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RESUMO
VIEIRA, Beatriz Trezzi. Direito à moradia, esfera pública e imprensa: O MTST na Folha
de S. Paulo. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.

Este estudo teve por objetivo analisar a compreender como o direito à moradia e um de
seus principais postulantes no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST),
foram representados nas páginas do jornal de maior circulação no país, a Folha de S. Paulo,
a partir da colaboração do líder do movimento para o veículo. Para tanto, foi realizada uma
análise quantitativa sobre o espaço dedicado a esse objeto nas páginas do jornal e uma
análise qualitativa de seu conteúdo, pela metodologia da Análise Crítica do Discurso. A
abordagem interdisciplinar proposta incluiu o aprofundamento contextual do objeto de
pesquisa em seus aspectos jurídicos, comunicacionais, linguísticos, urbanísticos e
sociológicos. Conclui-se que a inefetividade ou a não-efetividade do direito à moradia
como um direito social é uma questão ideológica, que se expressa discursivamente em
narrativas como a jornalística e a jurídica, atuando essas instituições, de maneira geral,
para manter a ordem estabelecida, portanto de forma desigual e injusta. O avanço na
conquista da concretização desse direito passa pela renovação de práticas discursivas
presentes na esfera pública, como é o caso do jornalismo, por meio de uma mudança
paradigmática radical que permita torná-las verdadeiramente emancipadora.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito à Moradia. Esfera Pública. Imprensa.
Jornalismo. MTST. Análise Crítica do Discurso.
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ABSTRACT
VIEIRA, Beatriz Trezzi. The right to housing, public sphere and the press: MTST in Folha
de S. Paulo. Thesis (Doctorate) - Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019.

The purpose of this study was to analyze how the right to housing and one of its main
postulants in Brazil, the Movement of Homeless Workers (MTST), were represented in the
pages of the newspaper with the largest circulation in the country, Folha de S. Paulo, with
the movement’s leader with the vehicle. For this purpose, a quantitative analysis was
performed on the space dedicated to this object in the pages of the newspaper and a
qualitative analysis of its content, by the methodology of Critical Discourse Analysis. The
proposed interdisciplinary approach included the contextual deepening of the research
object in its juridical, communicational, linguistic, urbanistic and sociological aspects. It is
concluded that the ineffectiveness or non-effectiveness of the right to housing, as a social
right, is an ideological issue, which is expressed discursively in narratives such as
journalism and law, acting in general, to maintain the therefore established in an unequal
and unjust basis. The advance in the achievement of this right passes through the renewal
of discursive practices present in the public sphere, as is the case of journalism, through a
radical paradigmatic change that allows to make it truly emancipatory.

Keywords: Human Rights. Right to Housing. Public Sphere. The Press. Journalism.
MTST. Critical Discourse Analysis.
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RÉSUMÉ

VIEIRA, Beatriz Trezzi. Droit au logement, la sphère publique et la presse: le MTST à Folha
de S. Paulo. Thèse (Doctorat) - Faculté de Droit, Université de São Paulo, 2019.

Le but de cette étude était d'analyser comment le droit au logement et l'un de ses principaux
postulants au Brésil, le Mouvement des Travailleurs Sans Abri (MTST), étaient représentés
dans les pages du journal à plus fort tirage du pays, Folha de S. Paulo, de la collaboration du
leader du mouvement au véhicule. Pour cela, une analyse quantitative a été réalisée sur l'espace
dédié à cet objet dans les pages du journal et une analyse qualitative de son contenu, par la
méthodologie de l'analyse du discours critique. L'approche interdisciplinaire proposée incluait
l'approfondissement contextuel de l'objet de recherche dans ses aspects juridique,
communicationnel, linguistique, urbanistique et sociologique. Il est conclu que l'inefficacité ou
non-efficacité du droit au logement en tant que droit social est une question idéologique, qui
est exprimée de manière discursive dans des récits tels que journalistique et juridique, agissant
en tant qu'institutions pour maintenir l'ordre établi., donc inégalement et injustement.
L'avancée dans la conquête de la réalisation de ce droit passe par le renouvellement des
pratiques discursives présentes dans la sphère publique, comme c'est le cas du journalisme, à
travers un changement paradigmatique radical qui permet de les rendre véritablement
émancipatrices.

Mots-clés: Droits de L'homme. Droit au Logement. Sphère Publique. Presse. Journalisme.
MTST. Analyse du Discours Critique.
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INTRODUÇÃO

Em junho de 2014, Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto, que tem como principal bandeira de luta o direito à moradia,
iniciou colaboração semanal para a página do jornal Folha de S. Paulo na internet. O fato
chamava a atenção em virtude das posições políticas do representante dos sem-teto e de
seu grupo: à esquerda do espectro político e adotando ações diretas de ocupação,
habitualmente recebidas com rejeição ou desconfiança por grande parte do público.
Para o representante dos sem-teto, aceitar a coluna representava um “esforço de
dialogar com um público mais amplo do que aquele que está próximo dos movimentos
sociais”, segundo ele mesmo justificaria mais tarde. Para a Folha, trazia a possibilidade de
ampliar a representatividade de seu time de colunistas, em consonância com o princípio
editorial da pluralidade que o jornal defende e que está expresso em seu Manual de
Redação.
Tal fato suscitou, de um lado, o interesse em compreender de que forma o
colunista iria comunicar-se com o público leitor do jornal e, de outro, como, e se, haveria
“diálogo” entre as ideias do movimento, por meio de seu representante, e a cobertura do
jornal sobre o MTST, suas reivindicações e ações.
De início, constatam-se algumas condições para compreender um objeto de
pesquisa como o direito à moradia e a presença de um movimento que tem nas ocupações
de propriedades abandonadas e sem destinação – a não ser a valorização especulativa,
como tantas pelo Brasil – nas páginas do jornal de maior circulação no país.
Para dar conta dessa proposta, seria necessário, de saída, adotar uma
abordagem interdisciplinar, que envolvesse os aspectos legais e jurídicos que cercam o
direito à moradia e sua efetivação, os complexos processos sociais e urbanísticos que dão
origem a lutas como a de um ator social como os sem-teto, e a compreensão dos aspectos
comunicacionais envolvidos, especialmente em torno das dinâmicas da esfera pública em
tempos de globalização neoliberal.
A partir daí, surgiram perguntas como: poderia a voz do MTST, ao assumir
uma coluna semanal no jornal de maior circulação do país, abrir um novo canal de
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interlocução com o público leitor e internauta – uma parcela da população com poder
aquisitivo suficiente para consumir jornais e portais e, via de regra, não afetada pelo
problema da falta de moradia – e poderia essa ação fazer avançar a aceitação e o
reconhecimento da legitimidade do que reivindica?
Em relação à Folha, a indagação foi: ao abrir espaço para as ideias e demandas
do movimento, em geral ignoradas e até mesmo rejeitadas por grande parte da população, o
jornal de maior circulação do país ia ao encontro de uma possível abertura por parte do
público para essas questões e, de fato, isso traria maior visibilidade a suas causas, fazendo
avançar as conquistas que os sem-teto almejam?
Partindo de respostas afirmativas nas duas questões, chegava-se à hipótese de
que, ao apresentar suas demandas e reivindicações na Folha de S. Paulo, por meio de seu
líder, o MTST, em sua luta pela efetividade do direito à moradia, abriria uma nova
plataforma de visibilidade, tendo ampliada a cobertura de suas ações pelo jornal e
expandida a compreensão, por uma parcela de leitores, sobre as razões e a importância de
sua luta.
Dessa forma, em relação ao MTST, o principal objetivo da pesquisa proposta
foi o de compreender as estratégias utilizadas por seu líder para comunicar-se com o
público por meio do espaço da coluna semanal, argumentando em favor de suas lutas e
reivindicações.
Quanto à Folha, objetivou-se verificar como se deu a cobertura do jornal sobre
as ações do movimento a partir da presença de Boulos como articulista e se essa cobertura
– como o jornal apresenta o movimento e suas causas em suas páginas – modificou-se em
virtude de ter dado espaço ao MTST e aos sem-teto.
Tendo em vista a multiplicidade de aspectos que envolvem tal objeto, decorrem
outros objetivos, relacionados a sua contextualização nos campos jurídico, comunicacional,
jornalístico, urbanístico e sociológico: refletir por que o direito à moradia, reconhecido
internacionalmente e incorporado à Constituição brasileira, não se efetiva de forma
universal, como deveria ser o caso de todos os direitos humanos; a condição territorial
como expressão da crise urbana expressa na carência de moradias; analisar o papel do
jornalismo, instituição por natureza formadora e fomentadora da esfera pública, nessa
questão; e buscar compreender quais as características da atuação e estratégias utilizadas
por um ator social contra- hegemônico como o MTST.
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Partiu-se de um levantamento quantitativo na base de dados do jornal na
internet, a partir das palavras-chave “direito à moradia”, “Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto” e “Guilherme Boulos”, para chegar aos registros encontrados em um período
anterior, silmultâneo e posterior àquele em que o líder do MTST colaborou para a Folha
(26 de junho de 2014 a 9 de março de 2017), delimitando-se essa busca entre 1º de janeiro
do primeiro ano de colaboração e 31 de dezembro do ano de término.
A partir do resultado retornado, foram selecionados os registros dos artigos de
Boulos, de um lado, e separadamente, os registros das diversas categorias encontradas que
englobavam textos jornalísticos informativos (notas, notícias, entrevistas pingue-pongue e
reportagens) e opinativos (editoriais, colunas de outros articulistas, colunas do ombudsman
do jornal e mensagens de manifestação dos leitores) veiculados pela edição impressa e
online do jornal no período. Esses resultados permitiram agrupar em gráficos e visualizar:
1) O total referente às ocorrências das palavras-chave no período de pesquisa e 2) Os totais
de cada uma das categorias informativas e opinativas resultantes. Dessa forma, tornou-se
possível verificar a trajetória do espaço que o jornal concedeu aos temas buscados, ao
longo do período.
A partir desse levantamento, foram selecionados para análise qualitativa os
artigos do primeiro ano de colaboração do líder dos sem-teto para o jornal, de um lado, e
de reportagens sobre as ações e fatos envolvendo os temas relativos às palavras-chave no
período pesquisado. O formato “reportagem” foi escolhido, em virtude de apresentar textos
mais amplos que as demais categorias informativas e, dessa forma, permitir uma análise
mais qualificada.
A metodologia utilizada para análise, uma vez que estamos falando de
comunicação e linguagem, teria que mobilizar recursos linguísticos e estar alinhada a uma
perspectiva que pudesse relacionar elementos presentes nos textos (micro) a outros mais
amplos do ponto de vista discursivo (macro), tendo em vista as perspectivas hegemônica e
contra hegemônica, em relação dialética. Dessa forma, os aportes teórico-metodológicos
escolhidos foram fornecidos pela Análise Crítica do Discurso, na abordagem de concebida
pelo linguista Norman Fairclough, identificada como a mais adequada a esse propósito, em
virtude de seu caráter interdisciplinar.
A título de aprofundamento dos diversos contextos que envolvem o objeto
escolhido – outra premissa dessa abordagem metodológica –, foram realizados estudos nos
campos do Direito, com enquadramento no reconhecimento e efetividade dos direitos
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sociais, destacando-se neles o direito à moradia (Capítulo 1); do Urbanismo,
especificamente sobre as políticas públicas habitacionais brasileiras, seus resultados e
impactos, e da Sociologia, na análise do ativismo de um novo sujeito político, o MTST
(Capítulo 2); da Comunicação, com destaque para as reflexões sobre a esfera pública na
era globalizada e o direito à comunicação (Capítulo 3); e do Jornalismo, com ênfase na
relação entre essa atividade e a promoção da cidadania e a conquista de direitos, bem como
nas possíveis mudanças paradigmáticas que envolvem o resgate do papel social dessa
profissão (Capítulo 4). Seguem-se as análises quantitativas e qualitativas sobre as duas
amostras selecionadas e as comprovações decorrentes (Capítulo5).
Por fim, chega-se ao entendimento de que somente a partir da renovação de
práticas discursivas presentes e determinantes para a ampliação da esfera pública, como é o
caso do jornalismo – por meio de uma mudança paradigmática radical que permita tornálo verdadeiramente emancipador – será possível fazer avançar a conquista de direitos
sociais como a moradia e que essa problematização pode ser dinamizada pela atuação de
atores sociais como os sem-teto.
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CONCLUSÃO

