O JOVEM NA

conectando
juventude e
política urbana

CIDADE

Esta cartilha foi elaborada pelo BR Cidades
Núcleo Maringá como parte integrante do
projeto “O Jovem na Cidade: conectando a
juventude ao Debate e à Ação
Político-Urbanística”.
O projeto foi contemplado pelo edital
de apoio às iniciativas populares de
planejamento e controle social
de políticas públicas n.001/2021 do
Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU),
com o objetivo de debater o direito à cidade
e a participação das juventudes na

construção de uma cidade mais justa e
igualitária para todes.

ŭĉóšŨŕóšǝçĹįŘĨóįóİŨËśóšǝËĹǝŨóįËǝ
íĒšçŭŨĒíĹǝšóśãĹǝĒİíĒçËíËšƺǝŘËśËǝËçóššÌǑĨËšƺǝ
æËšŨËǝçĨĒçËśǝİĹǝĔçĹİóǝǍǸǎǝËĹǝĨËíĹƿǝ

DIALOGAR SOBRE O DIREITO À CIDADE
E AS JUVENTUDES
Você sabia que problemas como falta de moradia,
íĒƛçŭĨíËíóǝíóǝĨĹçĹįĹêãĹǝíóǝŭįǝĨŭĉËśǝŘËśËǝĹŭŨśĹǝóǝ
ËŨôǝ įóšįĹǝ Ëǝ Ëŭš÷İçĒËǝ íóǝ óšŘËêĹšǝ ŘŮæĨĒçĹšǝ šãĹǝ
problemas que você, jovem, pode ajudar a

resolver?

·Ĺç÷ǝŘĹíóǝóšŨËśǝšóǝŘóśĉŭİŨËİíĹƹǝo que é o direito à
çĒíËíóǝóǝçĹįĹǝĒššĹǝšóǝśóĨËçĒĹİËǝçĹįĒĉĹǀ

ËśËǝĈĹįóİŨËśǝóššËǝíĒšçŭššãĹǝóǝóİśĒŚŭóçóśǝĹǝ
çĹİŨóŮíĹǝíóšŨËǝçËśŨĒĨďËƺǝĹǝcŮçĨóĹǝĹśĉËİĒƒĹŭǝŭįǝçĒçĨĹǝ
íóǝçĹİƂóśšËšǝçĹįǝËšǝíĒƂóśšËšǝĢŭƂóİŨŭíóšƹǝİóĉśËƺǝ
Z>GǸƺǝĒįĒĉśËİŨóƺǝĒİíĔĉóİËǝóǝįŭĨďóśóšƺǝ
śóËĨĒƒËíËšǝíóǝĈĹśįËǝƂĒśŨŭËĨƺǝóİŨśóǝËĉĹšŨĹǝóǝšóŨóįæśĹǝ
íóǝƤƢƤƣƿǝcóššËšǝśĹíËšƺǝËǝŘĹŘŭĨËêãĹǝĢĹƂóįǝ
apresentou demandas vivenciadas por ela na busca
ŘóĨĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝçĒíËíóƿ
lšǝƂĔíóĹšǝóšŨãĹǝíĒšŘĹİĔƂóĒšǝİĹǝçËİËĨǝíĹǝ¾ĹŭŭæóǝíĹǝ
ǝĒíËíóšǝbËśĒİĉÌƿ

Quem decide como a cidade deve se desenvolver e
quais as prioridades para o investimento de recursos
ŘŮæĨĒçĹšǀǝ ĹįĹǝ ËŨóİíóśǝ Ëšǝ íĒĈóśóİŨóšǝ İóçóššĒíËíóšǝ
íËšǝŘóššĹËšǝóǝŨóśǝŭįËǝçĒíËíóǝįËĒšǝĢŭšŨËǝóǝĒĉŭËĨĒŨÌśĒËǝ
ŘËśËǝ ŨĹíóšǀǝ Como a juventude pode, e deve,
participar disso?ǝ ŭËĒšǝ šãĹǝ Ĺšǝ óšŘËêĹšǝ óǝ
íĒšŘĹšĒŨĒƂĹšǝŘËśËǝŨËİŨĹǀ
Esses e outros questionamentos motivaram a
ŘśĹíŭêãĹǝ íóšŨËǝ çËśŨĒĨďËǝ Śŭóǝ ŘśóŨóİíóǝ óšçĨËśóçóśǝ óǝ
ĹśĒóİŨËśǝíóǝĈĹśįËǝšĒįŘĨóšǝóǝĹæĢóŨĒƂËǝĹǝŘśĹŨËĉĹİĒšįĹǝ
íËšǝíĒĈóśóİŨóšǝĢŭƂóİŨŭíóšǝİËǝçĹİšŨśŭêãĹǝíËǝçĒíËíóƿ

O DIREITO À CIDADE
O DIREITO À CIDADE É DEFINIDO COMO UM DIREITO
COLETIVO, UM BEM COMUM A TODES, SOBRETUDO AOS
GRUPOS VULNERÁVEIS.
PARA FALAR SOBRE O DIREITO À CIDADE, É INDISPENSÁVEL
CONHECER A FIGURA DO PLANO DIRETOR (INSTRUMENTO
LEGAL DE PLANEJAMENTO URBANO). POIS, A PARTIR DELE,
VOCÊ PODE REIVINDICAR SEU DIREITO À CIDADE.
·ĔíóĹǝŘËśËǝçĹįŘśóóİíóśǝįËĒšǝ
šĹæśóǝĹǝ)šŨËŨŭŨĹǝíËǝĒíËíóƿ

O PLANO DIRETOR
O planejamento urbano é tema
de jogos famosos, como a série
de jogos Sim City, em que o
jogador deve construir uma
cidade, oferecendo diversos
serviços públicos para melhorar
a vida da população.

