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Editorial   
A Laje deste mês traz algumas 

situações tristes que ocorreram den-
tro do Resgate Social. São casos que 
nunca deveriam ocorrer, mas reco-
nhecemos que a FAS está buscando 
tomar as medidas cabíveis e punir 
os responsáveis.

Com isso, queremos lembrar 
que a FAS e o MNPR não existem 
para serem instituições contrárias, 
e sim para proporcionarem melhor 
condição de vida aos cidadãos em 
situação de rua. Casos que tenham 
alguma responsabilidade da FAS 
continuaram sendo cobrados pelo 
MNPR e noticiados pela Laje. Mas 
queremos deixar claro que não esta-
mos contra nenhuma pessoa ou ins-
tituição, e sim a favor da dignidade 
da população de rua.

O natal solidário, que está sen-
do organizado com o apoio da FAS, 
pode ser uma boa oportunidade para 
que ambos possam unir os esforços 
a favor da mesma causa. A ajuda da 
coordenadora do Resgate em nossa 
cobertura desses casos também mos-
tra que a instuição se mostra interes-
sada em colaborar conosco.

Para a população de rua, quere-
mos dizer que a divulgação dessa 
situações são muito importantes 
para a melhoria do atendimento. A 
Laje está aberta a todo tipo de de-
núncia, e nosso jornal pode ser cada 
vez mais um meio de cobrança das 
ações do poder público.

Boa leitura!

Morador de rua morre no Resgate Social
Mais uma pessoa em situação de 

rua veio a entrar a óbito. José Val-
dir, de 48 anos, era um usuário dos 
serviços da Fundação de Ação So-
cial (FAS) há cerca de 6 anos, e fa-
leceu no Pronto Socorro do Regate 
Social. A suspeita é que a causa da 
morte tenha sido enfarte.

De acordo com o depoimento de 
Luciana Kusma, coordenadora do 
Resgate, o rapaz estava alcoolizado 
na rua e foi trazido para a FAS pela 
kombi da instituição. Ele entrou no 
Pronto Socorro pouco antes das 15 
horas, estava consciente. Pouco de-
pois, sofreu uma parada cardíaca, 
foi assistido pelo médico, mas aca-
bou entrando a óbito às 16 horas. 
Luciana diz que o Pronto Socorro 
do Resgate tinha todos os aparatos 
médicos necessários, e que o caso 
foi uma fatalidade. “ Tudo que po-
dia ser feito para a reversão do qua-
dro aconteceu”, defende. 

Luciana ainda fala que o fato 
do rapaz estar alcoolizado pode 
ter mascarado os sinais de infarto. 
Ela aconselha que dependentes do 
alcool procurem o Centro Munci-
pal de Urgência Médica (CEMUM) 

para obter tratamento.
Quando o Movimento Nacio-

nal de População de Rua (MNPR) 
soube do caso, foi encaminhado 
um protocolo para a Secretaria de 
direitos humanos, Centro Nacional 
de Defesa dos Direitos de Direitos 
Humanos e ouvidoria de Ministé-
rio da Saúde, para o caso ser inves-
tigado. O Movimento acredita que 
houve negligência da FAS, pois, de 
acordo com testemunhas, o rapaz já 
chegou ao Resgate passando mal, 
e outros serviços de saúde, como o 
SAMU não foram acionados. A FAS 
abriu um inquérito administrativo 
para investigar o caso.

A edição de agosto da Laje já ha-
via noticiado 4 mortes de pessoas 
em situação de rua em menos de 3 
meses – e essas são apenas as conhe-
cidas. São mortes por diversos mo-
tivos, mas todas poderiam ser evi-
tadas se essas pessoas não tivessem 
que viver na rua. Infelizmente, en-
quanto não houver uma sociedade 
que dê condições a todos, e uma po-
lítica pública que o ajude o morador 
de rua a sair dessa condição, mais 
casos como esses poderão ocorrer.

No dia 20 de outubro, usuários 
e funcionários da FAS revelaram 
a suspeita de que havia bichos na 
sopa servida a eles como refeição. 
As sopas não são preparadas no 
local: são fornecidas pela empresa 
Ruliwi Serviços de Alimentação, 
trazidas em containers e abertas na 
hora de serem servidas. Logo após 
a constatação da suspeita, a troca 
da sopa foi solicitada para a empre-
sa por funcionários da FAS, sendo 
os novos pratos trazidos pela em-
presa e servidos cerca de duas ho-
ras depois. 

A FAS abriu um inquérito ad-

ministrativo contra a empresa for-
necedora, que havia perdido a úl-
tima licitação do serviço, devendo 
deixar o encargo a outrem. A troca 
de empresas era esperada para o 
2º semestre de 2011, porém, ainda 
não aconteceu: a previsão é de que 
a nova empresa vencedora da licita-
ção comece a entregar a janta na se-
gunda quinzena de novembro, com 
alimentos diferentes e não mais so-
pas. Serão servidas refeições como 
arroz, feijão, carne e salada, suprin-
do melhor as carências nutricionais 
de quem teve pouco para comer du-
rante o dia.

