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Amazonas

Quando fala em Amazonas,
Muitas coisas vêm a mente,

Um lugar de muita água,
Moradia de serpentes,

De florestas encantadas,
E de gente inteligente.

O Amazonas é tão bonito,
Que não dá pra acreditar,

Pra todos que estão me ouvindo ,
Eu quero agora contar,

O vermelho é mais vermelho,
O verde chega a brilhar,
Iluminando o caminho,
Deste pobre peregrino,
Que acaba de chegar,

Mesmo neste paraíso,
De florestas, rios , sol e lua



Há muito tempo já tem,
Gente morando na rua,

Mostrando a desigualdade,
Pouca sensibilidade,

De quem pensa ser o tal,
E prima em fazer maldade.

Na selva e na capital.

Pra estas matas frondosas,
Nossa rima e nossa prosa,

Viemos pra cá trazer,
Pra dizer em Amazonense,

Que juntos somos mais fortes,
E queremos defender,

A casa, o peixe e a vida,
A Rua, a casa e a comida,

E o direito de viver.

- Samuel Rodrigues



Apresentação

Esta cartilha foi organizada pela 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas para você, pessoa em situação 
de rua, que é sujeito de direitos e deve ser 
assim reconhecido por toda a sociedade e 
pelo Estado. 

Ainda nos dias atuais a população em 
situação de rua sofre muito com a falta 
de atenção das autoridades, é vítima de 
violência e enfrenta muitos preconceitos. 

Por isso, é importante que você conheça 
os seus direitos, e saiba a quem recorrer 
quando houver alguma violação. Para isso 
existem a Defensoria, o Ministério Público, 
além de outros órgãos e entidades civis. 

A Defensoria Pública junto com a 
sociedade civil criou o projeto “Ruas do 
Amazonas”, justamente para se aproximar 



da população em situação de rua e, junto 
com você, propor melhorias que garantam 
direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal (lei que está acima 
de todas as leis), no Decreto Presidencial 
nº 7.053/2009, na Resolução nº 40/2020 do 
CNDH, na Resolução nº 425/2021 do CNJ, 
e nas demais legislações existentes no 
ordenamento jurídico. 

Por isso, convidamos você a fazer parte 
desse projeto e ajudar a construir 
uma realidade diferente para e junto à 
população em situação de rua na cidade 
de Manaus. 
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Você 
sabia?

Ru a s do



A população em situação de rua é 
um grupo formado por pessoas que 
possuem vivências próprias e  diver-
sas umas das outras, mas que pos-
suem em comum a pobreza extrema, 
os vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular. 

Também se utilizam dos espaços 
públicos (ruas, praças, marquises, 
viadutos, pontes, becos, rodoviárias) 
como forma de moradia e de 
sustento, de maneira temporária 
ou permanente, bem como utilizam 
as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como 
moradia provisória.
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Você 
sabia?

Ru a s do



A pessoa em situação de rua é 
detentora de direitos e plenamente 
capaz de se desenvolver e decidir 
sobre a sua vida. 

A Constituição Federal garante a 
todos, brasileiros e estrangeiros, a 
igualdade perante a lei, o direito à 
vida, à liberdade, à igualdade e à 
segurança. 

A Constituição Federal garante 
ainda o direito à educação, à saúde, 
ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, à 
proteção à maternidade e à infância, 
à assistência aos desamparados.

15



você 
sabia?

Direito à 
segurança

Ru a s do



Você sabia que os agentes de 
segurança pública (policiais, entre 
outros) devem impedir qualquer 
um que tentar retirar documentos e 
pertences das pessoas em situação 
de rua?

Você sabia que os locais de 
acolhimento (abrigos) devem orga-
nizar espaços para que sejam 
guardados documentos e pertences 
da população em situação de rua? 

Você sabia que os agentes de 
segurança pública devem preservar 
o domicílio improvisado (por 
exemplo, barracas, colchões, 
lugar onde dorme) da pessoa em 
situação de rua, respeitando a sua 
inviolabilidade e privacidade?
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Você sabia que a situação de rua 
por si só não é motivo para tratar 
alguém como suspeito, nem justifica 
a abordagem e busca pessoal?