*ǝŭįËǝZóĒǝbŭİĒçĒŘËĨǝŚŭóǝĹśĒóİŨËǝĹǝíóšóİƂĹĨƂĒįóİŨĹǝíËšǝçĒíËíóšƺǝ
šóİíĹǝŘśóƂĒšŨËǝŘóĨĹǝ)šŨËŨŭŨĹǝíËǝĒíËíóǝǍZóĒǝİȘǝƣƢƿƤƧƨǅƤƢƢƣǎƿ
ĹíĹšǝĹšǝįŭİĒçĔŘĒĹšǝçĹįǝįËĒšǝíóǝƤƢǝįĒĨǝďËæĒŨËİŨóšƺǝËĨôįǝíËŚŭóĨóšǝ
ŚŭóǝĈĹśóįǝŨŭśĔšŨĒçĹšƺǝŚŭóǝƛƒóśóįǝŘËśŨóǝíóǝśóĉĒŕóšǝįóŨśĹŘĹĨĒŨËİËšǝóǝ
que contiverem empreendimentos de impacto ambiental, precisam
íóĨóǝ ŘËśËǝ íóƛİĒśǝ Ëšǝ ŘśĒĹśĒíËíóšǝ íĹǝ íóšóİƂĹĨƂĒįóİŨĹǝ ŭśæËİĹƿ
Esse documento deve considerar a melhor utilização da área
urbana e rural, respeitando as questões sociais e ambientais.

COMO O PLANO DIRETOR ORGANIZA A CIDADE
lǝĨËİĹǝĉËśËİŨóǝËǝĹśĉËİĒƒËêãĹǝíËšǝśŭËšƺǝíĹšǝæËĒśśĹšǝóǝĹǝËçóššĹǝËĹšǝ
íĒƂóśšĹšǝíĒśóĒŨĹšǝçĹįĹǝįĹśËíĒËƺǝóíŭçËêãĹƺǝšËŮíóƺǝŨśËæËĨďĹƺǝóšŘĹśŨóƺǝ
ĨËƒóśƺǝóİŨśóǝĹŭŨśĹšƿǝlŭǝšóĢËƺǝóĨóǝËššóĉŭśËǝįóĨďĹśóšǝçĹİíĒêŕóšǝíóǝƂĒíËǝ
na cidade e é composto por leis que o complementam, como a Lei
íóǝÇĹİóËįóİŨĹǄǝZóĒǝíĹǝóśĔįóŨśĹǝ¡śæËİĹƺǝŚŭóǝíóƛİóǝËǝíĒƂĒšãĹǝíĹǝ
įŭİĒçĔŘĒĹǝóįǝƒĹİËšǝśŭśËĒšǝóǝŭśæËİËšǄǝZóĒǝíĹǝËśçóĨËįóİŨĹǝíĹǝĹĨĹǄǝ
ZóĒǝ íĹǝ ĒšŨóįËǝ ·ĒÌśĒĹǄǝ ZóĒǝ íóǝ ŭšĹǝ óǝ ĹçŭŘËêãĹǝ íĹǝ šĹĨĹǄǝ ĺíĒĉĹǝ íóǝ
læśËšƺǝóİŨśóǝĹŭŨśĹšƿ
Todas essas leis contam com dispositivos para participação
popularƿǝ Ĺśǝ ĒššĹƺǝ ôǝ ĒįŘĹśŨËİŨóǝ ËçĹįŘËİďËśǝ Ĺšǝ óšŘËêĹšǝ íóǝ
ŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝóǝçĹİŨśĹĨóǝšĹçĒËĨǝíËǝšŭËǝçĒíËíóƿ

SEJA A DIFERENÇA PARA O SEU BAIRRO,
PARA A SUA COMUNIDADE,
PARA A SUA CIDADE!
ĹİƛśËǝİĹššĹǝçËİËĨǝíĹǝƉĹŭŨŭæóƹǝ
BrCidades Maringá.
=ĒƒóįĹšǝŭįËǝšôśĒóǝíóǝËİĒįËêŕóšǝŚŭóǝóƈŘĨĒçËįǝ
ǍŚŭËšóǎǝŨŭíĹǝĹǝŚŭóǝƂĹç÷ǝŘśóçĒšËǝšËæóśǝšĹæśóǝĹǝ
ŘĨËİĹǝíĒśóŨĹśƺǝšŭËšǝĨóĒšǝóǝĒİšŨśŭįóİŨĹšƿ