Retomando as motivações inicias que nortearam esta pesquisa, conclui-se que a
inefetividade ou a não-efetividade do direito à moradia, como um direito social, é uma
questão ideológica, que se expressa discursivamente nas narrativas jornalísticas e jurídicas,
atuando essas instituições, de maneira geral, para manter a ordem estabelecida, portanto de
forma desigual e injusta.
Segundo os princípios democráticos vigentes, amparados em instituições como
a imprensa e o sistema jurídico, a satisfação desse direito, assim como de outros direitos
sociais, é relativizada e, portanto, aceitável apenas dentro de limites e desde que não
subverta a ordem estabelecida.
Comprova-se que o direito à moradia, representado por um dos seus principais
postulantes no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é, de modo geral,
apropriado pela mídia hegemônica – especificamente pelo jornal Folha de S. Paulo –, de
forma espetacularizada, em virtude da notoriedade que adquirem as ações do movimento.
Essas ganham visibilidade na mídia, e, por consequência, espaço em um veículo que
mercadologicamente se apresenta como plural e que, com essa ação, reforça sua reputação
entre seu leitorado e amplia a conquista de novos leitores.
No discurso do jornal, entretanto, esse ator social é representado, de forma
geral, com estranhamento e desconfiança e em tom criminalizatório, o que contribuiu para
a manutenção da lógica do “nós contra eles”, que perpetua as relações de poder,
necessariamente desiguais na dinâmica capitalista. Por meio de uma série de mecanismos
discursivos e editorias, na prática o jornal dificulta a admissão desse ator social como
interlocutor no espaço da cobertura jornalística e, por consequência, na esfera pública.
Ao naturalizar e individualizar o problema da moradia, sem levar em conta que
essa mazela atinge a maioria da população brasileira e ao descontextualizá-lo das
condições que o originam e da legitimidade da luta por sua concretização, uma vez que
esse direito é garantido por lei, o jornal reforça o padrão de não-reconhecimento e de
relativização dos direitos sociais como direitos fundamentais, padrão este encontrado
também no discurso jurídico.
A Constituição brasileira estabelece que os indivíduos têm o direito de ser
informados de forma plural, de se verem representados pelos meios de comunicação e a
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eles terem acesso para que suas vozes sejam difundidas, com base no princípio do direito à
comunicação – conceito que despontou mundialmente com os debates internacionais sobre
o papel dos meios de comunicação na atual sociedade da tecnologia e da informação e
diante da constatação da oligopolização que ocorre nesse setor produtivo, a exemplo do
que acontece nos demais setores econômicos. No Brasil, onde a concentração dos meios de
comunicação é uma realidade atávica, o debate sobre esse direito e sobre a democratização
da mídia são interditados com base na invocação dos direitos da liberdade de expressão e
da livre iniciativa. Em verdade, outro artifício discursivo que opera para a manutenção da
ordem vigente.
Torna-se necessária e urgente na imprensa diária de maior circulação, alcance e
audiência – sejam jornais impressos, revistas, televisão, rádio ou internet – uma renovação
sobre as formas de tratamento das questões de interesse e direito coletivo, na busca de
caminhos que superem as deficiências informativas sobre problemas sociais que dizem
respeito a uma parcela majoritária da população privada de direitos.
Problematizar essa questão significa rever e reinventar métodos, procedimentos e
posturas que possibilitem construir um papel verdadeiramente emancipador para a
atividade jornalística.
Ao evidenciar contradições de relações de poder estabelecidas e representadas no
espaço urbano e nas narrativas, combinando autonomia e inovação em práticas de
enfrentamento, um ator social coletivo como os sem-teto pode inspirar e dinamizar
mudanças como essa.
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1578549-osdonos-do-transporte-em-sao-paulo.shtml

Dilma, Vargas e o zepelim

29/01/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/01/1581784dilma-vargas-e-o-zepelim.shtml

99 contra 1
A quem interessa o
impeachment?

05/02/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1585295-99contra-1.shtml

12/02/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1588768-aquem-interessa-o-impeachment.shtml

A cara de pau de Eduardo Cunha 19/02/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1591244-acara-de-pau-de-eduardo-cunha.shtml

Gota d'água

26/02/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/02/1594968gota-dagua.shtml

Cesare Battisti e o homo sacer

05/03/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1598306cesare-battisti-e-o-homo-sacer.shtml

Onde estavam?

09/03/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1600297onde-estavam.shtml

Sobre o 15 de março

19/03/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1605382sobre-o-15-de-marco.shtml

Querem acabar com a CLT

26/03/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/03/1607934querem-acabar-com-a-clt.shtml

O pensamento coxinha

02/04/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1611492-opensamento-coxinha.shtml

A Zelotes e os ladrões blindados

09/04/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1613556-azelotes-e-os-ladroes-blindados.shtml
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As ruas e as leis

16/04/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1617254-asruas-e-as-leis.shtml

A matemática política da PM
A legitimidade da greve dos
professores

23/04/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1620144-amatematica-politica-da-pm.shtml

30/04/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1623146-alegitimidade-da-greve-dos-professores.shtml

Que ajuste é esse?

07/05/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1625698que-ajuste-e-esse.shtml

Mar da morte

13/05/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1628074mar-da-morte.shtml

Sugestões ao ministro Levy

21/05/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1631499sugestoes-ao-ministro-levy.shtml

Falhou o plano perfeito

28/05/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/05/1634721falhou-o-plano-perfeito.shtml

A direita e a falácia do caviar
Quem planta tomates colherá
tomates

04/06/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1637110-adireita-e-a-falacia-do-caviar.shtml

11/06/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1640583quem-planta-tomates-colhera-tomates.shtml

Serra, Lacerda e a Petrobras

18/06/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1644325serra-lacerda-e-a-petrobras.shtml

A Izidora resiste

25/06/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1647410-aizidora-resiste.shtml

Até onde irá Eduardo Cunha?

02/07/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1650706ate-onde-ira-eduardo-cunha.shtml

Dilma e o golpe

09/07/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1653510dilma-e-o-golpe.shtml

Tempos de racismo e intolerância 16/07/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1656068tempos-de-racismo-e-intolerancia.shtml

Aviso

23/07/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1659295aviso.shtml

Chantagem financeira

30/07/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/07/1661830chantagem-financeira.shtml

A política vai às ruas

06/08/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1665070-apolitica-vai-as-ruas.shtml

Agenda contra o Brasil
Osasco, pena de morte e as
panelas
A "Pátria Educadora" e a greve
nas universidades

13/08/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1668214agenda-contra-o-brasil.shtml

20/08/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1670974osasco-pena-de-morte-e-as-panelas.shtml

27/08/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/08/1674069-apatria-educadora-e-a-greve-nas-universidades.shtml

Sem Palavras
Erramos: O neoliberalismo saiu
do armário

03/09/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1677214sem-palavras.shtml

04/09/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2014/09/1511255erramos-o-neoliberalismo-saiu-do-armario.shtml

O que será o Minha Casa 3?

10/09/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1679549-oque-sera-o-minha-casa-3.shtml
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Quem paga a conta?

17/09/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1682439quem-paga-a-conta.shtml

Garoto de Ipanema
E a liberdade de expressão,
ministro Gilmar?

24/09/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/09/1685752garoto-de-ipanema.shtml

01/10/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1689237-ea-liberdade-de-expressao-ministro-gilmar.shtml

Quem julga o TCU?

