para apresentar soluções 
ou alternativas, somente tem se apresentado para agredir ou exterminar. As vítimas desta violência, em 
sua maioria, têm classe e cor; pessoas pobres e pretas. 

Moradia na pandemia: defendemos a conclusão de projetos habitacionais em andamento: As propostas 
orçamentárias (de Diretrizes e Leis Orçamentárias) tem cada vez menos recursos previstos para políticas 
de habitação, saneamento e mobilidade, refletindo a EC 95/2016 - que impede o aumento de 
investimentos em políticas sociais e de infraestrutura. 

Despejo Zero: Percebemos, de um lado, cortes orçamentários na produção de moradia pra quem 
precisa. Por outro, percebemos que as ações de remoções e despejos aumentarem por todo o Brasil. É 
preciso dar um basta pra tantas injustiças. Estamos mobilizados pela sanção do PL 827/2020 que 
suspende os despejos, bem como somos favoráveis a ADPF 828 no STF, para suspender as remoções e 
despejos durante a pandemia no Brasil.  

Programas habitacionais para famílias de baixa renda; é fundamental superar a atual conjuntura e 
retomar projetos habitacionais com subsídios e fomento a moradia de interesse social. Mais de 90% do 
déficit habitacional compreende famílias de baixa renda e que não tem como buscar moradia no 
mercado. A cidade e a moradia são construções sociais e não podem ser tratadas como mercadoria. 
Passados 20 anos da aprovação do Estatuto da Cidade, ainda percebemos retrocessos e todos tipos de 
exclusão e violência, em especial nas periferias, das nossas cidades. 

Não podemos nos calar: nas ruas e redes os movimentos populares urbanos fortalecem as mobilizações 
por: Vacina no Braço, Comida no Prato, Moradia Popular e Fora Bolsonaro! 

REFORÇAMOS A CONVOCAÇÃO 24J: Que em todos os estados possamos articular com as Campanhas 
Despejo Zero e demais organizações parceiras, para que marchemos juntos neste importante dia de 
mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro. 

CMP – Central dos Movimentos Populares 

CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores 

MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 

MNLM – Movimento Nacional de Luta por Moradia 

MTD – Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos 