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DIRETOR
O Plano Diretor é elaborado por meio de um
ŘśĹçóššĹǝ ŘËśŨĒçĒŘËŨĒƂĹƺǝ ĹśĉËİĒƒËíĹǝ ŘĹśǝ ŭįËǝ
óŚŭĒŘóǝçĹįŘĹšŨËǝŘĹśǝíĒƂóśšĹšǝŘśĹƛššĒĹİËĒšǝíóǝ
íĒĈóśóİŨóšǝ ÌśóËšƺǝ çŭĢĹǝ ĹæĢóŨĒƂĹǝ ôǝ Ëǝ çĹİšŨśŭêãĹǝ
íóįĹçśÌŨĒçËǝíóššËǝĨóĒǝóǝËǝĉËśËİŨĒËǝíĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝ
çĒíËíóǝËǝŨĹíóšƿǝlǝŘĹíóśǝŘŮæĨĒçĹǝôǝśóšŘĹİšÌƂóĨǝ
ŘĹśǝ ĹśĉËİĒƒËśǝ ŭįËǝ ËĉóİíËǝ íóǝ óƂóİŨĹšǝ
participativos, que podem ocorrer de
íĒĈóśóİŨóšǝ ĈĹśįËšƹǝ ĹƛçĒİËšƺǝ ËŭíĒ÷İçĒËšƺǝ
çĹİĈóś÷İçĒËšǝŘŮæĨĒçËšǝóİŨśóǝĹŭŨśËšƿ

Nesses eventos, a população e todos os
participantes têm direito à voz e ao voto. Devemos
İĹšǝ ËŨóİŨËśǝ Śŭóǝ çËíËǝ óƂóİŨĹǝ Ũóįǝ ŭįǝ ĹæĢóŨĒƂĹǝ óǝ İãĹǝ
ďËƂóśÌǝƂĹŨËêãĹǝóįǝŨĹíĹšǝóĨóšƿǝ
ĹİĈĹśįóǝ Ĺǝ ŘśĹçóššĹǝ íóǝ óĨËæĹśËêãĹǝ íĹǝ ĨËİĹǝ #ĒśóŨĹśǝ
çËįĒİďËƺǝĹǝŘĹíóśǝŘŮæĨĒçĹǝçĹİƂĹçËǝËšǝËŭíĒ÷İçĒËšǝŘËśËǝ
çĹįŘËśŨĒĨďËśǝ Ëšǝ ĒİĈĹśįËêŕóšǝ çĹĨóŨËíËšǝ óǝ ŨśĹçËśǝ
šŭĉóšŨŕóšǝçĹįǝĹšǝçĒíËíãĹšƿ
Ĺíóšǝ ŘĹíóįǝ ŘËśŨĒçĒŘËśǝ íËǝ óĨËæĹśËêãĹǝ íĹǝ ĨËİĹǝ
#ĒśóŨĹśƺǝçĹįĹǝŘËśŨóǝíËǝŘĹŘŭĨËêãĹǝóįǝĉóśËĨǝĹŭƺǝËĒİíËƺǝ
ĹæŨóİíĹǝ ŭįËǝ çËíóĒśËǝ íóǝ íĒšçŭššãĹǝ įËĒšǝ ŘśĺƈĒįËƿǝ Ĺśǝ
óƈóįŘĨĹƺǝ İóššóǝ ŮĨŨĒįĹǝ çËšĹƺǝ Ëšǝ įĒİĹśĒËšǝ ŘĹššŭóįǝ
çËíóĒśËšǝ çËŨĒƂËšǝ íóİŨśĹǝ íËǝ óŚŭĒŘóǝ íóǝ íĒšçŭššãĹǝ óǝ
óĨËæĹśËêãĹǝ íĹǝ ĨËİĹƿǝ Ĺíóǝ ďËƂóśǝ çËíóĒśËšǝ óšŘóçĔƛçËšǝ
ŘËśËǝ śóŘśóšóİŨËİŨóšǝ íĹšǝ ŘĹƂĹšǝ ĔİíĒĉóİËšǄǝ İóĉśĹšǄǝ
Z>GǸǄǝįŭĨďóśóšǄǝǝóǝĢŭƂóİŨŭíóšƺǝŘĹśǝóƈóįŘĨĹƿ

FIQUE DE OLHO EM COMO ESSA QUESTÃO
É TRABALHADA EM SUA CIDADE E
PARTICIPE!

COMO É POSSÍVEL PARTICIPAR
ǝŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝŘĹŘŭĨËśǝİĹǝĨËİĹǝ#ĒśóŨĹśǝŘĹíóǝšóǝíËśǝíóǝƂÌśĒËšǝ
įËİóĒśËšǝ óǝ óįǝ íĒĈóśóİŨóšǝ óšŘËêĹšǝ ĒİšŨĒŨŭĔíĹšǝ ŘËśËǝ ŨËİŨĹƹǝ

conselhos gestores, audiências públicas, plebiscitos e
referendosƿǝ

lǝ íóæËŨóǝ çĹįǝ Ëǝ ŘĹŘŭĨËêãĹǝ íóƂóśÌǝ ËŘśóšóİŨËśǝ çËĨóİíÌśĒĹƺǝ
įóŨĹíĹĨĹĉĒËƺǝíËíĹšǝĨóƂËİŨËíĹšǝšĹæśóǝĹǝįŭİĒçĔŘĒĹǝóǝËšǝŘśĹŘĹšŨËšǝ
íĹǝįŭİĒçĔŘĒĹƿ

REIVINDICAR NOSSO
DIREITO À CIDADE!