Você sabia que as revistas pessoais 
de pessoas em situação de rua, em 
abordagens policiais, devem ser 
evitadas e, quando indispensáveis, 
deve ser assegurado que estas sejam 
realizadas por agentes do mesmo 
gênero da pessoa abordada (homem 
revista homem, mulher revista 
mulher)? 
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você 
sabia?

Acesso à 
justiça

Ru a s do



Você sabia que a população em 
situação de rua tem direito de amplo 
acesso aos órgãos do sistema de 
Justiça e defesa dos direitos?

Você sabia que o atendimento deve 
ser prioritário, desburocratizado e 
humanizado, sem necessidade de 
agendamento?

Você sabia que a falta de documento 
pessoal, de comprovante de 
residência ou o tipo de roupa usada 
não são motivo para deixar de 
atender essas pessoas?

Você sabia que o acesso às 
políticas públicas deve ser 
garantido independentemente de 
documentação civil, comprovante de 
residência, aparência ou vestimenta? 
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Você sabia que no atendimento à 
população em situação de rua, as 
informações devem ser repassadas 
da maneira mais simples e fácil de 
entender?

Você sabia que pessoas em situação 
de rua devem ter acesso gratuito à 
Justiça e não precisam gastar nada 
com custas e despesas processuais? 

Você sabia que nos prédios da 
Justiça precisa ter um local para a 
guarda dos pertences de grandes 
volumes das pessoas em situação 
de rua, e sempre que possível para 
prender animais de estimação?
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você 
sabia?

Educação

Ru a s do



Você sabia que toda pessoa em 
situação de rua tem o direito de 
estudar, em qualquer época do ano? 

Você sabia que as instituições de 
ensino devem oferecer gratui-
tamente: espaço para a guarda 
segura de objetos pessoais, material 
escolar, vestuário, produtos de 
higiene, espaço adequado para 
banhos, alojamento estudantil, 
transporte e alimentação escolar que 
atenda às necessidades nutricionais 
das/dos estudantes?
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você 
sabia?

Saúde

Ru a s do



Você sabia que toda pessoa em 
situação de rua tem o direito de ser 
atendido nas unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS)?

Você sabia que, inclusive, o SUS 
precisa disponibilizar remédios para 
essas pessoas? Mesmo que elas não 
tenham endereço fixo, documentos, 
comprovante de residência ou 
tenham perdido a receita médica. 

Você sabia que os profissionais de 
saúde devem informar as autori-
dades quando uma pessoa em situ-
ação de rua for vítima de violência?
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você 
sabia?

Cadastro
Único

Ru a s do



Você sabia que o Cadastro Único 
(CadÚnico) é o cadastro que 
permite a pessoa em situação de 
rua participar de programas sociais 
existentes no âmbito do poder 
público, como o Auxílio Brasil?

Para isso, basta procurar um dos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) espalhados pela cidade. 
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você 
sabia?

Trabalho

Ru a s do



Você sabia que toda pessoa em 
situação de rua tem o direito de 
trabalhar e receber salário? O Estado 
deve garantir o acesso gratuito a 
cursos profissionalizantes, para que 
essa população possa se inserir no 
mercado de trabalho. 

Você sabia, inclusive, que as 
empresas devem criar programas 
de incentivo e/ou contratação de 
pessoas em situação de rua? Está na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar nº 01/2000.
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você 
sabia?

Ru a s do

Alimentação



Você sabia que a alimentação é um 
direito de todos? O poder público 
tem a responsabilidade de garantir 
que ninguém passe fome. E não pode 
ser qualquer tipo de comida: tem que 
garantir alimentação adequada e 
saudável.

Você sabia que o poder público 
deve garantir que a população em 
situação de rua tenha acesso gratuito 
à água potável, providenciando a 
instalação de bebedouros e torneiras 
em espaços públicos diversos?
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você 
sabia?

Ru a s do

Não- 
Discriminação



Você sabia que lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e 
intersexos - LGBTI em situação de 
rua devem ter seus direitos humanos 
protegidos? Direito a uma vida livre de 
violência, exclusão, discriminação e 
preconceito, com respeito à orientação 
sexual e identidade de gênero.