08/10/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1691304quem-julga-o-tcu.shtml

Meu reino por um cavalo

15/10/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1694262meu-reino-por-um-cavalo.shtml

Um governo que fecha escolas

22/10/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1696908um-governo-que-fecha-escolas.shtml

Quem são os terroristas?

30/10/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/10/1700374quem-sao-os-terroristas.shtml

#AgoraÉqueSãoElas!

05/11/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1702319agoraequesaoelas.shtml

São Paulo do faz de conta

13/11/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1705912sao-paulo-do-faz-de-conta.shtml

Em defesa de Chico e Jean

19/11/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1708227em-defesa-de-chico-e-jean.shtml

Aviso

26/11/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/11/1711395aviso.shtml

Um novo Pinheirinho à vista?

04/12/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1714852um-novo-pinheirinho-a-vista.shtml

O impeachment, Temer e Dunga

10/12/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1717556-oimpeachment-temer-e-dunga.shtml

Vai tarde

18/12/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1720967vai-tarde.shtml

Aviso

24/12/2015

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/12/1722854aviso.shtml

Aviso
07/01/2016
Alckmin, dona Fátima e seus dez
netos
14/01/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1726852aviso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1729023alckmin-dona-fatima-e-seus-dez-netos.shtml

O velho e o novo

21/01/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1731907-ovelho-e-o-novo.shtml

Tempestade perfeita na saúde
Pau que bate em Luiz bate em
Fernando?

28/01/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/01/1734383tempestade-perfeita-na-saude.shtml

04/02/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1736704pau-que-bate-em-luiz-bate-em-fernando.shtml

Da crise política à crise social

11/02/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1738624-dacrise-politica-a-crise-social.shtml

Estado de sítio na educação

18/02/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1740472estado-de-sitio-na-educacao.shtml

O capitalismo do 1%

25/02/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/02/1742265-ocapitalismo-do-1.shtml
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Foram-se os anéis, vão-se os
dedos

03/03/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1745731foram-se-os-aneis-vao-se-os-dedos.shtml

O que quer Sergio Moro?

10/03/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1748332-oque-quer-sergio-moro.shtml

O que está em jogo?

17/03/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1751122-oque-esta-em-jogo.shtml

O Paraguai é aqui

24/03/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/03/1753695direita-brasileira-orquestra-um-modelo-de-golpe-paraguaio.shtml

Bolsonaro e a miséria humana

01/04/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1763390bolsonaro-e-a-miseria-humana.shtml

Quem está incendiando o Brasil? 01/04/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1758607aviso.shtml

Aviso

07/04/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1758607aviso.shtml

O pacote do golpe

14/04/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1760478-opacote-do-golpe.shtml

Convulsão social

28/04/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/04/1765633convulsao-social.shtml

Aviso

02/05/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1777485aviso.shtml

Por que só agora?

05/05/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1768141por-que-so-agora.shtml

Como vota, senador?
Como retroceder 30 anos em 7
dias
Selfies na Fiesp, bombas para os
sem-teto

11/05/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1770155como-vota-senador.shtml

19/05/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/05/1772809como-retroceder-30-anos-em-7-dias.shtml

02/06/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1777576selfies-na-fiesp-bombas-para-os-sem-teto.shtml

Os fantasmas de Temer
Tudo o que é sólido se
desmancha no ar

09/06/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1779857-osfantasmas-de-temer.shtml

16/06/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1782190tudo-o-que-e-solido-se-desmancha-no-ar.shtml

Os mitos da Previdência

23/06/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1784536-osmitos-da-previdencia.shtml

Inversão de valores

30/06/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/06/1787356inversao-de-valores.shtml

As raposas de Temer

07/07/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1789136-asraposas-de-temer.shtml

E agora, PT?
A Vila Olímpica e a Vila
Autódromo

13/07/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1791354-eagora-pt.shtml

28/07/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/07/1796295-avila-olimpica-e-a-vila-autodromo.shtml

Aviso
A cruzada antipetista de Gilmar
Mendes

04/08/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1798658aviso.shtml

11/08/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1801451-acruzada-antipetista-de-gilmar-mendes.shtml
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O rottweiler virou poodle

18/08/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1803952-orottweiler-virou-poodle.shtml

O julgamento da História

25/08/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1806642-ojulgamento-da-historia.shtml

O golpe está apenas começando
Temer não terá governabilidade
nas ruas

31/08/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/08/1808926-ogolpe-esta-apenas-comecando.shtml

08/09/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1811320temer-nao-tera-governabilidade-nas-ruas.shtml

A volta do cabo Anselmo
Doria, um gestor em causa
própria
O xadrez das eleições em São
Paulo

18/09/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1813284-avolta-do-cabo-anselmo.shtml

22/09/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1815630doria-um-gestor-em-causa-propria.shtml

29/09/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/09/1817671-oxadrez-das-eleicoes-em-sao-paulo.shtml

O avanço do 'Não!'
PEC 241, o Brasil de volta à
senzal

03/10/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1819484-oavanco-do-nao.shtml

13/10/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1822285pec-241-o-brasil-de-volta-a-senzala.shtml

Os impactos da prisão de Cunha
A aula de resistência dos
estudantes
A esquerda brasileira saberá se
renovar
Trump e o mal-estar
contemporâneo
A política habitacional na
contramão

20/10/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1824425-osimpactos-da-prisao-de-cunha.shtml

27/10/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/10/1826765-aaula-de-resistencia-dos-estudantes.shtml

03/11/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1828990-aesquerda-brasileira-sabera-se-renovar.shtml

10/11/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1830957trump-e-o-mal-estar-contemporaneo.shtml

17/11/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1832929-apolitica-habitacional-na-contramao.shtml

Salvo-conduto para matar

24/11/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/11/1834931salvo-conduto-pra-matar.shtml

A História o absolveu

01/12/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1837391-ahistoria-o-absolveu.shtml

Crise de hegemonia

08/12/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1839545crise-de-hegemonia.shtml

Aviso

15/12/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1841654aviso.shtml

Aviso

22/12/2016

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2016/12/1843716aviso.shtml

Tragédia anunciada em Manaus
Dez anos de impunidade e
espoliação

05/01/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1847171tragedia-anunciada-em-manaus.shtml

12/01/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1849118dez-anos-de-impunidade-e-espoliacao.shtml

As guerras paralelas de 2017

20/01/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1851572-asguerras-paralelas-de-2017.shtml

A vitória do escárnio

26/01/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/01/1853065-avitoria-do-escarnio.shtml

243

Para moralizar é preciso ter moral
A incrível capivara de Alexandre
de Moraes
O estelionato do MBL e Vem Pra
Rua
Diário de uma detenta e nove
detentos
A resistência dos sem-teto na
avenida Paulista

02/02/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1855024para-moralizar-e-preciso-ter-moral.shtml

09/02/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1857358-aincrivel-capivara-de-alexandre-de-moraes.shtml

16/02/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1859149-oestelionato-do-mbl-e-vem-pra-rua.shtml

23/02/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/02/1861333diario-de-uma-detenta-e-nove-detentos.shtml

02/03/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1862900-aresistencia-dos-sem-teto-na-avenida-paulista.shtml

Última coluna

09/03/2017

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2017/03/1864959ultima-coluna.shtml

244

245

APÊNDICE B

Resultados da pesquisa por formatos jornalísticos

Título e Data

Editoria

Link

Tendências
/Debates

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422445-osdireitos-avancam-para-todas-as-mulheres-nao.shtml

ARTIGOS
Nós, moradoras da periferia
08/03/2014
Guilherme Boulos, Josué Rocha e
Maria das Dores: O que quer o
MTST?
11/05/2014
Rogério Amato: O MTST e o
estado de anomia
12/06/2014
José Police Neto: O MTST e a
República
03/07/2014
O MTST e a República
Moradia, a primeira vítima de
Temer
É preciso barrar a escalada
repressiva

03/07/2014

É preciso falar a verdade

22/09/2016

O Estatuto da Cidade e as eleições

29/09/2016

Quem tem medo de artista?

21/03/2017

Brasil vai cruzar os braços

28/04/2017

COLUNAS
Quem tem lugar nas cidades
Sem-teto de todo o mundo, univos
U.B.S.S
A razão do MTST
O direito à propriedade e o direito
à moradia
Que coisa feia, Boulos!
Não se governa com medo
Guilherme Boulos, líder do
MTST, é preso em São Paulo
Boulos, pare de bater em
espantalhos e debata comigo
pessoalmente

23/05/2016
08/09/2016

Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates
Tendências
/Debates

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/05/1452345guilherme-boulos-josue-rocha-e-maria-das-dores-o-que-quer-omtst.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/06/1468883-rogerioamato-o-mtst-e-o-estado-de-anomia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/07/1480119-josepolice-neto-o-mtst-e-a-republica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/07/1480119-josepolice-neto-o-mtst-e-a-republica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1773690moradia-a-primeira-vitima-de-temer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811141-epreciso-barrar-a-escalada-repressiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1815673-epreciso-falar-a-verdade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1817853-oestatuto-da-cidade-e-as-eleicoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/03/1868241-medode-artista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/04/1879336-brasilvai-cruzar-os-bracos.shtml

10/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrolnik/2014/03/142295
0-quem-tem-lugar-nas-cidades.shtml

14/05/2014 Poder
16/06/2014 Ilustrada
12/07/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2014/05/1454041
-sem-teto-de-todo-o-mundo-uni-vos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/06/147
0848-ubss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2014/07/14
84891-a-razao-do-mtst.shtml

29/09/2014 Mercado
26/01/2016 Site
04/06/2016 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiobernardes/2014/09/15
23927-o-direito-a-propriedade-e-o-direito-a-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kimkataguiri/2016/01/1733280-que-coisa-feia-boulos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldocaiado/2016/06/1778135-nao-se-governa-com-medo.shtml

17/01/2017 Site

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/01/185
0495-guilherme-boulos-lider-do-mtst-e-preso-em-sao-paulo.shtml

21/02/2017 Site

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/kimkataguiri/2017/02/1860618-boulos-pare-de-bater-em-espantalhos-edebata-comigo-pessoalmente.shtml
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Delegado ameaça enquadrar
manifestantes em crime de
associação criminosa, diz
advogado
MTST diz que prefeitura de São
Bernardo impede show de
Caetano em acampamento
EDITORIAL
Mananciais ameaçados

28/04/2017 Site

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/187
9449-delegado-ameaca-enquadrar-manifestantes-em-crimeassociacao-criminosa-diz-advogado.shtml

31/10/2017 Site

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/193
1511-mtst-diz-que-prefeitura-de-sao-bernardo-impede-show-decaetano-em-acampamento.shtml

20/06/2017 Opinião

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234mananciais-ameacados.shtml

OMBUDSMAN
Questão de filosofia
Quem é esse moleque
para estar na Folha?