CONSELHOS GESTORES
têm como objetivo propor,
íóĨĒæóśËśǝóǝƛšçËĨĒƒËśǝËǝ
elaboração e implementação
íóǝŘĨËİĹšƺǝíĒśóŨśĒƒóšǝóǝĨóĒšƿǝ
No conselho, a participação
se dá via representação

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
são os locais onde
acontecem o debate e a
troca de informação entre
os atores da sociedade e
do governo

REFERENDO
trata-se de uma consulta
direta à população com o
projeto de lei já aprovado

PLEBISCITO
tem como função a
consulta à população para
assuntos de interesse
público antes de uma lei
ser criada

OS CONSELHOS GESTORES
=ĹśËįǝ íóƛİĒíĹšǝ ŘóĨËǝ ĹİšŨĒŨŭĒêãĹǝ =óíóśËĨǝ çĹįĹǝ
óšŘËêĹšǝ çĹİçśóŨĹšǝ íóǝ ŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝ ŘĹŘŭĨËśǝ İËšǝ
íóçĒšŕóšǝ ŘĹĨĔŨĒçËšǝ íĹǝ ĉĹƂóśİĹƿǝ ŭËǝ çśĒËêãĹǝ ôǝ
ËŨśĒæŭĒêãĹǝ íĹǝ ŘĹíóśǝ óƈóçŭŨĒƂĹǝ óǝ íóƂóǝ šóśǝ ĈóĒŨËƺǝ
ŘśĒĹśĒŨËśĒËįóİŨóƺǝ ŘĹśǝ ĨóĒƿǝ >óśËĨįóİŨóƺǝ šãĹǝ çĹįŘĹšŨĹšǝ
íóǝĈĹśįËǝŘËśĒŨÌśĒËƺǝĹŭǝšóĢËƺǝįóŨËíóǝíóǝśóŘśóšóİŨËİŨóšǝ
da sociedade civil e metade por representantes do
ĉĹƂóśİĹƿǝ)ššËǝçĹįŘĹšĒêãĹǝŨËįæôįǝíóƂóǝçĹİŨóįŘĨËśǝËǝ
ŘĨŭśËĨĒíËíóǝ Śŭóǝ óƈĒšŨóǝ İËǝ šĹçĒóíËíóƺǝ ĒİçĨŭĒİíĹǝ Ĺšǝ
íĒĈóśóİŨóšǝ šóĉįóİŨĹšǝ íËǝ ÌśóËǝ íóǝ ËŨŭËêãĹǝ íĹǝ
ĹİšóĨďĹƿ

Sua principal função é propor e acompanhar
a execução das políticas públicas no
município, assim como indicar as prioridades
para investimento de recursos públicos.
ĹśǝóƈóįŘĨĹƺǝĹǝĹİšóĨďĹǝbŭİĒçĒŘËĨǝíóǝËŮíóǝóƈóśçóǝĹǝ
çĹİŨśĹĨóǝšĹçĒËĨǝšĹæśóǝËšǝŘĹĨĔŨĒçËšǝíóǝšËŮíóƺǝóİŚŭËİŨĹǝ
ŚŭóǝĹǝĹİšóĨďĹǝíóǝVŭƂóİŨŭíóǝËçĹįŘËİďËǝËšǝŘĹĨĔŨĒçËšǝ
ŘŮæĨĒçËšǝŘËśËǝóššóǝŘŮæĨĒçĹƿ

por uma maior
participação
popular nas
decisões políticas!

CIDADE DE E PARA TODES

lçŭŘÌǑĨËǝ ôƺǝ šĹæśóŨŭíĹƺǝ ĹçŭŘËśǝ Ĺšǝ
óšŘËêĹšǝŘŮæĨĒçĹšǝóǝíóǝŭšĹǝçĹįŭįǝšóįǝ
ŚŭóǝďËĢËǝŚŭËĨŚŭóśǝíĒšŨĒİêãĹǝśËçĒËĨƺǝíóǝ
ĉ÷İóśĹǝĹŭǝíóǝçĨËššóǝšĹçĒËĨƿǝ
cĹǝ óİŨËİŨĹƺǝ šËæóįĹšǝ Śŭóǝ Ëǝ çĒíËíóǝ
costuma
ser
estruturada
pelo
įËçďĒšįĹƺǝ śËçĒšįĹǝ óǝ çĨËššĒšįĹƺǝ óįǝ
Śŭóǝ Ĺǝ ŘśóçĹİçóĒŨĹǝ óǝ Ëǝ ĒİšóĉŭśËİêËǝ
ďËæĒŨËįƺǝ śóŘśĒįĒİíĹƺǝ šóĉśóĉËİíĹǝ óǝ
ŨĹśİËİíĹǝ ďĹšŨĒĨǝ ŘËśËǝ Śŭóǝ Ëšǝ pessoas
desfrutem do seu direito de estar e
viver nela.
#ËĔǝ a importância de participar
óĈóŨĒƂËįóİŨóǝíĹšǝóšŘËêĹšǝíóǝíĒšçŭššãĹǝ
óǝçĹİšŨśŭêãĹǝíóǝŘĹĨĔŨĒçËšǝšĹæśóǝóǝŘËśËǝ
ËšǝçĒíËíóšƿ