Você sabia que o nome social (como 
a pessoa gosta de ser chamada) 
adotado por travestis, mulheres trans e 
homens trans deve ser respeitado por 
todos, inclusive em órgãos públicos, 
entidades e empresas? 
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você 
sabia?

Ru a s do

Liberdade
de escolha



Você sabia que a pessoa em situação de 
rua não pode ser obrigada por agentes 
públicos a aceitar atendimento em 
qualquer tipo de serviços? Vale a regra 
do “aceita se quiser”, pois é garantida a 
liberdade de escolha. 
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você 
sabia?

Ru a s do

Maternidade



Você sabia que toda mulher em situação  
de rua tem o direito de ser mãe e de 
exercer a maternidade, amamentar e 
cuidar da criança que esteja sob sua 
responsabilidade? 

Você sabia que a situação de rua, por si 
só, não é motivo para alguém perder a 
guarda dos filhos?

Você sabia que a situação de rua e/ou 
uso de substâncias psicoativas (drogas, 
álcool) por mães/pais não deve, por si só, 
constituir motivo para perder a guarda 
dos filhos? 

Você sabia que a mãe, pai e parentes 
próximos têm direito a visita à criança 
ou adolescente acolhido em unidades de 
acolhimento? 
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você 
sabia?

Ru a s do

Infância e 
juventude



Você sabia que a situação de rua dos 
adolescentes que são acusados de 
praticar ato infracional não é motivo  
por si só para aplicação de medidas 
que restrinjam a liberdade, devendo 
ser priorizadas, sempre que possível, 
aquelas em meio aberto e adequadas às 
especificidades do caso? 

Você sabia que a situação de rua, por si 
só, não é motivo para que um adolescente 
seja conduzido à delegacia?
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Você sabia
 que podemos 

te ajudar?

Ru a s do



Instituições Públicas

DEFENSORIA PÚBLICA DO   
ESTADO DO AMAZONAS

Se estiver procurando orientação 
jurídica, ou, caso tenha um processo 
judicial em andamento, procure o 
atendimento gratuito da Defensoria 
Pública.

Você também pode procurar a 
Defensoria sempre que seus direitos 
forem ameaçados ou violados. 

São exemplos o direito de família, 
como divórcios, pensões, guarda, 
tutela, curatela, reconhecimento de 
paternidade e inventários; direito do 
consumidor; crimes e execução penal 
que não sejam federais; direitos de posse 
e propriedade; pedidos de indenização 
contra empresas privadas; planos de 
saúde; registro tardio de nascimento 
e de óbito, retificação de registro de 
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nascimento; defesa de crianças e 
adolescentes em conflito com a lei; ações 
para obtenção de tratamento médico e 
fornecimento de medicamentos.

Endereço: Av. André Araújo, nº 679, Alei-
xo, Manaus-AM
Telefone:  DISK 129 /(92) 98436-1791(Plan-
tão Telegram)
E-mail: protocolo@defensoria.am.def.br
Site: https://www.defensoria.am.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂN-
CIA ESPECIALIZADA EM DIREITOS 
HUMANOS, DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA E DE GRUPOS SOCIALMENTE 
VULNERÁVEIS

Endereço: Casa da Cidadania - Rua 2, 
nº 7, Conj. Celetramazon, Adrianópolis, 
Manaus-AM
Telefone:  (92) 3642-0101/ 3642-0110/ 
3642-0183/ (92) 98416-5244 
E-mail: dpedh@defensoria.am.def.br
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

A DPU atende casos que envolvem a 
União ou órgãos públicos federais. Alguns 
exemplos são benefícios previdenciários 
e assistenciais pagos pelo INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), como 
aposentadorias, auxílio-doença, pensão 
por morte e benefício assistencial (BPC-
Loas); exames, remédios e tratamentos 
de saúde não fornecidos pelo poder 
público; crimes federais; direitos de 
migrantes e refugiados; dificuldades 
ligadas a órgãos federais como Correios, 
Caixa Econômica, Incra, Ibama etc.; 
seguro-desemprego;

Endereço: Rua Santo Antônio esquina 
com a rua Rio Purus e Jutaí S/N, Vieiralves, 
Manaus-AM
Telefone:  (92) 3133-1600/ 98111-1117         
(Plantão)
E-mail: dpu.am@dpu.def.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAZONAS
Endereço: Avenida Coronel Teixeira, n. 
7995 - Nova Esperança
Telefone:  (92) 3655-0500
Site: http://denuncia.mpam.mp.br/

57ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA - PRODH
Telefone:  (92) 3655-0500
E-mail: ouvidoria@mpam.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO 
AMAZONAS
Endereço: Av. André Araújo, n. 358, 
Adrianópolis, Manaus-AM
Telefone:  (92) 2129-4700
Site: http://www.mpf.mp.br/am
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAZONAS
Endereço: Av. André Araújo, S/N - Aleixo, 
Manaus - AM
Telefone:  (92) 2129-6666
Site: www.tjam.jus.br

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC 
(GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE PESSOA 
EM SITUAÇÃO DE RUA)
Endereço: Rua Salvador, 456, Adrianópolis, 
Manaus - AM
Telefone:  (92) 98470-2941
E-mail: gppsr2019@gmail.com

SECRETARIA DA MULHER, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA - SEMASC
Endereço: Av. Ayrão, esquina com a Av. 
Ferreira Pena, s/n, Centro, Manaus - AM
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Telefone:  (92) 3215-2686 / 3215-2322 / 3215-
3885
E-mail: semasc.gabinete@pmm.am.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Endereço: R. Rio Jamary, 77 - Conjunto 
Vieiralves, Manaus - AM
Telefone:  (92) 3631-7944
E-mail: gabinete.semtepi@pmm.am.gov.br

CENTRO POP
Endereço: Rua Fragata, nº 01, Bairro Petrópolis, 
Manaus - AM
Telefone:  (92) 98842-4819/ (92) 3215-2944
E-mail: centropop.maquine@pmm.am.gov.br

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
SAI -AMINE DAOU LINDOSO
Endereço: Rua Adolpho Lacerda, N° 7, Petrópolis.
Telefone:  (92) 3215-2942/ (92) 98842-2525
E-mail: semasdh.gsaicaminedaou@pmm.
am.gov.br
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Organizações da Sociedade Civil

CASA ANDRÉA DO AMAZONAS
Endereço: Rua Brasil, n° 40, Coroado, Manaus - 
AM
Telefone:  (92) 98849-7525
E-mail: casaandrea.amazonas@gmail.com

ALIANÇA DE MISERICÓRDIA PROJETO - 
CASA RESTAURA-ME
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2175, 
Cachoeirinha, Manaus - AM
Telefone:  (92) 99390-4468
E-mail: misericordia.manaus@gmail.com  / 
restauramessocial@gmail.com/ aliança.ma-
naus@gmail.com

COMUNIDADE NOVA E ETERNA ALIANÇA - 
CCNA
Endereço: R. Visc. de Mauá, 339, Centro, Manaus 
- AM
Telefone: (92) 3622-8934/ (92) 99184-2883
E-mail: comunidade.nova.alianca@gmail.com
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FRATERNIDADE O CAMINHO - CASA 
MASCULINA
Endereço: Av. Alvaro Maia, 100, Pres. 
Vargas, Manaus - AM
Telefone:  (92) 4141-3851 / (92) 99528-
7806 (whatsapp)
E-mail: comunicação.spiodepietrelcina@
gmail.com

FRATERNIDADE O CAMINHO - CASA 
FEMININA
Endereço: R. São Paulo, 131, Zumbi dos 
Palmares II, Manaus - AM
Telefone:  (92) 3373-0218 / (92) 99528-
7806
E-mail: comunicação.spiodepietrelcina@
gmail.com

FRATERNIDADE DOS AMIGOS E 
IRMÃOS DA CARIDADE - FAIC
Endereço: Rua Adolfo Lacerda, n° 7, 
Petrópolis, Manaus - AM
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Telefone:  (92) 3664-4633 / (92)98149-1426
E-mail: leandro_monte.21@hotmail.com

O PEQUENO NAZARENO
Endereço: Rua Uiana, 215, Colônia Terra 
Nova II, Manaus - AM
Telefone:  (92) 99339-3033
E-mail: opnmanaus@opequenonazareno.
org.br