Suspeita de bichos na sopa da FAS

PARTICIPE DO MNPR
Venha participar você também 
e ajude a fortalecer o Movi-
mento! 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.



Ocorreu no dia 21 de setem-
bro o 1° Fórum Metropolitano 
da População em situação de 
rua. Realizado em São José dos 
Pinhais, o Fórum contou com 
a presença de representantes 
nacionais do Movimento da 
População de Rua, como Sa-
muel Rodrigues.

O fórum teve por objetivo 
a articulação de uma rede de 
atendimento na região metro-
politana de Curitiba, visando 
não só a assistência social, 
mas também saúde e habita-
ção para as pessoas em situa-
ção de rua da região.

O representante municipal 
do MNPR Jeferson R. Ribeiro 
diz que o fórum foi muito im-
portante, mas não aproximou-
-se como deveria da população 
de rua, pela linguagem uti-
lizada. Jeferson acredita que 
deve-se mudar o formato do 
Fórum, utilizando uma lingua-
gem mais simples e com me-
lhor distribuição de tempo. 

Já está sendo programado 
um 2° Fórum da Metropolita-
no da População em situação 
de rua para início do próximo 
ano, que deverá ser realizado 
em Pinhais.

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

O que é o CREAS-POP?
 
CREAS-POP é a sigla para Centro de 

Referência Especializados para População 
em Situação de Rua. Trata-se de uma uni-
dade pública responsável pela prestação 
de serviços à pop. rua por meio de atendi-
mento e de atividades para inserção social 
e fortalecimento de vínculos familiares.

Ele foi criado pela portaria n. 843 de 28 
de dezembro de 2010. Essa lei diz que o go-
verno federal irá repassar certa quantidade 
de dinheiro aos estados e municípios, para 
que estes possam ter os seus centros e pres-
tar o devido serviço à pop. rua. Além de 
albergagem, atendimento de saúde, inves-
tigação social e encaminhamento à assis-
tência social, o CREAS-POP está articulado 
aos serviços de assistência, às políticas pú-
blicas, bem como outros órgãos destinados 
à garantia dos direitos.

Em Curitiba, o CREAS-POP está instala-
do na Central de Resgate Social (Rua Conse-
lheiro Laurindo, 792) e seu horário de funcio-
namento é de segunda a domingo, 24 horas.

A solicitação de atendimento ou emer-
gências fora da sede pode ser solicitada 
pelo telefone 156. É preciso que se explique 
qual é o caso, para que eles possam enca-
minhar para o ramal certo.

O serviço existe desde o ano passado, mas 
poucas pessoas conhecem ou já usaram o 
CREAS-POP de Curitiba. Caso não o conhe-
ça ainda, visite o CREAS-POP. Ele só existe 
pra te atender, e precisa ser popularizado!

Uma contribuição do SAJUP - grupo de estu-
dantes de direito da UFPR.

1º Fórum Metropolitano da população 
em situação de rua é realizado

Cine Copa Moradia exibe remoções e despejos forçados
Na ultima quinta feira (20) foi 

divulgado o calendário oficial da 
Copa do Mundo de 2014 e da Copa 
das Confederações de 2013. Em 
protesto, os Comitês Populares da 
Copa, que têm se organizado nas 
12 cidades que sediarão o Mundial, 
organizaram diversas atividades 
para denunciar violações de direi-
tos humanos em virtude dos mega-
eventos esportivos. 

Em Curitiba, o Comitê organizou 
uma sessão de cinema de rua nas 
escadarias da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), na Praça Santos Andrade. 
O Cine Copa Moradia, como foi cha-
mado o evento, teve início às 19h e 

contou com um público de 
aproximadamente 45 pes-
soas. Foram exibidos qua-
tro vídeos produzidos pe-
los Comitês de 4 estados, 
que mostravam protestos 
realizados pela popula-
ção, remoções forçadas de 
comunidades pobres e de-
poimentos de pessoas afe-
tadas por despejos. 

Ações como essas, se-
gundo o membro do Co-
mitê Nacional, Thiago 

MNPR e o natal solidário

O jornal A Laje é uma publicação mensal produzida pela 
população em situação de rua de Curitiba através do 
MNPR em parceria com os seus apoiadores. Nossas reu-
niões 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

Hoshino, são importantes para dar 
transparência à informação e cons-
cientizar a população quanto ao 
processo de preparação do país para 

a Copa do Mundo de 2014, que pre-
judicará principalmente as comuni-
dades mais pobres. 

O natal solidário acontecerá 
este ano e já tem data e local: 
17 de dezembro na praça Rui 
Barbosa. A grande novidade 
será a organização conjunta do 
evento entre Patoral do Povo 
da Rua, FAS e MNPR.

O natal solidário é um en-

contro aberto a todos que quei-
ram participar, e por enquanto 
está programado que terá ali-
mentação e apresentações cul-
turais. Outras atividades estão 
sendo elaboradas. Acompanhe 
nas próximas edições da Laje 
as novidades sobre o evento!

O Comitê Popular da Copa de Curitiba exibiu cinema 
na rua para protestar contra violações de direitos hu-
manos em virtude dos megaeventos esportivos  

contribuição de Camila Hoshino


