
Editorial 

Respeito. É um direito de todo 
ser humano e um valor que to-
dos buscamos. Na luta diária da 
população em situação de rua por 
qualidade de vida, o respeito é o 
bem mais buscado. É bom para 
quem tem, e especialmente para 
quem recebe. Talvez a informa-
ção seja o principal meio de se 
alcançar este bem tão precioso. 
   Para isso é que foi criado nosso 
informativo A LAJE, que todos 
os meses trará novidades sobre 
os moradores em situação de rua 
e para este público. Serão notí-
cias de conquistas do Movimento 
Nacional da População de Rua, 
denúncias que não têm espaço em 
outros veículos e serviços voltados 
para quem vive nesta condição.  
   Este espaço é seu. E, com a sua 
ajuda, podemos transformá-
lo na maior ferramenta de luta 
do movimento pelos direitos 
humanos à população de rua.  
   Não deixe de acompanhar e de 
colaborar com nosso informativo! 

Boa leitura!

O Movimento Nacional de Po-
pulação de Rua (MNPR) vem há 
mais de 5 anos lutando por políti-
cas públicas voltadas ao moradores 
de rua do país. Desde 2004, após a 
chacina na praça da Sé, em São Pau-
lo, que ocasionou a morte de 7 mo-
radores de rua, a população de rua 
de São Paulo e de outras cidades se 
mobilizam de maneira intensa.
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PARTICIPE DO MNPR

Venha participar você tam-
bém e ajude a fortalecer o 
movimento! As reuniões 
do MNPR em Curitiba 
acontecem nas quartas-
feiras, às 15h, no prédio 
do Ministério Público do 
Paraná, localizado na Rua 
Tibagi, 779 – Centro.

No dia 23 de agosto deste ano, Bra-
sília recebu a 2ª Marcha Nacional da 
População em Situação de Rua, com a 
presença de 600 manifestantes, que se 
reuniram com representantes do go-
verno federal. Realizada pelo MNPR, a 
Marcha teve como objetivo denunciar 
a constante violência sofrida pelas pes-
soas que estão vivendo na rua e reivin-
dicar a criação de leis e orçamentos para 
atender as demandas dessa população.

Seminário da População em Situação de Rua – 
Região Sul - 23 e 24 de julho 

1º Arte na rua - 11/03/10 - Praça Tiradentes
O evento é uma atividade cultu-

ral realizada pelo MNPR que reúne 
a população em situação de rua e 
a sociedade em geral para apoiar a 
luta por melhores condições a essa 
população. Não deixe de participar 
do próximo!

Movimento Nacional de População de Rua
amplia diálogo com a sociedade

Em Curitiba, o Movimento se 
formou a partir de 2007, com a par-
ticipação dos moradores nos en-
contros, seminários e conferências 
da rede nacional. Com a consolida-
ção do MNPR na cidade, surgiram 
idéias e ações como o Arte na Rua, 
um encontro cultural de pessoas 
em situação de rua em lugares pú-
blicos.

Representantes da população de 
rua, do Ministério Público e entidades 
e órgãos da região Sul se reuniram 
para relatar conquistas e problemas. 
Entre eles, a falta de políticas públi-
cas para habitação, a falta de vagas 
em albergues e a violência cometida 
contra a população de rua. 

2ª Marcha Nacional da População em Situação de Rua 

Conheça alguns marcos do MNPR
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Conquistas do MnPr
 

O MNPR já discutiu temas rele-
vantes à população de rua e realizou 
várias conquistas. Confira algumas de-
las: 

- Inserção da população de rua no 
Bolsa Família;

- Discussões sobre a população de 
rua nos programas habitacionais 
como a COHAB;

- Criação do consultório de rua 
(todas as quartas-feiras na praça        
Osório das 20 h às 22 h);

- Lançamento da cartilha de direi-
tos humanos do morador de rua;

Entre muitas outras conquistas 
que serão aprofundadas em futuras e-
dições do  jornal A LAJE. 

VoCê sabia?
O Cartão Social é um cartão ele-

trônico que gera uma lista de ofertas 
de emprego que se encaixam no per-
fil do trabalhador. Para fazer o seu, é 
preciso ir à Agência do Trabalhador 
levando os seguintes documentos:

- Carteira de identidade (RG) e CPF;

- Comprovante de resistência (ou 
documento equivalente);

- Carteira de trabalho.

Lá também é possível assistir         
palestras sobre como se portar em 
uma entrevista de emprego, entre  
outras dicas para entrar no mercado 
de trabalho.

dEnunCiE!
Denuncie a violência de qualquer 

tipo sofrida na rua. Os espaços que po-
dem receber sua reclamação são:

- Ministério Público (Rua Tibagi, 
779 Centro);

- IDDEHA - Instituto de Defesa dos 
Direitos Humanos. (Tel: 3262-1340).

O debate entre o 
MNPR e o poder pú-
blico foi ampliado no 
Paraná dia 15 de outu-
bro, com a reunião do 
Fórum Permanente da 
População de Rua. Nele 
foram discutidas espe-
cificamente as políticas 
de habitação. O encon-
tro foi realizado pelo 
MNPR, com apoio do 
Grupo de Inclusão So-
cial da População em 
Situação de Rua de Curitiba.

O programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, do governo fede-
ral, é um dos caminhos de saída 
da rua para uma moradia fixa. 
Segundo as representantes da 
COHAB, a população em si- 
tuação de rua pode ser incluída 
em 3% dos empreendimentos 
municipais. Neste ano, cerca de 
2.700 unidades estão contrata-
das pela COAHB, em fase de im-
plementação de projetos. Outras 
3.100 estão no processo inicial, 
com o começo das construções 
previsto para o próximo ano.

 O MNPR também iniciou 
articulações com MNLN, onde 
se pretende  destinar 10%  das    

População em situação de rua e COHAB
discutem políticas públicas de moradia

habitações dos empreendimen-
tos habitacionais sob responsa- 
bilidade destes para a população 
de rua. A primeira  experiên-
cia no  Paraná destinará até 40 
moradias em São José dos Pi- 
nhais, onde a União Nacional 
por Moradia Popular (UNMP) 
realizará um empreendimento 
com o Movimento Nacional de 
Luta por Moradia (MNLM). 

Como resultado da reunião, 
foi aceita a participação do 
MNPR em espaços de discussão 
de políticas públicas de mora-
dia da COHAB para avançar e 
melhorar a realização dessas 
políticas para a população em 
situação de rua.

Eu,

Ser fulano 
Ser urbano
Ser insano
Às vezes sou de pano
Mas sou um ser humano
e Me basto.

Loriel da Silva Santos 

Arte da rua

Entre em contato com o Movimento e contribua 
com a próxima edição do jornal A LAJE!

Nosso e-mail é jornalalaje@gmail.com


