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Editorial   
Em setembro de 2010 começa-

ram as primeiras reuniões para que 
fosse criado o nosso jornal “A Laje”. 
Com muito esforço coletivo do Mo-
vimento Nacional de População de 
Rua (MNPR) e das inúmeras enti-
dades apoiadoras, o informativo foi 
criado e, apesar de alguns atrasos, 
está a 11 meses circulando sem ne-
nhuma interrupção.

A Laje está sendo importantís-
sima, mas admitimos que, hoje, ela 
está sendo muito pouco tendo em 
vista as enormes necessidades do 
povo em situação de rua. Nosso es-
paço está cada vez mais apertado 
em meio a tantos temas que mere-
cem ser divulgados e discutidos, e 
como não há voz na grande mídia, 
esta folha A4 se torna muitas vezes 
o único meio de divulgação dos pro-
blemas que atingem o povo mais so-
fredor de nossa sociedade. 

Sabemos que a informação é im-
prescindível para a conquista de 
direitos. Por isso, o objetivo agora é 
que, em breve, nosso jornal aumen-
te de tiragem e tamanho, tornando-
-se mais eficaz. Mas só a comunica-
ção não basta, e nosso apelo é para 
que todos que reconheçam a causa 
possam colaborar com essa luta tão 
urgente pela dignidade humana.

Boa leitura!

População de 
rua e outros gru-
pos excluídos so-
cialmente enfren-
taram chuva e frio 
para se manifes-
tarem no feriado 
da independência. 
No dia 7 deste mês 
ocorreu o 17º Grito 
dos Excluídos, ato 
anual em que di-
versos grupos da 
sociedade saem às 
ruas para reivindi-

MNPR participa do Grito dos Excluídos

car, entre outras coisas, igualdade 
social. O ato em Curitiba ocorreu na 
Vila das Torres e teve como tema “A 
vida em primeiro lugar”.

A novidade deste ano foi a par-
ticipação do MNPR no Grito pela 
1ª vez. Durante a caminhada, foi 
concedida a fala aos representan-
tes Leonildo Monteiro e Jeferson 
Ribeiro, que mostraram um pouco 
da realidade do povo da rua e fala-
ram sobre a Política Nacional para 
Inclusão da População em Situação 
de Rua (decreto 7053/2009). Essa 

Além de Leonildo Monteiro, Juliano “Pé de Pano”, Isaque Cavalari, 
Jeferson R. Ribeiro e Mauro Fragoso (Frango), representaram a 
população de rua durante o ato.

lei estabelece medidas de inclusão 
à população de rua, mas não tem 
sido aplicada em nosso município.

Para Leonildo, a participação 
naquele espaço foi muito im-
portante ao Movimento. “Nos 
deu visibilidade, pudemos tra-
zer um pouco das angústias do 
povo da rua”, explica. Por isso, 
o MNPR agradece à coordena-
ção do Grito dos Excluídos pela 
oportunidade, e se mostra dis-
ponível para colaborar e parti-
cipar das edições futuras do ato.

A forma como a Guarga Civil 
Municipal agiu para separar uma 
briga, no Centro de Convivência 
João Durvalino Borba, causou re-
volta da população de rua que 
frequenta o local. De acordo com 
testemunhas, no dia 28 de agosto 
um dos guardas que tentava sepa-
rar uma briga atirou para o alto em 
local fechado, colocando em risco 
as pessoas que lá trabalham ou fre-
qüentam o local.  

Esta atitude traz à tona adespre-
paro dos guardas do projeto para 
resolver situações como essa. “Se 
fosse uma discussão em outros es-
paços, como em escola ou no Farol 
do Saber, será que a Guarda agiria 
dessa forma?” questiona Jeferson R. 

Ribeiro, representante do Movimen-
to da População de Rua.  

Para Rodrigo de Lara, o Dodi, 
essa situação poderia ter sido con-
tornada com o diálogo. Segundo ele, 
o Centro tem atualmente dois guar-
das, mas antigamente possuía ape-
nas um, que dava conta das diversas 
situações por resolver tudo na base 
do diálogo e respeito.  

Mas, apesar do caso, os usuários 
do projeto reconhecem que o Centro 
conta com pessoas que fazem um 
bom trabalho e agradecem o edu-
cador Paulo Nazário, responsável 
pela oficina legislativa e esportes, e 
a pedagoga Rita Nascimento, que se 
empenha procurando cursos profis-
sionalizantes para os usuários.

Tiros ao alto no João Durvalino

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 14:30h, no prédio 
do Ministério Público do 
Paraná, localizado na Rua 
Tibagi, 779 – Centro.



O antropólogo Tomás Henri-
que de Azevedo Gomes Melo, que 
apoia o MNPR-PR desde seu surgi-
mento, apresentou no dia 12 deste 
mês sua dissertação de mestrado: 
“A Rua e a Sociedade: articulações 
políticas, socialidade e a luta por 
reconhecimento da população em 
situação de rua”.