DESAFIO JOVEM - MANAUS
Endereço: Rua Fragata, n° 100 – Petrópolis, 
Manaus - AM
Telefone:  (92) 3304-7704 / (92) 98412-
4324 (whatsapp)
E-mail: desafiojovemmanaus@gmail.com

FUNDAÇÃO ALLAN KARDEC - FAK
Endereço: Av. Mário Ypiranga, n° 1507, 
Adrianópolis, Manaus - AM
Telefone:  (92) 3396-6606
E-mail: comunicacao@faknet.org.br
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PORTO DE LUZ
Endereço: R. Silva Ramos, 412, Centro, 
Manaus - AM
Telefone:  (92) 98142-4252 
E-mail: rayana.fortes@hotmail.com

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 
E FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO - 
NACER
Endereço: Rua 35, N 2B, Conjunto Castelo 
Branco - Parque de Novembro, Manaus - 
AM
Telefone:  (92) 3302 – 6282 / (92) 98428-
7454
E-mail: contato@nacer.org.br

CENTRO DE FORMAÇÃO VIDA ALEGRE
Endereço: Rua Paraguaçu, 68 - Vila da 
Prata, Manaus-Am
Telefone:  (92) 3625-2192/ 3673-9660/   
(92) 8135-0351 / 9393-7383
E-mail: c.f.vida.alegre@hotmail.com/ 
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centrodeformacao@vidaalegre.com.br

ASSOCIAÇÃO DE REDUÇÃO DE DANOS 
DO AMAZONAS - ARDAM
Endereço: Rua Tailândia, No 25, Quadra 26 
– Parque das Nações – Flores, Manaus-
AM
Telefone:  (92) 99413-6139
E-mail: ardam.rd@gmail.com

PASTORAL DO POVO DE RUA DA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PPR 
MANAUS
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1025 – 
Centro, Manaus-AM
Telefone:  (92) 3212-9000/ (92) 99458-
5994/ 98453-7244
E-mail: pprmanaus@gmail.com
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Centros de Referência de Assistência 
Social

CREAS CENTRO SUL
Endereço: Av. Leonardo Malcher nº 1101, 
Esquina com Rua Tapajós
Telefone:  3232-7886/ 98842-2424

CREAS SUL
Endereço: Av. General Rodrigo Otávio s/n 
– Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio 
Filho – Japiim I
Telefone:  3214-5075/ 98844-5656

CREAS CENTRO OESTE
Endereço: Rua Comandante Paulo Varela 
nº175/ Conjunto Santos Dumont Bairro da 
Paz
Telefone:  98844-5643/ 3632-2370

CREAS NORTE CIDADE NOVA
Endereço: Trav.Candiba, 16 – Núcleo
16 Cidade Nova II
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Telefone:  3214-6510 

CREAS LESTE - PROURBIS
Endereço: Shopping Cidade Leste – Av. 
Autaz Mirim, 288 – Tancredo Neves–Zona 
Leste
Telefone:  98842-1349
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Centros de Atenção Psicossocial

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
III  BENJAMIN MATIAS FERNANDES
Endereço: Av. Maneca Marques, n. 1916- 
Parque 10
Telefone:  (92)  98842-7414
Acolhimento (atendimentos de primeira 
vez):  Segunda a sexta, de 8h às 17h

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
III  ÁLCOOL E DROGAS DR. AFRÂNIO 
SOARES (CAPS AD III)
Endereço: Av. Ephigênio Sales, n° 5, 
Conjunto Jardim Espanha, Aleixo
Telefone:  (92)  98842-6663
Acolhimento (atendimentos de primeira 
vez):  Segunda a sexta, de 7h às 17h

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
INFANTOJUVENIL SUL (CAPSI SUL) 
Endereço: Rua Santa Catarina, n. 03 – 
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Parque das Laranjeiras- próximo a praça 
de alimentação do Parque das Laranjeiras
Telefone:  98842-5899
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Conselhos Tutelares

C.T.Z. CENTRO-OESTE
Endereço: Rua Rodolfo Vale, nº. 70 – Conj. 
Juruá – Planalto – CEP 69048-326
Telefone:  3238-3216 /Fax: 3214-2082 /
Corporativo: 98844-5626.
E-mail:  ctzcentrooeste@pmm.am.gov.br