“O DIREITO À CIDADE NÃO PODE SER
CONCEBIDO COMO UM SIMPLES DIREITO DE
VISITA OU DE RETORNO ÀS CIDADES
TRADICIONAIS. SÓ PODE SER FORMULADO
COMO DIREITO À VIDA URBANA,
TRANSFORMADA E RENOVADA.”
(LEFEBVRE, 2001, P.117)

As cidades do Brasil podem apresentar diferentes
demandas urbanas, por isso, é importante que cada
įŭİĒçĔŘĒĹǝíĒËĨĹĉŭóǝçĹįǝšŭËǝŘĹŘŭĨËêãĹƿǝËśËǝóĨóİçËśǝ
os maiores problemas urbanos enfrentados pelas
ĢŭƂóİŨŭíóšƺǝİĺšǝíĹǝśĒíËíóšǝbĉÌǝśóËĨĒƒËįĹšǝśĹíËšǝ
íóǝçĹİƂóśšËǝçĹįǝĹšǝíĒĈóśóİŨóšǝŘŮæĨĒçĹšƹ
mulheres
imigrantes negritude
LGBTQIA+
indígenas
ĹİƛśËǝ Ĺšǝ ŘśĒİçĒŘËĒšǝ ŘĹİŨĹšǝ íóǝ śóƜóƈãĹǝ
ËŘśóšóİŨËíĹšǝ ŘĹśǝ óššóšǝ çĹĨóŨĒƂĹšǝ İËšǝ ŘśĺƈĒįËšǝ
ŘÌĉĒİËšǝ Śŭóǝ ŘĹíóįǝ çĹĨËæĹśËśǝ İËǝ çĹİšŨśŭêãĹǝ íóǝ
ĹŭŨśËšǝŘĹššĒæĒĨĒíËíóšǝíóǝİĹšǝĈËƒóśįĹšǝçĒíËíóšƿ

mulheres jovens
šǝ çĒíËíóšǝ çĹšŨŭįËįǝ šóśǝ óšŘËêĹšǝ æËšŨËİŨóǝ ďĹšŨĒšǝ Üšǝ
įŭĨďóśóšƿǝ ŭËİŨËšǝ Ƃóƒóšǝ ŭįËǝ įŭĨďóśǝ ĢÌǝ íóĒƈĹŭǝ íóǝ Ēśǝ Ëǝ
ËĨĉŭįǝ ĨŭĉËśƺǝ ŘśĹĉśËįĹŭǝ Ĺšǝ ďĹśÌśĒĹšǝ íóǝ šŭËšǝ ËŨĒƂĒíËíóšǝ
ŘËśËǝ įËİďãǝ Ĺŭǝ ŨËśíóƺǝ Ĺŭǝ įŭíĹŭǝ šŭËǝ śĹŨËǝ ŘĹśǝ įóíĹǝ íóǝ
šĹĈśóśǝËĨĉŭįǝŨĒŘĹǝíóǝËššôíĒĹǝóǝƂĒĹĨ÷İçĒËǀ
óİšËśǝİĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝçĒíËíóǝŘËśËǝËšǝįŭĨďóśóšǝóİƂĹĨƂóǝİãĹǝ
ËŘóİËšǝ Ëǝ ĉËśËİŨĒËǝ íóǝ šóŭšǝ íĒśóĒŨĹšǝ šĹæśóǝ ŚŭóšŨŕóšǝ
espaciais, mas se tratam, também, de enfrentar problemas
óšŨśŭŨŭśËĒšǝíóǝŭįËǝšĹçĒóíËíóǝįËçďĒšŨËǝóǝŘËŨśĒËśçËĨƿ

lugar de mulher
é onde ela quiser!
"QUAIS ESPAÇOS SÃO PERMITIDOS
QUE AS MULHERES, PRINCIPALMENTE
AS MULHERES NEGRAS, AS MULHERES
COM RELIGIÃO DE MATRIZ
AFRICANA, OCUPEM?"
(JÚLIA ROMANO, 2021)

Pensar numa cidade feita por e para elas é
debater o direito de estar e permanecer em casa,
no bairro e na cidade em segurança e sem medo.
#ĹçŭįóİŨÌśĒĹǝǘcĺšƺǝËśĹĨĒİËšǝǑǝ
ƂĹƒóšǝíËǝŘóśĒĈóśĒËǙƺǝƤƢƣƩƿǝ

juventudes imigrantes
Diversos fatores ﬁzeram do Brasil um
território que abriga migrantes, refugiados e
apátridas. Existem os que buscam o país por
uma oportunidade de emprego, outros, por
serem refugiados de algum conﬂito em seu
país. Independentemente do contexto de
migração, esses cidadãos, além de sofrerem
preconceitos raciais e etnográﬁcos, lidam com

um novo idioma e, em alguns casos,
enfrentam problemas de permanência nas
condições legais do país. Tudo isso pode
tornar difícil o acesso ao mercado formal de
trabalho, aos equipamentos de saúde,
educação e moradia por parte desta
população. A inclusão social dos migrantes
deve respeitar os princípios dos direitos
humanos, cabendo ao poder público
compreender e lidar com todas as
especiﬁcidades desse grupo. Esses problemas
devem ser trazidos à tona e enfrentados por
meio de políticas públicas especíﬁcas, capazes
Podcast
de garantir o Direito à Cidade da população
“Refúgio
em
Pauta”,
migrante, sendo eles próprios os seus
2020.
protagonistas.

