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IRMÃOS DA RUA!
Se você acha que está difícil para você lutar sozinho aí na 
rua, então junte-se a nós, una-se ao Movimento Nacional de 
População de Rua (MNPR). Sabemos que o primeiro passo é 
difícil, mas podemos ajudar você a conquistar os próximos 
passos. O Movimento é feito por todos nós que estamos 
em dificuldade, nós sabemos que elas existem, mas unidos 
podemos superá-las. Lembre-se: nunca se vence uma guerra 
lutando sozinho.
As reuniões do MNPR em Curitiba acontecem nas quartas-
feiras, às 14:30h, no prédio do Ministério Público do Paraná, 
localizado na Rua Tibagi, 779 – Centro.
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Editorial   
A partir desta edição, o nos-

so jornal está nas ruas buscando 
informações que possam ajudar 
com que A Laje fale realmente a 
voz do povo da rua. Nesta pri-
meira visita, que ocorreu no do-
mingo, dia 22, pela tarde, um dos 
entrevistados foi Airton Gonçal-
ves (foto abaixo), que falou sobre 
a dificuldade de exibir seu traba-
lho nas ruas. “A sociedade não 
sabe dos trabalhos e dos artistas 
que moram na rua e que não têm 
sua arte divulgada”. 

Esta foi só a primeira visita, 
esperamos fazer mais e também 
contar com a sua participação nas 
reuniões de produção do jornal.
Para esta edição de A Laje, des-
tacamos a 1ª Oficina Estadual de 
Moradia e trazemos denúncias so-
bre diversos problemas que a po-
pulação de rua está passando no 
Resgate Social da FAS.

Boa leitura! 

No dia 18 de maio, aconteceu no 
Sindicato dos Bancários a 1ª oficina 
Estadual de Moradia da População 
de Rua do Paraná, onde tivemos a 
presença do Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR) de 
Londrina e também dos companhei-
ros da rua de Paranaguá e Curitiba. 
Como palestrante tivemos a presen-
ça do Luiz Kohara, de São Paulo, 
que nos deu uma verdadeira aula 
sobre direitos e como lutar por eles 
da maneira certa. Entre os apoiado-
res do MNPR presentes estava  a 
Irmã Inez, a freira do rap, que presta 
trabalho solidário em Paranaguá e 

veio à Oficina cantar seu rap (foto). 
No final do evento, foi elaborada 
uma carta contendo nossas reivindi-
cações para uma política pública efi-
caz de moradia, que será entregue a 
instâncias do poder público.

No evento ainda teve a apresen-
tação do jornal A Laje, em que Vil-
mar Rodrigues e Felipe Nascimento 
( do Núcleo de Comunicação e Edu-
cação Popular da Universidade Fe-
deral do Paraná) apresentaram, tira-
ram dúvidas e coletaram sugestões. 
“Precisamos ter mais presença da 
população de rua na elaboração do 
jornal”, afirmou Vilmar Rodrigues.

Vilmar Rodrigues ( esquerda) e 
Airton Gonçalves (direita) no ter-
minal Guadalupe. Na mão deles, a 
primeira edição do jornal A Laje.

População de rua discute moradia

Irmã Inez cantando seu rap durante o Seminário.



O jornal A Laje é uma publicação 
mensal produzida pela população 
em situação de rua de Curitiba atra-
vés do MNPR em parceria com os 
seus apoiadores. 
Entre em contato com o Movimento pelo:
e-mail: mnpr.parana@gmail.com
e pelo blog: mnpr-pr.blogspot.com

A população em situação de rua 
de Curitiba está passando por difi-
culdades na utilização do albergue 
do Resgate Social da FAS. Quem uti-
liza o local frequentemente afirma 
que é preciso haver melhorias prin-
cipalmente na higiene dos cobertores 
e na qualidade da sopa do albergue. 

A Laje ouviu 4 moradores de rua 
que frequentam ou já frequentaram 
o albergue. As opiniões foram diver-
sas, mas todos eles reclamaram da 
sopa oferecida no jantar. Um deles*, 
que é morador de rua há cerca de 13 
anos, defende que é preciso melho-
rar “a lavagem do cobertor e o ali-
mento que é uma lavagem. A janta 
de vez em quando está boa, mas a 
janta ali é pior que a comida que a 
gente come na rua.” Para um outro 
rapaz, porém “ tem que melhorar a 
gente mesmo (o morador de rua), 
porque lá pelo menos tem onde a 
gente dormir quente e não na rua”.

O atendimento dos funcionários 
da FAS também foi outro ponto co-
mentado. Um morador de rua que 
sofre com problemas de visão con-
tou que negam a ele atendimento de 
um oftalmologista, enquanto outros 
afirmam que são tratados de ma-
neira inferior por assistente social 
que “se acha”. Ainda sobre o aten-
dimento, Vilmar Rodrigues, que 
vive em situação de rua há 19 anos, 

O quadro de nossas vidas
Vem sendo pintado

Na nossa própria pele
Com cicatrizes que nunca vão se apagar

Vilmar Rodrigues, conhecido como Paulista

Arte da rua

afirma que “eles 
deveriam mudar 
o modo que eles 
pensam sobre as 
pessoas. Para eles 
todos os mora-
dores de rua são 
iguais, o que não 
é verdade, pois se 
fosse assim todos 
os professores se-
riam iguais, mo-
toristas, etc...”

Além desses 
problemas, existe 

Indignados!

ainda a burocracia que também pre-
judica os moradores de rua. Eronil 
Ribeiro Guedes, que está em situa-
ção de rua há mais de um ano, conta 
que pedindo albergagem no centro, 
o mandaram ir ao bairro novo, mas 
sem condições de deslocamento 
passou a noite na laje: “ fiquei na rua 
tomando cachaça a noite toda para 
não morrer de frio”.

Os moradores de rua ainda afir-
mam que o trabalho de abordagem 
não funciona. Quatro deles disse-
ram à Laje que isso serve como uma 
limpeza social, porque eles “pegam 
o morador de rua no seu local, levam 
ele até o Resgate Social (que não é 
tão social assim) e simplesmente o 
abordado não passa pela triagem, 
onde existem “regras” que não per-

mitem a ele usufruir de um serviço 
que é um direito seu e de todos que 
são assistidos pelo município”.

Sobre a sopa, o representante do 
MNPR Leonildo Monteiro adver-
te ainda que ela é servida também 
às pessoas doentes. “Por ser rala e 
de pouco valor nutricional, ela não 
alimenta e fortalece corretamente 
o doente, agravando seu estado”. 
Outro ponto comentado por ele é 
que as vagas oferecidas no albergue, 
280, são muito poucas, visto que em 
Curitiba há 2776 pessoas em situa-
ção de rua, de acordo com o senso 
Nacional sobre População de rua re-
alizado em 2008.

* Os moradores de rua entrevistados 
não quiseram se identificar por medo 
de sofrerem represálias

Nós, moradores de rua, presenciamos recentemente o des-
caso no atendimento da moradora de rua Maria, que foi atro-
pelada na rua Westphalen e ficou 2 horas estirada na calçada 
sem receber atendimento médico. Falaremos mais sobre o as-
sunto na próxima edição de A Laje.

Como nós que compomos a sociedade, podemos ajudar nos-
sos irmãos deficientes visuais, cadeirantes e nossos idosos, por-
que eles sofrem preconceito e maustratos da sociedade. Devemos 
exigir do poder público melhores condições de acesso, mas tam-
bém saber que essas pessoas precisam de nossa solidariedade.

Melhor atendimento a deficientes e idosos

Paraná na coordenação nacional do MNPR
O Paraná está agora entre os estados que compõem a coor-

denação do Movimento Nacional de População de Rua. Com 
essa representação, podemos colocar as demandas de nosso 
estado em âmbito nacional. Para Leonildo Monteiro, que será 
nosso representante, “ essa conquista de coordenação nacio-
nal do Paraná é o reflexo do reconhecimento dos trabalhos que 
o Movimento e seus apoiadores têm construído no Paraná”.

S.O.S. FAS

 

Apesar do letreiro, população de rua não se sente bem 
socorrida no Resgate Social da FAS.