C.T.Z. CENTRO-SUL
Endereço: Avenida André Araújo, nº. 21 
– Aleixo – CEP : 69060-000. Ponto de 
Referência: Ao lado do Ministério Público 
Federal.
Telefone/FAX:  3611-5208 /Corporativo: 
98844-5619.
E-mail:  ctzcentrosul@pmm.am.gov.br

C.T.Z. LESTE-1
Endereço: Avenida Grande Circular, 
5613 – São José 1, CEP: 69085-660. 
Ponto de Referência: Próximo ao Ginásio 
Poliesportivo Zezão.
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Telefone:  3249 - 7380 /Corporativo: 
98844-5628
E-mail:  ctzl1@pmm.am.gov.br

C.T.Z. LESTE-2
Endereço: Avenida Brigadeiro Hilário 
Gurjão, 735 – Jorge Teixeira, CEP :  69088-
130
Telefone:  3681-7287 /Corporativo: 98844-
5629.
E-mail:  ctzleste2@pmm.am.gov.br

C.T.Z. NORTE
Endereço: Rua Curió, nº 101 – Cidade Nova 
I – CEP : 69069-010. Ponto de Referência: 
Atrás da Escola Aldeia do Conhecimento
Telefone/FAX:  3641-9723 – Corporativo: 
98844-5646.
E-mail:  ctznorte@pmm.am.gov.br

C.T.Z. OESTE
Endereço: Av. São Bento, nº 72 – São Jorge, 
CEP: 69033-000. Ponto de Referência: 
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Próximo a entrada do CIRMAM.
Telefone:  366712694 /Corporativo: 
98842-5641
E-mail:  ctzoeste@pmm.am.gov.br

C.T.Z. SUL 1
Endereço: Rua Borba, nº 1415 , 
Cachoeirinha. CEP: 69065-030. Ponto de 
Referência: Próximo ao depósito do Café 
do Norte.
Telefone:  3663-9556 /Corporativo: 
98844-5638
E-mail:  conselhotutelarzonaul1@hot-
mail.com

C.T.Z. SUL 2
Endereço: Rua Major Gabriel, nº 780 – 
Centro – CEP: 69.020-060
Telefone:  3214-3608 – Fax: 3214-3607 – 
Corporativo: 98844-5607.
E-mail:  ctzzonasul2@hotmail.com
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C.T.Z. RURAL
Endereço: Rua Kaco Caminha, nº 273 , São 
Geraldo
Telefone:  3214-3606 /Corporativo: 
98844-5640.
Telefone: ctzrural@pmm.am.gov.br
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Guerras Reais 

Sociedade! 
Hoje é refém da própria lei 

E o que dizer pra quem muda as 
leis a seu favor 

Arma e desarma as mentes 
Que horror! 

Pra achar que apatia 
Já tá tudo certo! 

Papo reto! 
Não tem mais pudor 

Hum!? 
Nossa pátria amada! 

Paraíso do crime 
Infelizmente! Imperialismo não é 

comédia 
Aínda hoje é o nosso regime 

Aqui o povo 
Não tem vez e voz 

Quem manda! 
Incistentemente são os reis 

Quem dera fosse nois 
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Não se sabe 
O que é repouso 

Crime doloso ou culposo 
Tanto faz! 
Tanto fez! 
O Brasil!? 

Chora o sangue derramado outra vez 
Preconceito e racismo 

Facismo tudo isso 
Joga sangue inocente! 
Todo dia na sepultura 

Corrupção vai as alturas 
Povo clama e até implora 

O direito á saúde 
Que Deus nos ajude! 

Pra eles somos escória 
É sociedade que deplora.

Música: Guerras Reais 
Artista: Lucka Brasil

Autoria: Lua de Souza Mascarenhas (MNPR/AM) 



Texto baseado na Constituição Federal; no Decreto Presidencial nº 7.053/2009; 
na Resolução nº 40/2020 do CNDH; Resolução nº 425/2021 do CNJ;

Texto baseado na Constituição Federal; no Decreto Presidencial nº 7.053/2009; 
na Resolução nº 40/2020 do CNDH; Resolução nº 425/2021 do CNJ;

RUAS DO

Amazonas

Apoio:


