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Editorial   
Agosto é um mês de luta para a 

população de rua de todo o país. Re-
lembramos nesse mês a morte de 7 
moradores de rua na Praça da Sé, o 
marco da desumanização que ainda 
estamos passando . Até hoje a popu-
lação de rua sofre de mortas violen-
tas, e em Curitiba estamos vivendo 
situações extremas de abandono. 
Continuamos com pouquíssimos 
lugares nos albergues, correndo 
enormes riscos na rua, e com uma 
imensa insegurança quanto ao futu-
ro. A Copa virá para cá, e sabemos 
que a prefeitura não irá querer mos-
trar aos turistas a chocante realida-
de em que vive seu povo miserável 
(aonde irão nos esconder?)

Nessa edição, queremos chamar 
a atenção da sociedade sobre todos 
esses temas que afligem a população 
de rua. Sabemos que a situação não 
está fácil para a gente, e é somente 
com uma população de rua unida e 
com uma sociedade conscientizada 
que poderemos reverter esse qua-
dro e atingir uma sociedade justa 
que todos sonhamos. 

A vida de nossos companheiros 
que já foram não voltam mais, mas 
sabemos que toda luta é  feita com 
sangue. Pela memória deles, não 
iremos nos calar enquanto violarem 
nosso direito à vida! 

19 de agosto é o dia nacional de 
luta da população de rua brasileira, 
com atos ocorrendo em todo o país. 
Em Curitiba, o manifesto ocorreu 
em frente à catedral da Tiradentes.

No início do ato, a população de 
rua, membros do Movimento Nacio-
nal de População de Rua (MNPR), 
pessoas e entidades favoráveis à 
causa se reuniram dentro da cate-
dral e fizeram suas falas. Entre os 
principais problemas relatados esta-
vam a pouca investigação do poder 
público em relação às mortes recen-
tes, a falta de lugares no albergue e 
a preocupação com a vinda da Copa 
do Mundo para Curitiba. O caso da 
Irmã Inez, que presta assistência à 
população de rua de Paranaguá e é 
ameaçada de morte por isso, tam-
bém foi relembrado. “ Muitas vezes 
se diz que a população de rua traz 
violência, mas na verdade é ela quem 
mais sofre a violência: a falta de luga-
res no albergue, o frio, e também o frio 
humano.”, relatou Leonildo Montei-
ro, coordenador nacional do MNPR.  

O ato continuou em frente à cate-
dral. Os participantes seguraram 7 
cruzes relembrando os mortos na cha-
cina da Sé, amarraram faixas pretas 
no braço, gritaram frases como “Não 
matarás!” e distribuíram panfletos 
aos que passaram pelo local. Jeferson 
R. Ribeiro, morador de rua coorde-

População de rua faz ato a favor da vida

nador municipal do MNPR, deixou 
claro que “O que a gente quer é um 
direito nosso. Queremos acesso à saú-
de pública, a capacitação profissional, 
etc. Essa é nossa luta, nosso momento, 
não vamos nos calar! Não corremos 
atrás de privilégios, e sim de direitos.”

A chuva atrapalhou um pouco os 
planos, e o ato contou com cerca de 
40 pessoas. Leonildo lembrou que, 
apesar da data, a luta da população 
de rua é diária. “Muitos não puderam 
vir porque estão atrás de um prato de 
comida, estão molhados atrás de rou-
pas. A gente quer que o poder público 
abra as portas para o morador de rua, 
porque ninguém aguenta mais.”

Esse ato foi muito importante 
para relembrar os companheiros as-
sassinados e mostrar à sociedade o 
pouco caso do poder público, prin-
cipalmente o municipal, e os diver-
sos sofrimentos vividos diariamente 
pelo povo da rua. Antônio Ricardo 
Coelho, que vive na rua há 9 anos, re-
sumiu a todos a situação de morador 
de rua dizendo que “A minha vida 
é baseada em uma mochila, tudo o 
que eu tenho cabe em uma mochila”. 
Como está escrito no panfleto divul-
gado, os casos de morte são somen-
te a consequência de uma realidade 
cruel: A população de rua não morre 
de frio, nem acidente, morre pela fal-
ta de políticas públicas! 

MNPR, população de rua e apoiadores em frente à catedral.

População de rua carregou cruzes para lem-
brar os mortos nas chacina de Sé em 2004.



Para o poder público, uma das 
maneiras de manter a reputação da 
cidade como igualitária e desenvol-
vida é a de não ter moradores em 
situação de rua espalhados pelo seu 
território. Com certeza, em Curitiba, 
seria bom se nenhum de nós tivesse 
que dormir debaixo da marquise, 
mas esta não é nossa realidade (e 
nem de lugar nenhum do mundo). 

Existem boatos de que a livre 
circulação do povo de rua será im-
pedida durante a Copa do Mundo. 
O medo que haja chacinas ou re-
preensões vem de quando a Rainha 

Elizabeth veio ao Brasil em 68, em 
que houve a chamada “operação 
mata-mendigos”, para fingir que 
não temos moradores de rua. Nos-
sos entrevistados demonstraram 
medo de serem retirados da cidade 
ou de sofrerem violência. “Vai ser 
cada um em sua toca”, diz um mo-
rador de rua. É válido que a prefei-
tura aproveite a injeção de dinheiro 
durante a Copa e aumente o núme-
ro de vagas em albergues, mas não 
para inglês ver (ou não ver) o povo 
de rua, e sim para melhorar uma si-
tuação sucateada. 