Caderno
29/06/2014 A
Caderno
24/01/2016 A

ENTREVISTA PINGUE-PONGUE
Os sem-teto das ocupações não
são quem mora na rua
08/05/2014 Cotidiano
Líder do MTST nega violência e
afirma que prisão em reintegração
foi política
18/01/2017 Cotidiano
NOTA
Sem-teto se concentram na zona
oeste de SP para iniciar marcha
Sem-teto invadem prédio no
centro de São Paulo
Câmara se dispõe a legalizar
invasão do MTST
Protesto de Sem-Teto
Sem-teto ocupam terreno na zona
oeste de SP
Sem-teto encerram protesto e
liberam terminal de ônibus na
zona sul de SP
Dobrou...
Greve geral no Brasil
NOTÍCIA
Prefeitura tenta conter novas
invasões de sem-teto em São
Paulo
MTST negocia com proprietários
a venda de área invadida na zona
sul de SP
Sem 'rolezão', sem-teto fazem
piquenique e jogam tinta em
shopping
Após passeata, sem-teto são
recebidos por secretários de

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1894234mananciais-ameacados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/veraguimaraesmartins/2016/0
1/1732889-quem-e-esse-moleque-para-estar-na-folha.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/164930-os-sem-tetodas-ocupacoes-nao-sao-quem-mora-na-rua.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850763-lider-domtst-nega-violencia-e-afirma-que-prisao-em-reintegracao-foipolitica.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431026-sem-tetose-concentram-na-zona-oeste-de-sp-para-iniciar-marcha.shtml

04/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449229-sem-tetoinvadem-predio-no-centro-de-sao-paulo.shtml

29/05/2014 Poder
19/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/168330-camara-se-dispoea-legalizar-invasao-do-mtst.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171933-protesto-desem-teto.shtml

21/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474065-sem-tetoocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sp.shtml

16/07/2014 Cotidiano
15/09/2015 Poder
30/06/2017 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486637-sem-tetoencerram-protesto-e-liberam-terminal-de-onibus-na-zona-sul-desp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/233070-painel.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51237-greve-geral-nobrasil#foto-694865

08/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394704prefeitura-tenta-conter-novas-invasoes-de-sem-teto-em-saopaulo.shtml

14/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1397488-mtstnegocia-com-proprietarios-a-venda-de-area-invadida-na-zona-sul-desp.shtml

16/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1398760-semrolezao-sem-teto-fazem-piquenique-e-jogam-tinta-emshopping.shtml

22/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401174-apospasseata-sem-teto-sao-recebidos-por-secretario-de-alckmin.shtml
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Alckmin
Rolezinhos' de protesto reúnem de
sem-teto a partidos políticos
Grupo fecha ruas do centro de SP
contra a 'criminalização' de
protestos
Grupos marcam nova
manifestação contra a polícia em
São Paulo
Sem-teto fazem protesto em frente
à Prefeitura de SP
Ato de sem-teto termina e rodovia
Anhanguera é liberada em Osasco
Sem-teto bloqueiam rodovia
Anhanguera em Osasco
Sem-teto fazem 'pit stop' para usar
o banheiro em posto na Rebouças
em SP
Grupo de sem-teto faz protesto na
porta do Palácio dos Bandeirantes
Grupo sem-teto decide acampar
em frente à Câmara de SP
Cronologia
MTST diz que famílias irão
permanecer em terreno invadido
MST fará marcha para apoiar
sem-teto em SP
Prefeitura de SP cede ginásio no
Butantã a membros do MST por 3
dias
Após protesto, sem-teto liberam
avenida Paulista
Em dia de protestos por moradia,
sem-teto fecham avenida na zona
sul de SP
Líder sem-teto anuncia reunião
com Dilma; outro grupo fecha a
Paulista
Por moradias, sem-teto e MST
montam quatro frentes de
protestos em SP
Em SP, sem-teto invadem sedes
de empreiteiras
Com novo ato marcado, sem-teto
dão ultimato para regularizar
ocupações
Por moradia, manifestantes
queimam pneus e fecham

22/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401040rolezinhos-de-protesto-reunem-de-sem-teto-a-partidospoliticos.shtml

31/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1405673-grupofecha-ruas-do-centro-de-sp-contra-a-criminalizacao-deprotestos.shtml

31/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1405476-gruposmarcam-nova-manifestacao-contra-a-policia-em-sao-paulo.shtml

20/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1428302-sem-tetofazem-protesto-em-frente-a-prefeitura-de-sp.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431035-ato-desem-teto-termina-e-rodovia-anhanguera-e-liberada-em-osasco.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431027-sem-tetobloqueiam-rodovia-anhanguera-em-osasco.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431080-sem-tetofazem-pit-stop-para-usar-o-banheiro-em-posto-na-reboucas-emsp.shtml

27/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431704-grupode-sem-teto-faz-protesto-na-porta-do-palacio-dos-bandeirantes.shtml

29/04/2014 Cotidiano
03/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1447470-gruposem-teto-decide-acampar-em-frente-a-camara-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180237cronologia.shtml

03/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449059-cerca-de1500-familias-deverao-ficar-em-terreno-invadido-diz-mtst.shtml

05/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449593-mst-faramarcha-para-apoiar-sem-teto-em-sp.shtml

06/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450446prefeitura-de-sp-cede-ginasio-no-butanta-a-membros-do-mst-por-3dias.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451392-aposprotesto-sem-teto-liberam-avenida-paulista.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451174-em-diade-protestos-por-moradia-sem-teto-fecham-avenida-na-zona-sul-desp.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451270-sem-tetoe-mst-suspendem-protestos-apos-aceno-de-dilma.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451192-pormoradias-sem-teto-e-mst-montam-quatro-frentes-de-protesto-emsp.shtml

09/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/165078-em-sp-sem-tetoinvadem-sedes-de-empreiteiras.shtml

15/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454795-com-novoato-marcado-sem-teto-dao-ultimato-para-regularizarocupacoes.shtml

15/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454690-por-moradiamanifestantes-queimam-pneus-e-fecham-anhanguera-em-sp.shtml
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Anhanguera em SP
Vídeo mostra momento em que
sem-teto bloqueiam marginal
Tietê em SP
Líder de sem-teto promete resistir
a reintegração na zona leste; veja
vídeo
Sem-teto invadem prédio de dona
de área ocupada perto do
Itaquerão
Entrada do shopping Iguatemi é
fechada durante passagem de
protesto
Protesto reúne 15 mil pessoas,
fecha comércio e bloqueia ruas
em SP
Sem-teto prometem 'junho
vermelho' se reivindicações não
forem atendidas
Sem-teto ameaçam 'radicalizar' se
não tiver medida concreta do
governo
Sem-teto e PMs farão protesto
nesta quarta perto do Itaquerão
em SP
Contra política econômica e
gastos da Copa, Força Sindical
fecha Paulista
Sem-teto prometem ato a favor da
greve no metrô em SP
Terreno para sem-teto ainda é
impasse para votar plano
Dona de área ocupada em SP,
empresa diz que pedirá
reintegração de posse
'Estamos sitiados', reclama líder
da oposição
Sem-teto acuam vereadores e
irritam petistas e oposição
Sem-teto interditam via em frente
à Câmara Municipal de SP
Coordenador de sem-teto é novo
colunista da Folha
Tropa de Choque chega à Câmara,
onde sem-teto estão acampados
Projeto aprovado pode
transformar 'Copa do Povo' em
área de moradia

15/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454740-videomostra-momento-em-que-sem-teto-bloqueiam-marginal-tiete-emsp.shtml

20/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457168-lider-desem-teto-promete-resistir-a-reintegracao-na-zona-leste-vejavideo.shtml

21/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166941-sem-teto-invadempredio-de-dona-de-area-ocupada-perto-do-itaquerao.shtml

22/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458578-entrada-doshopping-iguatemi-e-fechada-durante-passagem-de-protesto.shtml

22/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458543-protestoreune-5000-pessoas-fecha-comercio-e-bloqueia-ruas-em-sp.shtml

22/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1458637-sem-tetoprometem-junho-vermelho-se-reivindicacoes-nao-forematendidas.shtml

04/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1465165-sem-tetoameacam-radicalizar-se-nao-tiver-medida-concreta-do-governo.shtml

04/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1464919-sem-tetoe-pms-farao-protesto-nesta-quarta-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml

06/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466046-sem-tetoprometem-ato-a-favor-da-greve-no-metro-em-sp.shtml

06/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466046-sem-tetoprometem-ato-a-favor-da-greve-no-metro-em-sp.shtml

17/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/171544-terreno-parasem-teto-ainda-e-impasse-para-votar-plano.shtml

21/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474252-dona-dearea-ocupada-em-sp-empresa-diz-que-pedira-reintegracao-deposse.shtml

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/172870-estamossitiados-reclama-lider-da-oposicao.shtml

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/172869-sem-tetoacuam-vereadores-e-irritam-petistas-e-oposicao.shtml

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475961-sem-tetointerditam-via-em-frente-a-camara-municipal-de-sp.shtml

26/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476480coordenador-de-sem-teto-e-novo-colunista-da-folha.shtml

27/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1477687-tropa-dechoque-bloqueia-acesso-a-camara-onde-sem-teto-estaoacampados.shtml

30/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478767-projetoaprovado-pode-transformar-copa-do-povo-em-area-de-moradia.shtml
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Ritmo de novas invasões em São
Paulo diminuirá, diz MTST
MTST faz novo protesto e
bloqueia parte da marginal
Pinheiros
Sem-teto dispersam de protesto na
marginal Pinheiros, em SP
Pressão e Resultado
Manifestantes fecham avenida na
zona sul de SP
Representantes do MTST são
recebidos por construtora após
invasão
Sem-teto fazem protestos contra
má qualidade das operadoras de
celular
Após protesto, sem-teto ameaça
'perseguir' áreas de construtora em
SP
em-teto que ocupam terreno no
Morumbi prometem novos atos
Sem-teto desocupam construtora
invadida e protestam na marginal
Pinheiros
Operadoras de celular rebatem
críticas sobre qualidade de
serviços
Vamos ocupar seus terrenos,
dizem sem-teto a construtora
Coordenadora do MTST afirma
que há 4.000 sem-teto em área no
Morumbi
Podemos provar que são 4.000',
afirma militante
MTST faz nova manifestação e
trava trânsito no centro de São
Paulo
Sem-teto fazem novo protesto na
av. Paulista, centro de SP
Sem-teto fazem protesto em frente
à Secretaria de Habitação em SP
Haddad diz que não permite furar
fila da moradia popular em SP
Haddad privilegia sem-teto em
troca de voto, afirma promotor
Haddad diz que vetos na lei da
Copa do Povo evitam furos na fila
por moradias

30/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478944-ritmo-denovas-invasoes-em-sao-paulo-diminuira-diz-mtst.shtml

07/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1482172-mtst-faznovo-protesto-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml

07/07/2014 Cotidiano
08/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1482282-sem-tetodispersam-de-protesto-na-marginal-pinheiros-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/174959-pressao-eresultado.shtml

16/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486632manifestantes-fecham-avenida-na-zona-sul-de-sp.shtml

16/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486888representantes-do-mtst-sao-recebidos-por-construtora-aposinvasao.shtml

16/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486657-sem-tetofazem-protestos-contra-ma-qualidade-das-operadoras-decelular.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487291-sem-tetoameaca-perseguir-areas-de-construtora.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487630-semtetos-que-ocupam-terreno-no-morumbi-prometem-novos-atos.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487266-sem-tetodesocupam-construtora-invadida-e-ameacam-fechar-amarginal.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176398-operadoras-decelular-rebatem-criticas-sobre-qualidade-de-servicos.shtml

18/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176515-vamos-ocuparseus-terrenos-dizem-sem-teto-a-construtora.shtml

19/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488409coordenadora-diz-que-sao-4000-sem-teto-em-terreno-nomorumbi.shtml

19/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/176648-podemosprovar-que-sao-4000-afirma-militante.shtml

23/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490048-mtst-faznova-manifestacao-e-trava-transito-na-regiao-da-paulista.shtml

23/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490027-sem-tetofazem-novo-protesto-na-av-paulista-centro-de-sp.shtml

23/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490078-sem-tetofazem-protesto-em-frente-a-secretaria-de-habitacao-em-sp.shtml

31/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1494009-haddaddiz-que-nao-permite-furo-na-fila-para-moradia-popular-em-sp.shtml

01/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/178619-haddadprivilegia-sem-teto-em-troca-de-voto-afirma-promotor.shtml

12/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499219-haddaddiz-que-vetos-na-lei-da-copa-do-povo-evitam-furos-na-fila-pormoradias.shtml
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Jorge Luiz Souto Maior: O
MTST, o direito social e a fila
MTST faz protestos para pedir
mais qualidade no atendimento do
SUS
MTST desocupa área conhecida
como Copa do Povo na zona leste
de SP
Invasão na Vila Sônia
Após protesto, MTST cobra
prefeitura e promete novas
mobilizações
Sem-teto fazem protesto para
cobrar de Haddad construção de
moradias
Movimento de sem-teto organiza
ato contra a falta de água em São
Paulo
Sem-teto invadem terreno em
Carapicuíba, na Grande SP
Após marcar reunião, sem-teto
encerram protesto na zona leste de
SP
Sem-teto invadem terreno em São
Gonçalo, no Rio
MTST queima pneus e fecha
avenida Francisco Morato em
protesto em SP
Protesto fecha pista da av.
Paulista, em SP; cidade tem 217
km de lentidão
PM cumpre reintegração de posse
em terrenos na zona norte e em
Guarulhos
Sem-teto fecham pista da
marginal Pinheiros em protesto
por moradia
Justiça suspende lei que liberava
uso da Copa do Povo ao MTST
Sem-teto fazem protesto contra a
crise hídrica na zona oeste de São
Paulo
Manifestações por moradia
interrompem cias em sete estados
Por moradia e recuo no ajuste
fiscal, MTST interrompe vias em
SP, RJ e MG
MTST faz manifestação em SP
por nova fase do Minha Casa,

22/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1504027-jorge-luizsouto-maior-o-mtst-o-direito-social-e-a-fila.shtml

27/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1506536-mtst-fazprotesto-para-pedir-mais-qualidade-no-atendimento-publico-desaude.shtml

31/08/2014 Cotidiano
06/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1508829-mtstdesocupa-area-conhecida-como-copa-do-povo-na-zona-leste-desp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/184342-invasao-navila-sonia.shtml

15/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516540-aposprotesto-mtst-cobra-prefeitura-e-promete-novas-mobilizacoes.shtml

15/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516276-sem-tetofazem-protesto-para-cobrar-de-haddad-construcao-de-moradias.shtml

24/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1522088movimento-de-sem-teto-organiza-ato-contra-a-falta-de-agua-em-saopaulo.shtml

26/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1523535-sem-tetoinvadem-terreno-em-carapicuiba-na-grande-sp.shtml

30/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1524906-sem-tetoencerram-protesto-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml

01/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1541938-sem-tetoinvadem-terreno-em-sao-goncalo.shtml

06/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1544425-mtstqueima-pneus-e-fecha-avenida-francisco-morato-em-protesto-emsp.shtml

13/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1547778-protestofecha-pista-da-av-paulista-em-sp-cidade-tem-217-km-delentidao.shtml

16/12/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1562952-pmcumpre-reintegracao-de-posse-de-terreno-invadido-emguarulhos.shtml

28/01/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1581958-sem-tetofecham-pista-da-marginal-pinheiros-em-protesto-por-moradia.shtml

05/02/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1585428-justicasuspende-lei-que-liberava-uso-da-copa-do-povo-ao-mtst.shtml

26/02/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1595291-sem-tetofazem-protesto-contra-a-crise-hidrica-na-zona-oeste-de-saopaulo.shtml

18/03/2015 Poder

https://www1.folha.uol.com.br//poder//2015//03//1604530manifestacoes-por-moradia-interrompem-vias-em-sete-estados.shtml

18/03/2015 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1604460-por-moradiae-recuo-no-ajuste-fiscal-mtst-interrompe-vias-em-sp-rio-e-bh.shtml

25/06/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1647845-mtstorganiza-passeata-na-regiao-da-avenida-paulista-no-centro-desp.shtml
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Minha Vida
Protestos por moradia bloqueiam
vias em duas regiões de São Paulo
Grupo de sem-teto faz
manifestação em frente ao Palácio
dos Bandeirantes
Sem-teto prometem protestos
contra alta da tarifa na periferia de
São Paulo
Sem-teto invadem terreno
particular na zona leste de São
Paulo
Policial é preso após balear e ferir
militante do MTST na Grande SP
Sem-teto bloqueiam rodovia
Régis Bittencourt após
reintegração de posse
Protestos contra impeachment
bloqueiam marginais e rodovia
em SP
Protestos de sem-teto terminam
com quatro detidos em São Paulo
Protesto contra a PEC do Teto
bloqueia vias em São Paulo
Sem-teto protestam por moradia e
se reúnem com Prefeitura de São
Paulo
Por mais moradias, grupo de semteto bloqueia avenida do Estado
em SP
Protestos contra reforma da
Previdência bloqueiam vias de SP
Alunos criticam 'decisão
unilateral' de direção do
Bandeirantes sobre greve
Justiça determina prisão
preventiva de militantes detidos
em manifestações
MTST invade três terrenos
simultaneamente em São Paulo
Protestos para pressionar
denúncia contra Temer bloqueiam
rodovias
Sem-teto fazem marcha por 23
km para pressionar Alckmin por
moradia
MTST desocupa secretaria e
governo retoma diálogo por

07/07/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1652609protestos-por-moradia-bloqueiam-vias-em-duas-regioes-de-saopaulo.shtml

16/07/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1656755-grupode-sem-teto-faz-manifestacao-em-frente-ao-palacio-dosbandeirantes.shtml

18/01/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730549-sem-tetoprometem-protestos-contra-alta-da-tarifa-na-periferia-de-saopaulo.shtml

19/03/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1751870-sem-tetoinvadem-terreno-particular-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml

04/05/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1767696integrante-do-mtst-e-baleada-durante-protesto-de-sem-tetos-nagrande-sp.shtml

02/06/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1777685-sem-tetobloqueiam-rodovia-regis-bitencourt-apos-reintegracao-deposse.shtml

30/08/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1808347-protestocontra-impeachment-bloqueiam-a-marginal-tiete.shtml

30/08/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1808400-protestos-desem-teto-terminam-com-quatro-detidos-em-sao-paulo.shtml

11/11/2016 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1831439-protestocontra-a-pec-do-teto-bloqueia-vias-em-sp.shtml

31/01/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1854653-sem-tetoprotestam-por-moradia-em-frente-a-prefeitura-de-sao-paulo.shtml

02/03/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1862994-protestode-sem-teto-bloqueia-avenida-dos-estados-em-sp.shtml

31/03/2017 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1871461-protestoscontra-reforma-da-previdencia-bloqueiam-ruas-e-rodovias-emsp.shtml

28/04/2017 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1879387-alunoscriticam-decisao-unilateral-de-direcao-do-bandeirantes-sobregreve.shtml

30/04/2017 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1880016-justicadetermina-prisao-preventiva-de-militantes-detidos-emmanifestacoes.shtml

03/06/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1889976-mtstinvade-tres-terrenos-simultaneamente-em-sao-paulo.shtml

02/08/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1906418-protestospara-pressionar-denuncia-contra-temer-bloqueiam-rodovias.shtml

31/10/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931731-sem-tetomarcham-23-km-para-defender-ocupacao-na-grande-sp.shtml

09/12/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1942040-mtstdesocupa-secretaria-e-governo-retoma-dialogo-por-terreno-noabc.shtml
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terreno no ABC
OPINIÃO DO LEITOR
Secretaria contesta reportagem
sobre habitação em São Paulo
Colunistas
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos
Ares fascistas
REPORTAGEM
Em 1 mês, SP ganha
acampamento com 8.000 famílias
de sem-teto
Sem-teto da Nova Palestina
bloqueiam via na zona sul de São
Paulo
Por ocupação, grupo de sem-teto
ameaça parar a cidade de São
Paulo
Shoppings do país se preparam
para onda de 'rolezinhos'
Para evitar 'rolezões', dois
shoppings fecham as portas
Alckmin promete mais recurso e
estudo em área ocupada por semteto
Protesto de sem-teto bloqueia
duas avenidas na zona sul de SP
Haddad diz que sem-teto
ganharão área se Plano Diretor for
aprovado
Protesto do MTST termina em
frente à prefeitura após interditar
vias
Haddad usa ato de sem-teto para
pressionar vereadores
Protesto de sem-teto acaba em
confronto
Sem-teto invadem terreno
particular perto do Itaquerão
Em três dias, número de famílias
na ocupação Copa do Povo

Painel do
26/01/2016 Leitor
Painel do
18/08/2016 Leitor
Painel do
18/01/2017 Leitor
Painel do
19/01/2017 Leitor
Painel do
19/01/2017 Leitor
Painel do
18/11/2017 Leitor

https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/01/1733454secretaria-contesta-reportagem-sobre-habitacao-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/1804185-paraleitor-fata-de-educacao-da-torcida-maculou-o-ouro-de-thiagobraz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1850746vendo-a-situacao-das-penitenciarias-lembrei-me-de-o-alienista-dizleitor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1851102-spainda-aprende-a-lidar-com-organizacoes-criminosas-diz-leitor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1851102-spainda-aprende-a-lidar-com-organizacoes-criminosas-diz-leitor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2017/01/1850746vendo-a-situacao-das-penitenciarias-lembrei-me-de-o-alienista-dizleitor.shtml

08/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394702-em-1mes-sp-ganha-acampamento-com-8000-familias-de-sem-teto.shtml

10/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1395787-sem-tetoda-nova-palestina-bloqueiam-via-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml

11/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1396387-porocupacao-grupo-de-sem-teto-ameaca-parar-a-cidade-de-saopaulo.shtml

15/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1397837-em-2000role-de-sem-teto-ocupou-shopping-do-rio-de-janeiro.shtml

17/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/148027-para-evitarrolezoes-dois-shoppings-fecham-as-portas.shtml

22/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401446-alckminpromete-mais-recurso-e-estudo-em-area-ocupada-por-sem-teto.shtml

22/01/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401103-protestode-sem-teto-bloqueia-duas-avenidas-na-zona-sul-de-sp.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431178-haddaddiz-que-vai-ceder-area-para-sem-teto-se-plano-diretor-foraprovado.shtml

26/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1431050manifestacao-do-mtst-fecha-avenida-em-sao-paulo.shtml

27/03/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158421-haddad-usa-atode-sem-teto-para-pressionar-vereadores.shtml

30/04/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/163758-protesto-desem-teto-acaba-em-confronto.shtml

04/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/164278-sem-teto-invademterreno-particular-perto-do-itaquerao.shtml

05/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449606-em-tresdias-numero-de-familias-na-ocupacao-copa-do-povo-quintuplica-emsp.shtml

253

quintuplica
Invasão perto do Itaquerão, em
SP, é batizada de Copa do Povo
Famílias deixam aluguel para
morar no terreno perto ao
Itaquerão
Haddad admite regularizar terreno
invadido próximo do Itaquerão
MST reúne 1.000 em marcha que
vai apoiar sem-teto em SP
Construtora vai à Justiça em SP
para retirada de sem-teto
Invasão tem plano e investigação
na vizinhança e cartórios
Justiça concede reintegração de
área invadida perto do Itaquerão
Após reunião, sem-teto diz que
Dilma estuda desapropriar área
em Itaquera
Justiça marca audiência e adia
reintegração de terreno em
Itaquera
Oposição diz que atos mostram
insatisfação do país com o
governo
Sem-teto e sem-terra farão ações
conjuntas em São Paulo
Sem-teto prometem resistir caso
PM faça reintegração de área
perto do Itaquerão
Juiz rejeita tese de injustiça
tributária em terreno invadido na
zona leste
Grupo sem-teto veta 'invasão da
invasão' na zona leste de SP
Sem-teto prometem fechar 6
avenidas em protesto na próxima
quinta em SP
Às vésperas de protestos, Câmara
de SP aprova verba para moradia
Sem-teto e professor fecham
principais vias
Após invadir construtora, semteto lotam trem na volta para
Copa do Povo
Sem-teto invadem sede de
construtora dona de área ocupada
na zona leste

05/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449443-invasaoperto-do-itaquerao-em-sp-e-batizada-de-copa-do-povo.shtml

06/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449968-familiasdeixam-aluguel-para-morar-no-terreno-perto-ao-itaquerao.shtml

06/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1449964-haddadadmite-regularizar-terreno-invadido-perto-do-itaquerao.shtml

06/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450025-mstreune-1000-em-marcha-que-vai-apoiar-sem-teto-em-sp.shtml

07/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450517construtora-vai-a-justica-em-sp-para-retirada-de-sem-teto.shtml

07/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450518-invasaotem-plano-e-investigacao-na-vizinhanca-e-cartorios.shtml

07/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1450952-justicaconcede-reintegracao-de-area-invadida-perto-do-itaquerao.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451363-sem-tetodiz-que-dilma-estuda-moradia-popular-em-area-perto-doitaquerao.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451439-justicamarca-audiencia-e-adia-reintegracao-em-terreno-em-itaquera.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451451-oposicaodiz-que-protestos-mostram-insatisfacao-do-pais-com-ogoverno.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451049-sem-tetoe-sem-terra-farao-acoes-conjuntas-em-sao-paulo.shtml

08/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451181-sem-tetoprometem-resistir-caso-pm-faca-reintegracao-de-area-perto-doitaquerao.shtml

09/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1451906-juizrejeita-tese-de-injustica-tributaria-em-terreno-invadido-perto-doitaquerao.shtml

10/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1452346-gruposem-teto-veta-invasao-da-invasao-em-sao-paulo.shtml

13/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1453614-sem-tetoprometem-fechar-6-avenidas-em-protesto-na-proxima-quinta-emsp.shtml

14/05/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1454279-as-vesperasde-protestos-camara-de-sp-aprova-verba-para-moradia.shtml

16/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/166139-sem-teto-eprofessor-fecham-principais-vias.shtml

20/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457244-apos-invadirconstrutora-sem-teto-lotam-trem-na-volta-para-copa-do-povo.shtml

20/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457137-sem-tetoinvadem-sede-de-construtora-dona-de-area-ocupada-na-zonaleste.shtml
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Sem-teto marcham até construtora
dona de área invadida na zona
leste
Sem acordo, reintegração de
ocupação sem-teto em Itaquera é
adiada de novo
Copa agrava falta de moradias em
Brasília, dizem sem-teto
12 mil fecham Radial e vão até o
Itaquerão
Governo pede, e sem-teto
suspendem ato para impedir jogo
da seleção
Após um ano de pressão, Haddad
atende demandas do movimento
sem-teto
Dilma quer incluir sem-teto no
Minha Casa, Minha Vida
Governo fecha acordo com MTST
para evitar protestos na abertura
da Copa
Governo vai subsidiar 2.000
moradias na invasão Copa do
Povo, diz sem-teto
Governo cede e sem-teto
prometem trégua
Movimentos fazem 'Copa do
Povo' em acampamento do MTST
Para Haddad, é 'prudente' Plano
Diretor não incluir terreno ao
MTST
Após fechar av. 23 de maio, semteto prometem atos mais radicais
em SP
Para construtoras, posição de
sem-teto 'só pode ser política'
Sem-teto impedem cadastro na
Copa do Povo
Sem-teto ocupam terreno na zona
oeste de São Paulo
Sem-teto marcam ato para esta
terça em frente à Câmara de SP
Custo no Morumbi é alto para
sem-teto, dizem associações
Sobre MTST, Haddad diz que
sociedade é contra violência
Alckmin nega pedido de MTST e
não reintegrará demitidos do

20/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1457118-sem-tetomarcham-ate-construtora-dona-de-area-invadida-na-zona-leste.shtml

23/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1459035-sem-acordoreintegracao-de-ocupacao-sem-teto-em-itaquera-e-adiada-denovo.shtml

29/05/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2014/05/1461716-copa-agravafalta-de-moradias-em-brasilia-dizem-sem-teto.shtml

05/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/169496-12-mil-fechamradial-e-vao-ate-o-itaquerao.shtml

05/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1465866-governopede-e-sem-teto-suspendem-ato-para-impedir-jogo-da-selecao.shtml

08/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466874-apos-umano-de-pressao-haddad-atende-demandas-do-movimento-semteto.shtml

