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Relatório para o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política
Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua) sobre ações de violação
de direitos da População em Situação de Rua no Espírito Santo/ES

Desde a segunda quinzena de março de 2020, quando a pandemia se intensificou no

Espírito Santo, que a Pastoral do Povo da Rua e o Vicariato para a Ação Social, Política e

Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, se conectaram a alguns grupos e entidades, como o

Círculo Palmarino, o Fórum EJA e o Fórum Capixaba de Lutas Sociais para efetuar ações de

proteção à população em situação de rua em alguns municípios da Grande Vitória (Vitória,

Serra, Vila Velha, Cariacica), locais onde a população de rua se concentra em maior número.

As ações vêm ocorrendo em 02 eixos, a saber: 1 eixo que focaliza as responsabilidades nos

âmbitos estadual e municipal em ofertar políticas públicas, especialmente para os grupos

mais vulneráveis; e 2 eixo que realiza ações assistenciais de distribuição de alimentos, kits

de higienização e entrega de cobertores.

Neste processo criamos um informativo intitulado Vozes da Rua para circular informações

acerca do que se passa com a vida nas ruas. Elaboramos 02 documentos que foram

entregues ao governo estadual, com propostas que abarcavam ações de saúde, de

assistência social, de moradia, etc. Participamos de reuniões do GT intersetorial, como forma

de acompanhar a pactuação de políticas públicas entre o governo estadual e os municípios,

visando ações de proteção da população em situação de rua em tempos de Covid-19.

Semanalmente a Pastoral do Povo da Rua, junto com os apoiadores, está nas ruas destes

municípios aqui citados, entregando alimentos, cobertores, kits de higienização, e ouvindo

suas demandas, suas histórias, e seus desesperos em virtude do abandono que

experimentam cotidianamente. Este grupo faz reuniões virtuais mensais para avaliar as

ações realizadas e planejar outras.

As violações de direitos sociais e políticos da população em situação de rua são inúmeras na

Grande Vitória. Por vezes as ações da Pastoral do Povo da Rua faz atividades em conexão

com o MNPR/ES e, por vezes, as ações se articulam a outros movimentos e entidades.

Inúmeras foram as situações em que acionamos a Defensoria Pública Estadual e o Ministério

Público Estadual. O Conselho Estadual de Direitos Humanos é um outro órgão que a

Pastoral aciona de forma recorrente.
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Com a pandemia o número de pessoas vivendo nas ruas aumentou assustadoramente, e os

equipamentos existentes não ampliaram os atendimentos de forma a atender as demandas.

Tampouco vem sendo garantidos direitos como aluguel social, dentre outros.

Mesmo tendo efetuado documentos e reuniões com o governo estadual do ES, e também

com as prefeituras da Grande Vitória, visando a garantia de respeito aos direitos básicos, a

violência vem se ampliando. Solicitamos exaustivamente a não retirada de pertences e

documentos da população de rua. Porém, esta prática vem se repetindo com ações por parte

da guarda municipal das cidades da Grande Vitória e da Polícia Militar, com indicação de

participação de agentes da Polícia Civil. A população em situação de rua narrou ao Conselho

Estadual de DH/ES abordagens ostensivas por agentes da segurança pública ocorridas nos

dias 23/06/2021, 25/06/2021, 03/07/2021 e 04/07/2021. Ressaltamos que essas abordagens

não foram as únicas que ocorreram por parte de agentes de segurança, mas estas foram

registradas no âmbito do CEDH/ES nos últimos meses.

Diante desta realidade encaminhamos as demandas da população em situação de rua para o

Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH/ES) que, a partir dessas denúncias, enviou

os ofícios de n. 22/2021 e n. 40/2021 para a Procuradora Geral de Justiça do ES, com cópia

encaminhada à Defensoria Pública Estadual, A Secretaria Estadual de Direitos Humanos, à

Corregedoria Geral da Polícia Civil, e às prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e

Guarapari. Encaminhamos estes ofícios em anexo, com detalhamentos das ações de

violência narradas pela Pop Rua.

Mas, apesar das solicitações, denúncias, notas, reuniões e ações da Pastoral do Povo da

Rua e dos grupos de apoio com os quais conta, a violação de direitos permanece inalterada

na Grande Vitória/ES. Por isso, nos dirigimos a este Comitê, solicitando o apoio às

reivindicações e denúncias que a população de rua no ES vem relatando.

Vitória, 03/08/2021

Pastoral do Povo de Rua/Arquidiocese de Vitória

Padre Kelder José Brandão Figueira
Vigário Episcopal

Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica
Arquidiocese de Vitória
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