"O IMIGRANTE PRECISA TER ACESSO À INFORMAÇÃO
PARA PODER OPINAR SOBRE O PLANO DIRETOR.
PRIMEIRO, É PRECISO ACOLHER OS IMIGRANTES PARA
QUE ELES CONSIGAM SE DESENVOLVER E CONSTRUIR
UMA CIDADE MAIS IGUALITÁRIA.”
(FLORENCIO VENTÉ, 2021)

juventudes negras
DĒšŨĹśĒçËįóİŨóƺǝ Ëǝ ŘĹŘŭĨËêãĹǝ İóĉśËǝ ĈĹĒǝ
įËśĉĒİËĨĒƒËíËƺǝ ŨĹśİËİíĹǝ íóšĒĉŭËĨǝ Ëǝ ĒİšóśêãĹǝ
territorial e o pleno acesso ao direito à
ĒíËíóƿǝ )ƈĒšŨóǝ ŭįËǝ ĒİŨóİšËǝ çĹİçóİŨśËêãĹǝ íóǝ
ŘóššĹËšǝİóĉśËšǝĨĹİĉóǝíĹšǝçóİŨśĹšǝíËǝçĒíËíóƺǝ
morando em bairros afastados desprovidos
íóǝ óŚŭĒŘËįóİŨĹšǝ ŘŮæĨĒçĹšƺǝ çĹįǝ Ĺǝ íĒśóĒŨĹǝ Üǝ
įĹæĒĨĒíËíóǝİóĉËíĹǝĹŭǝśóšŨśĒŨĹǝóǝóįǝšĒŨŭËêãĹǝ
ŘśóçÌśĒËǝíóǝįĹśËíĒËƿ
*ǝ ĒįŘśóšçĒİíĔƂóĨǝ Ëǝ ĒİçĨŭšãĹǝ íóššËǝ ŘĹŘŭĨËêãĹǝ
İĹǝíóæËŨóǝšĹæśóǝËǝçĒíËíóǝİĹšǝóšŘËêĹšǝĈĹśįËĒšǝ
íóǝ ŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝ ŘĹĨĔŨĒçËƿǝ lšǝ ĹİšóĨďĹšǝ óǝ
outras instâncias participativas precisam ser
ŘĨŭśËĒšƺǝŘĹĒšǝšãĹǝóšŘËêĹšǝíóǝśóšĒšŨ÷İçĒËǝóǝŚŭóǝ
ŘĹíóįǝ ŘĹššĒæĒĨĒŨËśǝ Śŭóǝ įŭĒŨËšǝ ƂĹƒóšǝ
šĒĨóİçĒËíËšǝ šóĢËįǝ ĹŭƂĒíËšƿǝ #óƂóǑšóǝ śĹįŘóśǝ
çĹįǝ Ëǝ ĨĺĉĒçËǝ íóǝ ŭįǝ çĒíËíãĹǝ ǘŘËíśãĹǙƺǝ Śŭóǝ
ËŨŭËǝ İËǝ çĒíËíóǝ íóǝ ĈĹśįËǝ ĒĉŭËĨƺǝ íóǝ įĹíĹǝ Ëǝ
óƂĒíóİçĒËśǝóǝçĹśśĒĉĒśǝóššËšǝíóšĒĉŭËĨíËíóšƿ

a cidade é o espaço genuíno
do convívio das diferenças!

"O PROBLEMA DA EXISTÊNCIA NEGRA NA CIDADE
ESTÁ ATRELADO A CRIMINALIZAÇÃO DO CORPO
NEGRO, SEJA UM ESPAÇO PÚBLICO OU PRIVADO.”
(DELTON APARECIDO FELIPE, 2021)

Podcast
ǘZËíĹǝǝíĹǝĒĹƺǝóŘƿǝƾƣƨƢǙƺǝƤƢƤƢƿǝ

juventudes lgbtqia+
óśǝ Z>GǸǝ İĹǝ óšŘËêĹǝ ŭśæËİĹǝ ôǝ ƂĒƂóśǝ İËǝ ĒİšóĉŭśËİêËǝ íóǝ šóśǝ ŘóśçóæĒíĹǝ
çĹįĹǝ ŘóśŨóİçóİŨóǝ Ëǝ ŨËĨǝ ĉśŭŘĹǝ óǝ ËçËæËśǝ šóİíĹǝ ŘóśšóĉŭĒíĹƺǝ ËššóíĒËíĹǝ óǝ ËŨôǝ
įóšįĹǝšĹĈśóśǝƂĒĹĨ÷İçĒËǝĈĔšĒçËƺǝíĒƛçŭĨŨËİíĹǝËǝƂĒƂ÷İçĒËǝóǝĹǝóƈóśçĔçĒĹǝíËǝĒíóİŨĒíËíóƿǝ
ǝĉËśËİŨĒËǝíĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝçĒíËíóƺǝŘËśËǝóššËǝçĹįŭİĒíËíóƺǝôǝŭįǝíóšËƛĹƿ