08/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1466872-dilma-querincluir-sem-teto-no-minha-casa-minha-vida.shtml

09/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1467645-governofecha-acordo-com-mtst-para-evitar-na-durante-abertura-dacopa.shtml

09/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1467499-governo-vaisubsidiar-2000-moradias-na-invasao-copa-do-povo-diz-semteto.shtml

10/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/170400-governo-cede-esem-teto-prometem-tregua.shtml

13/06/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1469563-movimentosfazem-copa-do-povo-em-acampamento-do-mtst.shtml

17/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1471869-parahaddad-e-prudente-plano-diretor-nao-incluir-terreno-ao-mtst.shtml

18/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472822-aposfechar-av-23-de-maio-sem-teto-prometem-atos-mais-radicais-emsp.shtml

19/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1472843-paraconstrutoras-posicao-de-sem-teto-so-pode-ser-politica.shtml

21/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474012-sem-tetoimpedem-cadastro-na-copa-do-povo.shtml

21/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474120-sem-tetoocupam-terreno-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml

23/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1474722-sem-tetomarcam-manifestacao-para-terca-em-frente-a-camara-de-sp.shtml

24/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475289-custo-nomorumbi-e-alto-para-sem-teto-dizem-associacoes.shtml

24/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475467-sobremtst-haddad-diz-que-sociedade-e-contra-violencia.shtml

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476245-alckminnega-pedido-de-mtst-e-nao-reintegrara-demitidos-do-metro.shtml
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metrô
Sem-teto acampados prometem
mais pressão por votação do
Plano Diretor
Sem-teto continuam acampados
em frente à Câmara de São Paulo
Em noite de protesto, sem-teto
passam frio, mas têm internet
Com fogão industrial, sem-teto
cozinham e fazem fila na calçada
Sem-teto fazem churrasco em
frente à Câmara para comemorar
votação
Prefeitura faz cadastro em
ocupação do MTST em Itaquera
Cadastramento termina mais cedo
e sem-teto protestam
Governo vai criar nova faixa para
fase três do Minha Casa, Minha
Vida
MTST promete "saída provisória"
da Copa do Povo em 45 dias
Após aprovação do Plano Diretor,
sem-teto voltam a protestar em SP
Com o fim do Mundial,
manifestantes miram eleições
Sem acordo, sem-teto decidem
manter invasão a prédio de
construtora
Sem-teto invadem sede da
construtora Even na zona oeste de
SP; veja vídeo
PM tenta impedir entra e sai de
sem-teto em prédio de construtora
invadida
Sem-teto continuam acampados
em prédio de construtora em SP
Sem-teto fizeram protestos 30
dias desde o início do ano em São
Paulo
Sem-teto inflam invasão na zona
oeste de São Paulo com barracas
vazias
Após ato, Prefeitura de SP
anuncia área para sem-teto
Haddad viabiliza invasão da Copa
do Povo para movimento dos
sem-teto

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476050-sem-tetoacampados-prometem-mais-pressao-por-votacao-do-planodiretor.shtml

25/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1475944-sem-tetocontinuam-acampados-em-frente-a-camara-de-sao-paulo.shtml

26/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/173062-em-noite-deprotesto-sem-teto-passam-frio-mas-tem-internet.shtml

27/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1477286-comfogao-industrial-sem-teto-cozinham-e-fazem-fila-na-calcada.shtml

30/06/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1478787-sem-tetovao-fazer-churrasco-em-frente-a-camara-para-comemorarvotacao.shtml

02/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1479762prefeitura-faz-cadastro-em-ocupacao-do-mtst-em-itaquera.shtml

03/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1480245cadastramento-termina-mais-cedo-e-sem-teto-protestam.shtml

03/07/2014 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/07/1480146-governovai-criar-nova-faixa-para-fase-tres-do-minha-casa-minha-vida.shtml

03/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1480700-mtst-fazacordo-e-se-compromete-a-sair-da-copa-do-povo-em-45-dias.shtml

08/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/174960-aposaprovacao-do-plano-diretor-sem-teto-voltam-a-protestar-em-sp.shtml

14/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1485651-com-o-fimdo-mundial-manifestantes-miram-eleicoes.shtml

16/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487026-semacordo-sem-teto-decidem-manter-invasao-a-predio-deconstrutora.shtml

16/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1486759-sem-tetoinvadem-sede-da-construtora-even-na-zona-oeste-de-sp.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487234-pm-tentaimpedir-entra-e-sai-de-sem-teto-em-predio-de-construtorainvadida.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487164-sem-tetocontinuam-acampados-em-predio-de-construtora-em-sp.shtml

17/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1487114-sem-tetofizeram-protestos-30-dias-desde-o-inicio-do-ano-em-sao-paulo.shtml

19/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488391-sem-tetoinflam-invasao-na-zona-oeste-de-sao-paulo-com-barracasvazias.shtml

23/07/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1490310-apos-atoprefeitura-de-sp-anuncia-area-para-sem-teto.shtml

12/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499062-haddadviabiliza-invasao-da-copa-do-povo-para-movimento-sem-teto.shtml
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Grupo de sem-teto faz novo
protesto e fecha faixas da av.
Paulista
Grupo de sem-teto diz ter sido
recebido a tiros durante invasão
em SP
Vizinhos se unem contra invasão
de terreno na zona sul de São
Paulo
Prefeitura de SP diz não ter plano
de moradia em nova invasão a
terreno
Sem-teto fazem protesto em frente
a prédio de luxo na zona oeste de
SP
Ocupação de mananciais
prejudica oferta de água na
Grande São Paulo
Sem-teto fecham vias durante
protesto na zona oeste de São
Paulo
Contra reintegração de terreno,
sem-teto fazem ato na zona oeste
de SP
Sem-teto protestam e pedem
limpeza do terreno da 'Copa do
Povo' em SP
Moradores de favela e sem teto
fazem Atos
MTST faz ato contra 'preconceito
dos ricos' na Granja Viana, em SP
Moradores do Jardim Lourdes
fazem ato contra reintegração de
posse
Promotor aciona Justiça contra
reintegração na zona leste de SP
Justiça suspende reintegração de
posse de 'Novo Pinheirinho' em
São Paulo
Prefeitura de SP entrega 20% do
Minha Casa aos sem-teto
Sem-teto ateiam fogo em 2
andares de prédio invadido no
centro de SP
MTST faz protesto contra
segregação racial em praias da
zona sul do Rio
Lula diz que Dilma deve
aperfeiçoar Minha Casa, Minha

20/08/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1503338-grupode-sem-teto-faz-novo-protesto-e-fecha-faixa-da-av-paulista.shtml

06/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1512086-grupode-sem-teto-e-recebido-com-tiros-para-o-alto-durante-invasao-emsp.shtml

08/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1512547-vizinhosse-unem-contra-invasao-de-terreno-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml

09/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1513122-novainvasao-de-sem-teto-na-zona-oeste-de-sp-nao-deve-ganharmoradias.shtml

11/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1514588-sem-tetofazem-protesto-em-frente-a-predio-de-luxo-na-zona-oeste-desp.shtml

14/09/2014 Ambiente

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/1515785ocupacao-de-mananciais-prejudica-oferta-de-agua-na-grande-saopaulo.shtml

18/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1518189-sem-tetofecham-vias-durante-protesto-na-zona-oeste-de-sao-paulo.shtml

30/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1525047-sem-tetofazem-ato-contra-reintegracao-de-terreno-da-zona-oeste-de-sp.shtml

30/09/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1524872-sem-tetoprotesta-e-pede-limpeza-do-terreno-da-copa-do-povo-em-sp.shtml

01/10/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/188410-moradores-defavela-e-sem-teto-fazem-atos.shtml

11/10/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531173-mtst-fazato-contra-preconceito-dos-ricos-na-granja-viana-em-sp.shtml

17/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1549272moradores-do-jardim-lourdes-fazem-ato-contra-reintegracao-deposse.shtml

18/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1549672promotor-aciona-justica-contra-reintegracao-na-zona-leste-desp.shtml

19/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550712-justicasuspende-reintegracao-de-posse-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml

19/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550239prefeitura-de-sp-entrega-20-do-minha-casa-aos-sem-teto.shtml

19/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1550284-sem-tetoateiam-fogo-em-predio-durante-invasao-no-centro-de-sp.shtml

20/11/2014 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1551006-mtst-fazprotesto-contra-segregacao-racial-em-praias-da-zona-sul-dorio.shtml

20/12/2014 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1565447-lula-eaclamado-por-integrantes-do-mtst-em-entrega-de-apartamentos.shtml
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Vida
Sem-teto fecham ruas do centro
em ato contra a tarifa e por
moradia
TJ-SP quer criar varas de
conflitos fundiários
Pressionado por sem-teto, Haddad
acelera construção de moradias
Cerca de 300 manifestantes
fecham três rodovias em Belo
Horizonte
Dois anos após anúncio, Alckmin
e Haddad fecham parceria para
moradia
Acampados do Rodoanel: semteto avançam ao lado de operários
Movimento espera ação federal
para manter base
Sem-teto mira Dilma e faz novas
invasões em terrenos privado
Em invasão de sem-tetos em SP,
'kit barraco' sai por R$ 39
MTST invade mais um terreno
particular na Grande São Paulo
Grupo de sem-teto ocupa terreno
na zona leste de São Paulo
Área comprada por SP para
construção de casas populares dá
lugar a barracos
Famílias sem teto invadem dois
terrenos no Distrito Federal
Grupo de sem teto invade terreno
na zona sul de São Paulo
Com aluguel mais caro e
desemprego, favelas ressurgem
em São Paulo
Governo de São Paulo e MST
chegam a consenso sobre dois
assentamentos
Movimentos de sem-teto cobram
taxa de morador de invasão em
São Paulo
Imobiliária Sem-Teto, pois não?
Sem-teto ajudam greve dos
bancários com piquetes e
vigilância nas agências
MTST invade três escolas
estaduais em protesto contra