Entendendo (o) Direito: 
as leis sem bla bla bla

O direito de ir e vir e a realidade 
da população em situação de rua:

 Na nossa Constituição, o direito 
de ir e vir é garantido pelo artigo 5º, 
inciso XV: “É livre a locomoção no 
território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens”. Não há como 
fazer qualquer discriminação deste 
direito, pois o mesmo artigo afirma a 
igualdade de todos perante a lei.

Por se tratar de um direito fun-
damental, nenhum brasileiro pode 
ser barrado na escolha sobre qual 
estado, cidade ou bairro quer viver, 
tampouco pode ser retirado de espa-
ços públicos. Sendo assim, qualquer 
pessoa, independentemente de suas 
roupas, raça ou etnia, em situação 
de rua ou não, pode permanecer em 
locais públicos sem ser perturbada 
por qualquer autoridade, desde que 
não esteja afetando o direito de ou-
tras pessoas, inclusive o direito de 
propriedade delas.

Dessa forma, se alguém tentar 
impedir injustamente seu direito 
de ir, vir e permanecer em espa-
ço público, usando de qualquer 
tipo de violência para obrigá-lo a 
retirar-se, vá até uma delegacia e 
registre um Boletim de Ocorrên-
cia (B.O.). Se for uma autoridade 
pública como, por exemplo, um 
guarda municipal, este poderá res-
ponder por abuso de autoridade. 
Depois de fazer o B.O., leve-o ao Mi-
nistério Público, para que este órgão 
adote outras providências.

O direito de ir e vir é um direito 
de todos. Não deixe o seu ser viola-
do injustamente.

Uma contribuição do SAJUP - grupo 
de estudantes de direito da UFPR.

O jornal A Laje é uma publicação 
mensal produzida pela popula-
ção em situação de rua de Curiti-
ba através do MNPR em parceria 
com os seus apoiadores. Nossas 
reuniões são todas as quartas-
-feiras (16:30h) no prédio do Mi-
nistério Público do Paraná (rua 
Tibagi, 779). Entre em contato 
pelo jornalalaje@gmail.com
Acesse: jornalalaje.wordpress.com

Copa do mundo: o medo da “higienização 
social pra inglês ver”

Nos últimos 3 meses, pelo menos 
4 pessoas foram queimadas enquan-
to dormiam nas ruas em Curitiba, e 
outras tantas foram violentadas no 
Paraná. Muitas casos não foram ain-
da esclarecidas, e a investigação da 
Secretaria de Segurança ainda está 
longe do que gostaríamos.

O único fato inquestionável é que 
essas pessoas só morreram porque 
estavam expostas enquanto dor-
miam na rua. Mesmo se quisessem 
dormir em um teto, seria impossível: 
pois há pouco menos de 300 vagas 
no albergue da prefeitura para pelo 
menos 2700 moradores de rua! Além 
do que as condições do albergue da 
FAS são péssimas, como já foi falado 
em edições anteriores da Laje.

“Independente se foi assassinato 
ou não, a pessoa foi morta na rua! A 

4 pessoas queimadas nas ruas em 3 meses
situação é triste de qualquer forma! 
Existem pessoas que dormem tran-
quilas enquanto pessoas estão mor-
rendo na rua: queimadas, atropela-
das, etc.” diz o ex-morador de rua 
Vilmar Rodrigues, comentando um 
dos casos. “A pessoa não morre na 
rua porque é louca, morre porque 
não tem saída”, diz ele, que morou 
na rua por quase 20 anos.”

Dessa forma, gostaríamos de cobrar 
a responsabilidade de todos, princi-
palmente do poder público, por esses 
casos extremos. Se o Estado é dono da 
rua, pois é comum moradores de rua 
serem expulsos de onde estão por po-
liciais, guardas municipais, etc, então 
que ele garanta condições para que to-
dos possam ter uma vida digna e não 
tenham mais que viver em situações 
de risco.

Representantes do CNDDH visitam MNPR
No dia 31 de agosto, recebemos 

na reunião do MNPR-PR alguns 
companheiros de Belo Horizon-
te que explicaram melhor sobre o 
que é o Centro Nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos (CNDDH) e 
como ele funciona. Vieram para cá 
Cristina Bove, da Pastoral Nacio-
nal do Povo da Rua (CNBB), Kari-
na Vieira Alves, coordenadora do 
CNDDH, Fernando Tadeu David, 
Secretário Executivo da Coorde-
nadoria de Inclusão e Mobilização 
Social e Samuel Rodrigues, membro 
da coordenação do MNPR. No dia 
seguinte eles foram à Paranguá par-
ticipar de outra reunião.

Um dos pontos comentados no 
encontro foi os três pilares que sus-
tentam o CNDDH: defesa de direi-
tos, organização de moradores de 
rua e catadores de material reciclável 
e  produção de conhecimento sobre 
esses dois públicos. O Centro existe 
em Belo Horizonte desde abril desse 
ano e a proposta é que ele seja im-
plantando também no Paraná e em 
outros estados brasileiros. A vinda do 
CNDHH para o estado deverá trazer 
enormes melhorias, e é muito impor-
tante que todos apoiem essa luta.

A equipe do jornal aproveitou a 
oportunidade e entrevistou o Samuel 
naquele dia. Confira no blog da Laje. 


