
é de todos nós

não é um negócio,



campanha pela 
função social 
da cidade 
e da propriedade

você acha

cidades 

é justo vivermos em

como estas? 

Precisamos lutar por cidades 
verdadeiramente justas, inclusivas e 
democráticas, com condição de vida digna 
a todas e todos, que cumpra a função social 
da cidade e da propriedade - um direito 
fundamental previsto em nossa Constituição. 

A função social da cidade e da propriedade 
signifi ca que todas e todos, de forma coletiva, 
temos o direito de exigir que as propriedades 
públicas e privadas sejam ocupadas e 
utilizadas para uma fi nalidade social, para 
que atendam ao interesse coletivo. A cidade 
é uma construção coletiva, é para todos e 
todas, portanto, é essencial construirmos 
cidades que permitam vivências urbanas e 
acesso aos bens de maneira igualitária. Não 
podemos seguir tendo cidades construídas 
pelos interesses do mercado, em privilégio 
das classes dominantes.

participe!
Você também pode fazer parte desta Campanha! 
Estamos organizados em Comitês estaduais, que 
constroem plenárias locais sobre o tema, assim como 
atividades de formação, debates e ações de rua. 

O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) é uma 
articulação nacional que reúne movimentos populares, 
sociais, ONGs, associações de classe e instituições 
de pesquisa com a fi nalidade de lutar pelo direito à 
cidade, para modifi car o processo de segregação 
social e espacial de nossas cidade. O FNRU atua nas 
cinco regiões do País como uma importante frente de 
construção de um projeto popular pela reforma urbana. 

Para mais informações acesse: 
www.funcaosocial.org.br 
Contato: secretaria.fnru@gmail.com
11 21742017

quem somos? 
ter tanta gente sem casa, enquanto 
há tantos imóveis e terrenos vazios 
ou abandonados? 

pessoas serem despejadas de suas 
casas?

morar em bairros sem infraestrutura 
e demorar horas para chegar ao 
trabalho?  

o mercado imobiliário decidir os 
rumos da cidade? 

gastar quase todo o salário para 
pagar aluguel?

os espaços públicos serem na 
verdade privados e só os mais 
privilegiados terem acesso? 

justo?
todas e todos 
têm

 direito à cidade!

temos o direito de dizer como é a cidade 

o que é função social da 
cidade e da propriedade? 

para isso precisamos de

É ter moradia adequada, bem localizada, com acesso aos 
serviços públicos e às redes de infraestrutura;
É ter a garantia legal de que não será removido;
É dar uso e função aos imóveis vazios e ociosos
É priorizar o interesse coletivo e social dos espaços públicos e 
privados da cidade;
É ter transporte público acessível e de qualidade que atenda 
todas as regiões da cidade;
É ter a cidade para  todos e todas independente de classe, cor, 
sexo e idade;
É ter espaços públicos adequados e diversifi cados;
É participar de todas as decisões que envolvem o uso dos 
espaços da cidade e determinam o seu desenvolvimento.

Políticas de saneamento 
básico que garanta o 
acesso universal à água, 
o tratamento do esgoto 
e o destino adequado do 
lixo de modo a proteger e 
preservar o meio ambiente 
e a saúde da população.

que queremos viver

Espaços para 
mediar confl itos 
pela posse da terra 
que envolva além 
do poder judiciário 
as instâncias de 
governo que devem 
garantir e promover 
o direito à moradia;

Politicas de 
regularização 
fundiária para 
regularizar as 
posses, promover 
a urbanização dos 
assentamentos e 
integrar as famílias à 
cidade;

Políticas de 
mobilidade para 
democratizar o 
transporte público e 
ofertar serviços de 
transporte público de 
qualidade;