"UMA CIDADE ONDE A MULHER TRANS PRECISA SE UTILIZAR
DA FORÇA PARA SE DEFENDER É UMA CIDADE QUE NÃO
ESTÁ PREPARADA PARA NOS RECEBER.”
(JESSICA MAGNO, 2021)

¡įËǝ ĹŘêãĹǝ ŘËśËǝ ŨĹśİËśǝ Ëǝ çĒíËíóǝ įËĒšǝ ËçĹĨďóíĹśËǝ ôǝ Ëǝ ËíĹêãĹǝ íóǝ ÌśóËšǝ įËĒšǝ
ËæóśŨËšǝ óǝ ĨĒƂśóšƺǝ Śŭóǝ ĉóśóįǝ óšŘËêĹšǝ šóĉŭśĹšǝ çĹįǝ įËĒšǝ ŘĹššĒæĒĨĒíËíóšǝ íóǝ
ËŘśĹŘśĒËêãĹǝ óǝ çĹİƂĒƂ÷İçĒËƺǝ Ĺİíóǝ Ëšǝ ŘóššĹËšǝ ŘĹššËįǝ óšŨËśǝ ƂĒĉĒĨËİŨóšǝ ŭįËšǝ Üšǝ
ĹŭŨśËšƺǝíóǝįĹíĹǝËǝçĹĒæĒśǝËǝƂĒĹĨ÷İçĒËƿǝĨôįǝíĒššĹƺǝĹšǝšóśƂĒêĹšǝíóǝóíŭçËêãĹǝóǝšËŮíóǝ
íóƂóįǝšóśǝśóËíóŚŭËíĹšǝŘËśËǝŚŭóǝİãĹǝśóŘśĹíŭƒËįǝĈĹśįËšǝĹŘśóššĒƂËšǝíóǝĨĒíËśǝçĹįǝ
Ĺǝĉ÷İóśĹǝóǝçĹįǝËǝšóƈŭËĨĒíËíóƿ

#ĹçŭįóİŨÌśĒĹǝ
ǘDĹŨóĨǝZËĒíóǙƺǝƤƢƣƩƿǝ

ĹśǝçĹİŨËǝíĒššĹƺǝôǝóššóİçĒËĨǝŚŭóǝŘĹĨĔŨĒçËšǝŘŮæĨĒçËšǝšóĢËįǝçĹİšŨśŭĔíËšǝçĹĨóŨĒƂËįóİŨóƺǝ
çĹįǝËǝŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝíËǝŘĹŘŭĨËêãĹǝZ>GǸƺǝŘËśËǝŚŭóǝšóĢËǝíóæËŨĒíĹǝĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝ
çĒíËíóǝóǝËšǝóšŘóçĒƛçĒíËíóšǝçĹįǝËšǝŚŭËĒšǝĹǝŘĹíóśǝŘŮæĨĒçĹǝíóƂóǝĨĒíËśƿǝlšǝçĹİšóĨďĹšƺǝ
ËŭíĒ÷İçĒËšǝóǝçĹİĈóś÷İçĒËšǝŘŮæĨĒçËšǝšãĹǝóšŘËêĹšǝíóǝŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝóǝśóŘśóšóİŨËêãĹǝ
ĒįŘĹśŨËİŨóšǝŘËśËǝŚŭóǝËšǝíóįËİíËšǝíËǝŘĹŘŭĨËêãĹǝZ>GǸǝšóĢËįǝƂĹçËĨĒƒËíËšƺǝ
ŘĹĒšƺǝĉËśËİŨĒśǝĹǝíĒśóĒŨĹǝÜǝçĒíËíóǝôƺǝšĹæśóŨŭíĹƺǝĉËśËİŨĒśǝĹǝíĒśóĒŨĹǝíóǝŘËśŨĒçĒŘËêãĹƿǝ

juventudes indígenas
ǝĨŭŨËǝíĹšǝŘĹƂĹšǝĒİíĔĉóİËšǝŘóĨËǝ
terra é, ao mesmo tempo,
ďĒšŨĺśĒçËǝ óǝ ËŨŭËĨƿǝ ŘóšËśǝ íËǝ
ĹİšŨĒŨŭĒêãĹǝ
íóǝ
ƣƫƪƪǝ
estabelecer o direito à terra aos
ŘĹƂĹšǝĹśĒĉĒİÌśĒĹšƺǝİóįǝŨĹíËšǝËšǝ
ŨóśśËšǝšãĹǝśóçĹİďóçĒíËšƿ
cĹšǝ íĒËšǝ íóǝ ďĹĢóƺǝ ôǝ çĹįŭįǝ
ƂóśįĹšǝŘĹƂĹšǝĒİíĔĉóİËšǝƂĒƂóİíĹǝ
na cidade, vendendo artesanato
nas ruas e ocupando as
ŭİĒƂóśšĒíËíóšƿǝ ǝ çĒíËíóǝ ôǝ Ĺǝ
centro de tudo, e muitos povos
ĒİíĔĉóİËšƺǝįóšįĹǝİãĹǝįĹśËİíĹǝ
İËšǝ çĒíËíóšƺǝ óįǝ ËĨĉŭįǝ
momento necessitam de sua
infraestrutura para resolver
ŘśĹæĨóįËšƺǝ ǝ śóŚŭóśóśǝ ËĨĉŭįǝ
íĹçŭįóİŨĹƺǝŘĹśǝóƈóįŘĨĹƿǝ
cĹǝóİŨËİŨĹƺǝįŭĒŨËšǝŘóššĹËšǝŨ÷įǝ
ŭįËǝ ƂĒšãĹǝ óŚŭĒƂĹçËíËǝ óǝ
ƛççĒĹİËĨǝíĹšǝĔİíĒĹšƺǝçĹįĹǝŭįǝšóśǝ