14/01/2015 Cotidiano
17/02/2015 Poder
09/03/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1575011-sem-tetofecham-ruas-do-centro-em-ato-contra-a-tarifa-e-por-moradia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1590794-contradecisoes-arcaicas-tj-sp-quer-varas-de-conflitos-fundiarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600175pressionado-sem-teto-haddad-acelera-construcao-de-moradias.shtml

18/03/2015 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1604468-cerca-de300-manifestantes-fecham-tres-rodovias-em-belo-horizonte.shtml

23/03/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606842-doisanos-apos-anuncio-alckmin-e-haddad-fecham-parceria-paramoradia.shtml

07/05/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1625799-mtstconstroi-barracos-em-invasao-ao-lado-do-canteiro-de-obras-dorodoanel.shtml

17/05/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/219584-movimentoespera-acao-federal-para-manter-base.shtml

16/05/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1629915-sem-tetoinvadem-terrenos-em-duas-cidades-da-grande-sao-paulo.shtml

18/05/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1630227-eminvasao-de-sem-tetos-em-sp-kit-barraco-sai-por-r-39.shtml

23/05/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1632852-mtstinvade-mais-um-terreno-particular-na-grande-sao-paulo.shtml

13/06/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1641743-grupode-sem-teto-ocupa-terreno-na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml

10/07/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1654021-areacomprada-por-sp-para-construcao-de-casas-populares-da-lugar-abarracos.shtml

25/07/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1660396-familiassem-teto-invadem-dois-terrenos-no-distrito-federal.shtml

25/07/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1660400-grupode-sem-teto-invade-terreno-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml

25/08/2015 Cotidiano

https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1673139-com-aluguelmais-caro-e-desemprego-favelas-ressurgem-em-sao-paulo.shtml

28/09/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1687684-governo-desao-paulo-e-mst-chegam-a-consenso-sobre-dois-assentamentos.shtml

11/10/2015 Cotidiano
12/10/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1692794movimentos-de-sem-teto-cobram-taxa-de-morador-de-invasao-emsao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/236224-imobiliariasem-teto-pois-nao.shtml

16/10/2015 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1694591-sem-tetoajudam-greve-dos-bancarios-com-piquetes-e-vigilancia-nasagencias.shtml

14/11/2015 Educação

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1706446-mtstinvade-tres-escolas-estaduais-em-protesto-contrareorganizacao.shtml
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'reorganização'
Invasões de sem-teto quase
triplicam durante gestão Haddad
Grupo prepara 'exército' contra
reintegração de posse no interior
de SP
Estado planeja ceder terrenos do
Metrô para moradia
MTST protesta no Ministério das
Cidades para pressionar Dilma
Frente liderada por MTST critica
Dilma e marca ato pela
democracia
Famílias sem-teto invadem
terreno na zona sul de São Paulo
na madrugada
Vai virar rotina', diz líder do
MTST sobre bloqueios de vias
pelo país
Em dia de protesto do MTST,
governo recua e diz que contratará
moradias
MTST retira acampamento em
frente ao prédio da Presidência
em SP
MTST acusa policial de roubar
manifestante durante protesto
MTST usa 'vaquinha' virtual para
financiar protestos contra Temer
MTST planeja bloquear vias de
São Paulo durante sessão do
impeachment
Em acampamento do MTST,
Haddad corteja sem-teto e celebra
parceria
MTST protesta contra Alckmin e
pede repasses para moradia
Governo prometeu retomar Minha
Casa, Minha Vida, diz MTST em
ato
Nome da construção civil é
chamado por Doria para pasta da
Habitação
MTST ocupa três terrenos: dois
em São Paulo e um no Embu
Sob pressão, Doria terá de
aprimorar fila da moradia para
evitar fraudes

25/11/2015 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552793-invasoesde-sem-teto-quase-triplicam-durante-gestao-haddad.shtml

13/01/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1728890-grupoprepara-exercito-contra-reintegracao-de-posse-no-interior-desp.shtml

25/01/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1732931-estadoplaneja-ceder-terrenos-do-metro-para-moradia.shtml

16/03/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750481-mtst-invadeministerio-das-cidades-para-pressionar-dilma.shtml

21/03/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1752499-frenteliderada-por-mtst-fara-ato-contra-governo-dilma-na-quinta.shtml

09/04/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/04/1759230-familiassem-teto-invadem-terreno-de-mil-metros-quadrados-emitapecerica.shtml

28/04/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1765703-vai-virarrotina-diz-lider-do-mtst-sobre-bloqueios-de-vias-pelo-pais.shtml

01/06/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777309-aposprotesto-governo-recua-e-voltara-a-contratar-moradias-comentidades.shtml

02/06/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777442-mtst-retiraacampamento-em-frente-ao-predio-da-presidencia-em-sp.shtml

04/06/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778212-mtst-acusapolicial-de-roubar-manifestante-durante-protesto.shtml

07/06/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1778913-mtst-usavaquinha-virtual-para-financiar-protestos-contra-temer.shtml

24/08/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1806538-mtst-planejabloquear-vias-de-sao-paulo-durante-sessao-do-impeachment.shtml

29/08/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes2016/2016/08/1807898-em-acampamento-do-mtst-haddad-cortejasem-teto-e-celebra-parceria.shtml

15/09/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1813693-mtstprotesta-contra-alckmin-e-pede-repasses-para-moradia.shtml

17/10/2016 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1823667-governoprometeu-retomar-minha-casa-minha-vida-diz-mtst-em-ato.shtml

22/10/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1825268-nome-daconstrucao-civil-e-chamado-por-doria-para-pasta-da-habitacao.shtml

05/11/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1829657-mtstocupa-tres-terrenos-dois-em-sao-paulo-e-um-no-embu.shtml

09/12/2016 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1839803-sobpressao-doria-vai-reorganizar-fila-por-moradia-contra-fraude-eprivilegio.shtml
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Criminosos estão por trás de
invasões no país, diz ex-secretário
de Haddad
Ao ser detido em reintegração,
Boulos diz que PM citou ato em
casa de Temer
Militantes do MTST acampam em
frente a gabinete da Presidência
em SP
Desocupação de área com
suspeita de abuso policial deixa
feridos em SP
Veja quem deve parar na greve
geral desta sexta e programe-se
PSOL, petistas e movimento de
sem-teto discutem plano para
esquerda
Prefeitura faz cadastro em
ocupação do MTST em Itaquera
Você compra remédio ou comida':
as escolhas das famílias que
vivem com um salário mínimo em
SP
MTST protesta contra deputados
que votaram a favor de Temer na
Câmara
Megainvasão em terreno no ABC
reúne 6.500 famílias sem-teto
Sem-teto é ferido a bala em
megainvasão de São Bernardo
Megainvasão leva medo,
solidariedade e até chance de
novo negócio no ABC
Sem-teto fazem manifestação
contra Temer e Meirelles
Em visita a SP, Temer enfrenta
protesto de sem-teto
Polícia impede invasão de prédio
por sem-teto no centro de São
Paulo
Manifestantes acompanham
votação entre aplausos e vaias na
Paulista
Justiça proíbe show de Caetano
Veloso em acampamento de semteto em SP
Por terreno no ABC, sem-teto
decidem ocupar secretaria de
habitação em SP

14/01/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1849770criminosos-estao-por-tras-de-invasoes-no-pais-diz-ex-secretario-dehaddad.shtml

17/01/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850504-ao-serdetido-em-reintegracao-boulos-diz-que-pm-citou-ato-em-casa-detemer.shtml

20/02/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1860497-militantesdo-mtst-acampam-em-frente-a-gabinete-da-presidencia-em-sp.shtml

09/04/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1874050desocupacao-de-area-com-suspeita-de-abuso-policial-deixa-feridosem-sp.shtml

26/04/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1878929-camarade-sao-paulo-aprova-projeto-que-cria-empresa-paraprivatizacoes.shtml

20/06/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1894224-psolpetistas-e-movimento-de-sem-teto-discutem-plano-paraesquerda.shtml

02/07/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1479762prefeitura-faz-cadastro-em-ocupacao-do-mtst-em-itaquera.shtml

09/08/2017 Mercado

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1908170-vocecompra-remedio-ou-comida-as-escolhas-das-familias-que-vivemcom-um-salario-minimo-em-sp.shtml

09/08/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1908595-mtstprotesta-contra-deputados-que-votaram-a-favor-de-temer-nacamara.shtml

14/09/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1918324megainvasao-em-terreno-no-abc-reune-6500-familias-sem-teto.shtml

16/09/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919229-sem-tetoe-ferido-a-bala-em-megainvasao-de-sao-bernardo.shtml

19/09/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919711megainvasao-leva-medo-solidariedade-e-ate-chance-de-novonegocio-no-abc.shtml

19/09/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1919849-sem-tetofazem-protesto-contra-a-politica-economica-do-governo-temer.shtml

04/10/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1924273-em-visita-asp-temer-enfrenta-protesto-do-mtst.shtml

16/10/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1927355-policiaimpede-invasao-de-predio-por-sem-teto-no-centro-de-saopaulo.shtml

25/10/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1930238manifestantes-acompanham-votacao-entre-aplausos-e-vaias-napaulista.shtml

30/10/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931530-justicaproibe-show-de-caetano-veloso-em-acampamento-de-sem-teto-emsp.shtml

06/12/2017 Cotidiano

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1941291-porterreno-no-abc-sem-teto-ocupam-secretaria-em-spindeterminadamente.shtml
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Líder do MTST critica
'intolerantes' em ato com show de
Caetano Veloso
Em apoio a Lula, movimentos de
esquerda planejam acampar em
frente a tribunal

10/12/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1942237-lider-domtst-critica-intolerantes-em-ato-com-show-de-caetano-veloso.shtml

15/12/2017 Poder

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1943826-em-apoio-alula-movimentos-de-esquerda-planejam-acampar-em-frente-atribunal.shtml

