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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria da Vereadora Comandante Nádia
que objetiva “Declarar de utilidade pública a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul CUFA-RS.”.
Segundo consta da Exposição de Motivos, a autora da proposição explica que “A partir do que
restou acima exposta, cumpre referir que a CUFA tem como foco a difusão e a conscientização das camadas
mais desprivilegiadas da população, a partir da oferta e realização de oficinas de capacitação profissional
e outras atividades que elevam a autoestima da periferia a partir da oferta de novas perspectivas.
Importante ainda reforçar que a CUFA/RS tem atuado fortemente na redução dos impactos negativos
oriundos da pandemia da COVID-19 no já delicado cenário da população carente do Estado do Rio Grande
do Sul, através da arrecadação de verbas para possibilitar o fomento à educação e a distribuição de
alimentos, produtos de higiene e limpeza, remédios, máscaras e álcool em gel a esse grupo de pessoas.”.
Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, visto o grande
trabalho de nas comunidades mais vulneráveis, através de projetos nas áreas da educação, lazer, esportes,
cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros
projetos sociais. Além disso, promove, produz, distribui e veicula a cultura hip hop através de publicações,
discos, vídeos, programas de rádio, shows, concursos, festivais de música, cinema, oficinas de arte,
exposições, debates, seminários e outros meios.
A Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul promove integração e inclusão social nas
favelas do Estado do Rio grande do Sul, ato extremamente fundamental no desigual momento que nossa
população vive. Neste sentido, com caráter de incentivar e fomentar estas políticas públicas através da
organização social, temos que incentivar essas ações.
Na atual situação de pandemia que nos encontramos, é fundamental, mais do que nunca,
fomentar entidades que exerçam o trabalho que a Cufa faz nas favelas do Brasil. A Fiocruz já fez uma alerta
que a pandemia atinge de forma mais expressiva as áreas mais pobres das cidades, com menos infraestrutura
estatal. A própria CUFA já apontou um estudo sobre essa situação. O estudo feito em 76 favelas do Brasil, no
começo de fevereiro, pelo instituto Data Favela, mostra que 71% das famílias de favelas estão sobrevivendo
com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia, que ainda lutam contra o aumento do
desemprego e a falta de dinheiro para pagar as contas e bancar as necessidades básicas. Assim, pode-se
facilmente perceber a dificuldades que as famílias vivem para garantir os cuidados sanitários para evitar a
disseminação da pandemia.
Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação do
projeto de lei.

Sala de Reuniões, 18 de maio de 2021.
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