




Todos os dias, a maioria de nós voltamos para casa e fechamos a porta 
a nossas costas para esquecer da rua e descansar em nosso lar com 
a expectativa de um novo dia, mas, para alguns, a separação desses 
lugares está diluída numa condição temporária, que muitas pessoas 
precisam enfrentar, às vezes, durante anos.

Cada um tem suas razões para morar na rua e cada dia é um desafio. 
Nesse momento, a sociedade não pode ser um problema a mais. 

A Rua do Respeito é uma rua imaginária, virtual, que faz esquina com 
todas as ruas da cidade. Uma rua onde cada um é cidadão, com seus 
direitos e deveres. Uma rua onde todas as pessoas vivem em harmo-
nia, independente do seu sexo, cor, classe social... ou endereço.



A Rua do Respeito é um programa que atua no Estado de Minas Gerais 
em vários níveis, e reúne o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e 
o Servas, junto com representantes da sociedade em torno de um ob-
jetivo comum: 

Transformar, através do respeito e de ações práticas, a vida 
de quem, hoje, mora nas ruas das cidades de Minas Gerais.



4 EIXOS DE AÇÃO
1. Divulgação e esclarecimento do fenômeno das PSR;

2. Rua de Direitos: acesso aos serviços básicos de cidadania pelas PSR;

3. Responsabilidade social: promoção de projetos sociais com finalidade
de inclusão pelo trabalho;

4. Efetivar o acesso das pessoas em situação de rua à Justiça e aos prédios
do Ministério Público de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



Segundo o Decreto nº 7.053/2009 que instituiu 
a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua, pessoas em situação de rua – PSR são 

“Um grupo populacional heterogêneo que pos-
sui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a in-
existência de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de sus-
tento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória”.

PÚBLICO ALVO
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AÇÕES EXECUTADAS EM 2015

» Assinatura do Termo de Cooperação Técnica;

» Lançamento da segunda tiragem do livro “Direitos Fundamentais 
das Pessoas em Situação de Rua”;

» Primeira edição da Rua de Direitos;

» Recomendação conjunta das Corregedorias TJMG e MPMG;

» Audiências Públicas no interior do estado;

» Curso profissionalizante de Pedreiro e Alvenaria;

» Curso profissionalizante de Eletricista; 

» Oficina Plano de Negócio para Começar Bem.



ASSINATURA DO TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Data: 20 de maio

Descrição:  O ato de assinatura da forma-
lização do Termo de Cooperação Técnica en-
tre o Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas), Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) e Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) contou com a presença da primeira-
dama do Estado de Minas Gerais e presidente 
do Servas, Carolina Oliveira Pimentel, do pre-
sidente do TJMG, desembargador Pedro Bi-
tencourt Marcondes e do procurador-geral de 
Justiça do MPMG, Dr. Carlos André Mariani 
Bitencourt.



LANÇAMENTO DA MARCA DO PROJETO E DA 2ª TIRAGEM DO LIVRO
“DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA”

Data: 17 de setembro

Descrição: O evento, que contou com  a participação de Pessoas em Situação de Rua na 
sua execução (foram contratados buffet, cerimonialista, músico, fotografo e outros profis-
sionais que estivessem em situação ou trajetória de rua), lançou oficialmente a marca e os 
04 eixos de ação do projeto. 

Foi lançado também a segunda tiragem do livro Direitos Fundamentais das Pessoas em 
Situação de Rua, premiada com o Prêmio Jabuti de melhor livro de Direito de 2015.

O evento contou ainda com a adesão ao projeto da Arcelor Mittal e da Secretaria de Es-
tado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC)

Parceiros: ArcelorMittal Brasil, Reciclo, CoopMult





Data: 29 de setembro

Descrição: A Rua de Direitos promoveu o acesso das pessoas 
em situação de rua a serviços básicos aos quais qualquer ci-
dadão tem direito, mas que para esse público é mais difícil.

A primeira edição da Rua de Direitos aconteceu no bairro 
de Santa Tereza, em Belo Horizonte. Foram oferecidos os 
seguintes serviços: atendimento médico, psicológico, odon-
tológico e fisioterapêutico , de enfermagem, corte de cabelo 
e limpeza de pele, consultorias jurídicas e previdenciárias, 
emissão de documentos e apresentações culturais

Resultado: Aproximadamente 625 atendimentos de dife-
rentes especialidades, 351 Kits de saúde bucal distribuidos, 
432 lanches e refeições servidas.

PRIMEIRA EDIÇÃO DA RUA DE DIREITOS
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DAS
CORREGEDORIAS TJMG e MPMG

Data: 30 de setembro

Descrição: O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Cor-
regedor Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais, fizeram uma recomendação conjunta para a prioriza-
ção do andamento e do julgamento dos processos e dos procedimentos que 
tenham como objeto a efetivação e a garantia dos direitos sociais das pes-
soas em situação de rua e a responsabilização civil, criminal e administrativa 
dos sujeitos violadores dos direitos das pessoas em situação de rua.



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Data: 06 de out. à 17 de nov.

Descrição: As Audiências Públicas tem como objetivo interiorizar a atuação do 
programa, ouvindo e debatendo com os poderes públicos, movimentos sociais 
organizados e sociedade civil, questões, tratativas e resoluções relacionadas às 
Pessoas em Situação de Rua de cada município.

Locais: 
. Ipatinga – Data: 06 de out. - Presentes: 91 pessoas
. Manhuaçu – Data: 08 de out. - Presentes: 169 pessoas
. Juiz de Fora – Data: 20 de out. - Presentes: 65 pessoas
. Gov. Valadares – Data: 27 de out. - Presentes: 70 pessoas
. Uberlândia – Data: 10 de nov. - Presentes: 47 pessoas
. Montes Claros – Data: 17 de nov. - Presentes: 79 pessoas









CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição: Os cursos profissionali-
zantes fazem parte do terceiro eixo 
do projeto Rua do Respeito, visando 
a capacitação das pessoas em situ-
ação de rua para aumentar as chan-
ces do resgate ao respeito via inclusão 
no mercado de trabalho.

» Pedreiro de Alvenaria

Data: 15 de out. à 13 de nov.
Resultado: 33 alunos inscritos

» Eletricista

Data: 19 de nov. à 18 de dez.
Resultado: 20 alunos inscritos

Parceiro: Sesi e Sintram





OFICINA PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR BEM

Data: 19 e 20 de outubro

Descrição: O projeto ofereceu a CoopMult, cooperativa formada exclusivamente por pes-
soas em situação ou trajetória de rua. O curso de dois dias ofereceu aos gestores da co-
operativa um conjunto de soluções como palestras, oficinas e cursos desenvolvidos pelo 
Sebrae para capacitar novos empreendedores que, já tem ou estão buscando uma ideia 
com potencial de sucesso.

Resultado: 15 gestores de 01 cooperativa capacitados

Parceiro: Sebrae e Sintram



Em 2015, a Rua do Respeito foi destaque nos 
principais meios de comunicação de Minas Gerais!

DESTAQUE NA IMPRENSA




