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Robson César Correia de Mendonça nasceu em 18 de janeiro de 1951 em Maceió
(AL). Aos 6 meses, a família se mudou para Alegrete (RS), onde morou até os 47 anos. Ao
chegar em São Paulo, no fim de 1998, foi sequestrado, teve seu dinheiro roubado e passou a
dormir em um albergue municipal em Santo Amaro. Após 1 ano de sua vinda, perdeu a esposa,
a filha e o filho em um acidente de carro quando estavam a caminho de São Paulo.

Robson ficou em situação de rua por 6 anos, sendo aproximadamente metade desse
tempo dormindo em calçadas e metade em centros de acolhida. Em 2000, por incentivo de
uma assistente social, leu o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que o ajudou a
resgatar a autoestima e o estimulou a fundar o Movimento Estadual da População em Situação
de Rua (MEPSR), do qual segue sendo o presidente até hoje. Engajado na luta pelos direitos
da  população  em  situação  de  rua,  o  Movimento  passou  a  dar  suporte  para  retirada  de
documentos  e  a  encaminhar  para  cursos  profissionalizantes,  entrevistas  de  emprego  e
tratamentos de saúde. Quando saiu da situação de rua, Robson foi morar em um cortiço e a
vender materiais recicláveis. Em 2010, com apoio de voluntários, o MEPSR se regularizou e
passou  a  ter  uma  sede,  localizada  na  Rua  José  Bonifácio,  região  central  de  São  Paulo.
Atualmente a sede do Movimento também serve como moradia  para seu fundador e para
outros membros.

Sentindo  o  preconceito  que  as  pessoas  em situação  de  rua  sofrem ao  frequentar
bibliotecas, também em 2010 Robson criou a Bicicloteca, uma biblioteca itinerante para levar
os livros para a população em situação de rua. Atualmente a Bicicloteca possui um acervo de
aproximadamente 20 mil livros.

Robson Mendonça e o MEPSR organizam diversos eventos de cultura como concursos
de talento, de poesias, saraus, entre outros. Criaram também o Dia da Cultura e Cidadania da
População em Situação de Rua, celebrado no dia 21 de abril e que, desde 2013, faz parte do
calendário oficial da Cidade de São Paulo.

Robson Mendonça foi membro da 2ª e 3ª gestões do Comitê Intersetorial da Política
Municipal  a  População  em Situação  de  Rua -  Comitê  PopRua  (2016-  2019).  Em 2020,  o
MEPSR foi eleito para 4ª gestão do Comitê PopRua pelo seguimento organizações, tendo o
Robson como seu representante. O alagoano, com raízes gaúchas e coração paulistano, é um
dos membros mais assíduos e participativos das reuniões do Comitê PopRua.

Com a pandemia da Covid-19, Robson parou os eventos culturais e passou a ofertar
alimentação para pessoas em situação de rua, começando com 50 refeições por dia em frente
à sede do MEPSR. Esse número foi crescendo e, atualmente, são ofertadas em torno de 2 mil
refeições diárias, em parceria com a prefeitura, na quadra do Sindicato dos Bancários, região
central. O MEPSR também doa roupas, calçados, cobertores, cestas básicas, brinquedos, itens
de proteção a quem precisa e faz parcerias para atendimentos de saúde no local. Apesar de
ser  do  grupo  de  risco  na  pandemia,  Robson  segue  firme  na  luta  diária  pelos  direitos  da
população em situação de rua.
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