Na pesquisa, o estudante faz um 
resgate da articulação da popula-
ção de rua na cidade, passando pela 
consolidação do MNPR em Curiti-
ba e estudando as organizações en-
volvidas com população de rua na 
cidade, até chegar aos panoramas 
atuais. “Para as políticas públicas 
darem certo, elas tem que entender 

as especifidades do povo da rua, ter 
alguma noção de como é a vida na 
rua”, foi um dos pontos apontados 
por ele durante o trabalho.

A apresentação da dissertação foi 
vista por cerca de 30 pessoas e obte-
ve conceito máximo da banca. Tomás 
se diz realizado com sua pesquisa no 
sentido de, pelo seu envolvimento 
com a população de rua, estar “coti-
dianamente se revoltando e tentando 
se articular em torno dessa defesa de 
direitos”, diz.

“De estar envolvido com um seg-
mento que tem muito o que fazer e 
que está mostrando os primeiros 
contornos disso, e que daqui pra 
frente só tem a aumentar”, completa.

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

Verdades, mitos e a importância 
da carteira de identidade:

Ao contrário do que alguns di-
zem, andar com a carteira de identi-
dade não é obrigatório no Brasil. Isso 
se deve à existência do direito de ir, 
vir e permanecer em local público, 
tratado na edição passada. Entretan-
to, para a entrada em determinados 
lugares, como órgãos públicos e pro-
priedade privada, algum documento 
de identificação pode ser exigido.

Para fazer esse documento, o 
próprio cidadão deve tirar uma fo-
tografia tamanho 3x4, levar cópia e 
original da Certidão de Nascimento 
(caso não possua a original, poderá 
esta ser substituída por cópia auten-
ticada em cartório) e cópia e original 
da Certidão de Casamento, se for o 
caso. A emissão da primeira via é 
gratuita e pode ser feita no Instituto 
de Identificação da Polícia Civil.

Estar com documento de identi-
ficação facilita o trabalho da polícia.
Mas lembre: isso não quer dizer que 
ela possa punir de qualquer forma a 
pessoa que está andando sem docu-
mento Se você sofrer qualquer tipo 
de violência ou desrespeito por não 
estar com o seu, denuncie! Uma for-
ma muito importante e fácil de fazer 
isso é ligando para o Disk 100!

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

Apoiador do MNPR apresenta dissertação 
sobre população de rua

 
Cerca de 45 pessoas em situação 

de rua visitaram, no dia 4, a Cháca-
ra dos Meninos de 4 Pinheiros, em 
Mandirituba,em um econtro organi-
zado pelo MNPR. Esta foi a segun-
da vez que ocorreu esse dia de lazer, 
onde o pessoal teve a oportunidade 
de jogar bola, tomar banho de rio, 
comer um churrasco, e tudo em um 
ambiente fantástico. “Como os cida-

Um domingo na Chácara de 4 Pinheiros
dãos ‘normais’ vão para os lugares 
de lazer no fim de semana, nós fomos 
lá”, comenta Jeferson Ribeiro, que es-
tava presente no dia. 

Agradecemos ao Fernando Góis, 
coordenador da Chácara, aos meni-
nos de 4 piheiros e aos funcionários 
por esse dia tão agradável! Espera-
mos que momentos como esse se rea-
lizem sempre!

Agenda
- 1 º de outubro: Oficina de direi-
tos constitucionais, realizada pelo     
SAJUP. Sindicato dos Trabalhado-
res dos Correios do Paraná 9 (Sin-
tcom) - Rua Engenheiro Rebouças, 
1595; das 9 às 17 horas.
- 5 e 6 de outubro: Reunião de Co-
mitê Intersetorial da População de 
Rua. Brasília.
- 7 de outubro: Fórum Nacional da 
População de Rua. Belo Horizonte.
- 16 de outubro: Oficina do jornal 
A Laje, realizada pelo Núcleo de 
Comunicação e Educação Popular 
(Ncep) da UFPR. Sintcom.

Lembrete! 
Na edição de junho desse jornal, 

divulgamos a fala da a coordena-
dora da Central de Resgate Social,  
Luciana Kusman, que afirmou no 
jornal Comunicação que “a partir 
de julho a janta (da FAS) passará 
a ser uma refeição mais nutritiva, 
pois o contrato da prefeitura com 
a distribuidora da sopa estará ven-
cido”. Já estamos em setembro e a 

situação ainda não se resolveu.
Apesar do esquecimento de al-

guns, quem sofre diariamente com 
a janta precária do Resgate Social 
não se esquece dessa promessa. 
Por isso, relembramos a todos a 
fala de um morador de rua, que na 
edição 7 da Laje revelou: “A janta 
ali é pior que a comida que a gente 
come na rua.”

O Grito em Londrina 
Assim como em Curiti-
ba, o MNPR de Londri-
na também participou 
do Grito dos Excluídos 
no feriado de 7 de se-
tembro. A população 
de lá protestou contra a 
corrupção na cidade.
O jornal A Laje é uma publicação mensal produzida pela população em situ-
ação de rua de Curitiba através do MNPR em parceria com os seus apoia-
dores. Nossas reuniões são todas as quartas-feiras (16:30h) no prédio do 
Ministério Público do Paraná (rua Tibagi, 779). Entre em contato pelo 
jornalalaje@gmail.com.  Acesse: jornalalaje.wordpress.com