“NÃO VER O MEU POVO
RECONHECIDO COMO
FUNDADOR DAS CIDADES
É FRUSTRANTE”
(FÁBIO SUKAG SANTIAGO, 2021)

etéreo, tornando a cidade um
ĨĹçËĨǝŘśóçĹİçóĒŨŭĹšĹǝóǝďĹšŨĒĨǝËĹšǝ
ŘĹƂĹšǝĒİíĔĉóİËšǝóǝíĒƛçŭĨŨËİíĹǝËǝ
ŘóśįËİ÷İçĒËǝíóĨóšǝİËǝçĒíËíóƿ
Dessa forma, o combate ao
ŘśóçĹİçóĒŨĹǝ óǝ Üǝ óƈçĨŭšãĹǝ šóǝ
ĒİĒçĒËǝ ŘóĨËǝ ĒİçĨŭšãĹǝ íóĨóšǝ İËǝ
cidade,
no
mercado
de
ŨśËæËĨďĹƺǝ İËšǝ ŭİĒƂóśšĒíËíóšǝ óǝ
İĹšǝ óšŘËêĹšǝ íóǝ ŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝ
ŘĹĨĔŨĒçËƿǝ

#ĹçŭįóİŨÌśĒĹǝ
ǘ·ËĨóǝŭįËǝĨíóĒËǀǙƺǝƤƢƣƫƿ
GİíĒçËêãĹǝíóǝĨóĒŨŭśËǝ
ǘǝƂĒíËǝİãĹǝôǝŮŨĒĨǙƺǝĒĨŨĹİǝXśóİËĥ

ǝŘËśŨĒçĒŘËêãĹǝíĹšǝŘĹƂĹšǝ
ĒİíĔĉóİËšǝİĹǝŘĨËİóĢËįóİŨĹǝ
urbano é um direito
ËššóĉŭśËíĹǝŘóĨËǝĹİƂóİêãĹǝ
İƞǝƣƨƫǝíËǝlśĉËİĒƒËêãĹǝ
GİŨóśİËçĒĹİËĨǝíĹǝśËæËĨďĹǝ
ǍlGǎƺǝíóƂóİíĹǝĹǝ)šŨËíĹǝ
apresentar uma consulta
prévia, livre e informada,
ŚŭóǝæŭšŚŭóǝçďóĉËśǝËǝŭįǝ
ËçĹśíĹǝĹŭǝçĹİšóĉŭĒśǝ
consentimento em qualquer
ËĨŨóśËêãĹǝŚŭóǝŘĹššËǝ
ËĈóŨÌǑĨĹšǝíĒśóŨËįóİŨóƺǝšóĢËǝ
šĹæśóǝĈĹśįËšǝíóǝŘśĹƂĒšãĹǝíóǝ
moradia ou na oferta de
šóśƂĒêĹšǝŘŮæĨĒçĹšǝóššóİçĒËĒšƿ
Assim, torna-se
imprescindível que os
eventos participativos do
Plano Diretor atendam as
particularidades e a
diversidade de sua cidade.

TODES JUNTES
PAUTANDO MUDANÇAS
NECESSÁRIAS PARA
REINVENTARMOS AS
CIDADES QUE
QUEREMOS!

EQUIPE DE PRODUÇÃO
Conteúdo e redação
Fernanda Pires
ZËƉËİóǝcŭİóš
ËİíśËǝËİŨĹš
·ĒçŨĹśǝ>ËæśĒóĨǝbóİóĉËššĒ
Revisão
Fernanda Pires
DóĨĹĒšËǝƿǝĒƒóšĥĒ
ZËƉËİóǝcŭİóš
#óšĒĉİǝĉśÌƛçĹ
ËśĹĨĒİËǝƿǝbóİËśĒį
DóĨĹĒšËǝƿǝĒƒóšĥĒ
=ĹŨĹĉśËƛËš
ĨóƈËİíśóǝĹƖĹĨĒ
Organização
bËƉšËǝËŨŨĒšŨËį
Realização
śĒíËíóšǝcŮçĨóĹǝbËśĒİĉÌǝƤƢƤƣ
Edital de apoio às iniciativas populares de
ŘĨËİóĢËįóİŨĹǝ óǝ çĹİŨśĹĨóǝ šĹçĒËĨǝ íóǝ ŘĹĨĔŨĒçËšǝ
ŘŮæĨĒçËšǝ İƿƢƣǅƤƢƤƣǝ íĹǝ =ĺśŭįǝ cËçĒĹİËĨǝ íËǝ
óĈĹśįËǝ¡śæËİËǝǍ=c¡ǎƿ
šǝŘóššĹËšǝĈĹŨĹĉśËĈËíËšǝĈĹśİóçóśËįǝËŭŨĹśĒƒËêãĹǝ
ŘËśËǝŭšĹǝíóǝĒįËĉóįƿ

Apoio:

Parceria:

