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Editorial   
10 de dezembro é o Dia Interna-

cional da Luta pelos Direitos Hu-
manos. Essa é uma oportunidade 
para refletirmos sobre a situação de 
quem está na “laje”. Infelizmente, a 
luta da população de rua ainda é por 
direitos básicos, como simplesmente 
conseguir tomar banho, ter acesso a 
um barbeador e ser respeitado por 
profissionais que deveriam dar todo 
o apoio para que eles tivessem a ga-
rantia de seus direitos. 

A situação é pior ainda para quem 
não utiliza os serviços da assistência 
social. Quem permanece nas ruas 
está sendo vítima de perseguições 
do próprio poder público, com vio-
lentas abordagens da Guarda Mu-
nicipal, que está sendo intensificada 
no último mês. É bom lembrar que 
as pessoas tem o direito de ficar na 
rua se desejarem. Seria direito sair 
agredindo pessoas e roubando seus 
pertences?

Embora seja algo previsto pela 
ONU há mais de 60 anos, presente na 
Constituição Federal Brasileira e da 
grande maioria das nações, os direi-
tos humanos não estão sendo realida-
de na nossa sociedade - não só para a 
população de rua, mas para todos os 
segmentos menos favorecidos.

Nesta edição estaremos expondo 
como o poder público está agindo 
em seu tratamento para com a popu-
lação de rua. Esperamos que as infor-
mações deste jornal possam colabo-
rar para a reflexão de todos sobre a 
garantia de direitos.

Boa leitura!

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 Tiba-
gi, 779 – Centro.

Xô, do centro 
Temos mais um 

grande caso do abu-
so de autoridade em 
Curitiba. Em menos 
de um mês, a polícia 
militar, juntamente 
com a Guarda Muni-
cipal (GM) recolheu os 
pertences e agrediu os 
moradores de rua que 
dormiam na Praça Rui 
Barbosa. Tanto no dia 
1, como no dia 21 de novembro, os 
moradores de rua foram abordados 
violentamente pela polícia.

Segundo relatos, a polícia chegava 
agredindo os moradores de rua que 
estavam lá, e tiravam todos seus co-
bertores. A polícia levou um caminhão 
para colocar o que recolhia, e chegou 
a até mesmo abrir as bocas-de-lobo 
para tirar os cobertores que estavam lá 
guardados.  E o pior: os  GM fizeram 
as abordagens escondendo suas iden-
tificações, para que os agredidos não 
pudessem fazer a denúncia.

No meio da confusão, algumas 
pessoas acabaram perdendo seus do-
cumentos. Segundo uma moradora 

de rua, os Guardas Municipais fala-
ram que estavam recolhendo os co-
bertores a mando da FAS.  

Nós da Laje, entendemos que tirar 
os pertences de uma pessoa, contra a 
vontade dela, é roubo. “Quem está fa-
zendo isso é quem deveria estar pro-
tegendo a população”, se revolta uma 
integrante da Pastoral do Povo da Rua.  

Será que estaríamos presenciando 
uma medida de higienização social? 
Será que essa não seria uma forma de 
tentar tirar os moradores de rua do 
centro? O que sabemos, é que na me-
dida em que a Copa do Mundo está 
se aproximando, mais coisas como 
essas acontecerão. 

Era entre 12h30 e 13 horas, do 
dia 30 de novembro. Um morador 
de rua estava em frente ao restau-
rante popular da Praça Rui Barbo-
sa - ele estava com fome. Mas o ho-
mem foi agredido por um Guarda 
Municipal porque estava pedindo 
dinheiro para almoço. A equipe da 
Laje sabe o nome do Guarda: e avi-
samos que as providências estão 
sendo tomadas. 

Casos como esse não são tão in-
comuns. Guardas frequentemente 
se aborrecem com moradores de rua 
que estão “incomodando”, mas não 
param para pensar o que leva alguém 
a dormir na rua ou pedir dinheiro. 

Esse tipo de situação não ocorreria se 
o almoço em restaurantes populares 
fosse de graça para pessoas em situ-
ação de rua, assim como é em Belo 
Horizonte. 

Esperamos que o poder público 
entenda que os moradores de rua de 
Curitiba (e de todo Brasil) precisam 
de uma refeição adequada, mas não 
têm condições de pagar. Por isso pe-
dimos a criação de um convênio com 
restaurantes populares, para que se-
jam servidas refeições gratuitas para 
moradores de rua. E acima de tudo, 
pedimos mais respeito por parte das 
nossas autoridades, e que nossos di-
reitos não sejam negados. 

Agressão de Guarda Municipal na frente do 
restaurante popular não ficará impune

?
Denúncia: Guardas Municipais escondem suas iden-
tificações para expulsar população de rua do centro. 



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

O que é preciso melhorar no João Dorvalino
A burocracia novamente está pre-

judicando a população de rua que 
frequente os órgãos da prefeitura. 
No Centro de Convivência João Dor-
valino Borba, a hora de abertura à 
pop rua nos fins de semana e feria-
do, pouco depois das 8 e 30h, está 
deixando os usuários do Centro insa-
tisfeitos, pois o ideal seria o horário 
ser o mesmo dos dias comuns, às 7 e 
30h. Porém, a coordenadora do local, 
Jussara Carvalho, conta que isso não 
ocorre devido à questões trabalhis-
tas, pois se os funcionários entrassem 
às 7 horas, ultrapassaria o limite de 
horas máxima que um funcionário 
em hora extra pode fazer em um dia. 
Dessa forma, já que esse problema 
não pode ser solucionado, o que se 
pede é que o horário se cumpra, pois 
se o horário de entrada dos funcioná-
rios é as 8:00, que a população de rua 
possa utilizar os serviços o mais rápi-
do possível, e não às 8:40, ou até mais 

tarde, como às vezes ocorre.
Uma outra reclamação, e esta bem 

antiga, é sobre o kit de higiene ofere-
cido no local. O kit é dado de 15 em 
15 dias, e com uma quantidade de 
produtos que costumam durar me-
nos que isso. Às vezes, também, há 
atrasos na distribuição, sendo que 
nesse mês os homens tiveram que fi-
car 20 dias com o mesmo barbeador 
descartável. Jussara diz que às vezes 
faltam produtos porque a quantidade 
que vem nem sempre é igual ao que 
precisa. Pois quando a quantidade de 
usuários do João Dorvalino aumenta, 
um pedido de aumento dos produ-
tos deve ser mandado à FAS, e esse 
processo às vezes demora. Indepen-
dente da culpa do problema, a hi-
giene é uma questão imprescindível, 
pois para quem quer sair da rua, uma 
barba sem ser feita diminua muito as 
chances de conseguir um emprego. 

Em alguns casos, porém, Jussara 
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conta que faltam produtos pelo pró-
prio descaso de alguns poucos usuá-
rios que não cuidam do material, ou 
às vezes o roubam, como o papel higi-
ênico. É por motivo parecido que não 
é possível deixar as roupas secando à 
noite, pois Jussara alega que não há se-
gurança suficiente para isso, já que em 
algumas situações ocorrem furtos entre 
os próprios usuários. Quanto a roupa, 
os usuários entrevistados pela Laje 
concordam com a alegação da Jussara, 
mas consideram absurda sua resposta 
quanto a questão do papel higiênico. 

AGRADECIMENTO
Apesar dos problemas, reconhece-

mos as coisas boas dentro do projeto, 
e parabenizamos a Educadora Elizete 
(flor de laranjeira), e os usuários Moi-
sés (Russo), Andréia e Paulo Rosse-
tim, pela belíssima decoração do na-
tal que eles fizeram no projeto.

Após meses de espera, a janta fornecida pelo Resgate Social finalmente foi 
trocada. Agora, em vez da “lavagem”, está sendo oferecida uma janta de qua-
lidade, com arroz, feijão, carne e salada bem saborosos. Um outro ponto que 
também melhorou foi a limpeza dos cobertores, que hoje, ao contrário do que 
ocorria, estão sendo bem lavados. “Devagarzinho eles estão entrando nos 
eixos”, diz Antônio Agenor Martins, que há 2 anos utiliza os serviços da FAS.

Porém há muitos outros pontos que o Resgate Social ainda precisa me-
lhorar. Embora se resolvam alguns problemas de estrutura, o principal pro-
blema continua sendo o atendimento dos funcionários do local. “ Tratam a 
gente como se a gente fosse a escória do mundo”, relata um morador de rua. 
“ Eles podem gritar com a gente, mas qualquer coisa que a gente diz tiram 
a gente lá de dentro”, conta Antônio Martins, que diz ser frequente por lá o 
abuso de autoridade.

Além disso, as filas continuam enormes, e um outro ponto que dificulta 
muito é a troca dos funcionários às 19 horas, que está sendo muito demora-
da e acaba acumulando todos os serviços do local.

Com apenas 280 vagas, para cerca de 3000 moradores de rua na cidade, 
e somente 6 chuveiros masculinos e 2 femininos, o Resgate Social ainda está 
longe de oferecer condições dignas a quem quer sair da vida nas ruas. As me-
lhoras estão ocorrendo, porém de forma muito lenta. Um diálogo maior entre a 
instituição e a população de rua pode resolver muito dos problemas. Reconhe-
cemos que a instituição melhorou com a direção de Luciana Kusma, e espere-
mos que as portas se abram cada vez mais para que os problemas se resolvam.

FAS devagarzinho entrando nos eixos

Diariamente, a população de rua so-
fre com abuso de autoridade, principal-
mente pela violência policial. O “abuso” 
ocorre pelo excesso e violação das leis. Já 
o termo “autoridade” consiste no direito 
de se fazer obedecer àquele que faz com 
que se respeite as leis, ou é representante 
do poder público.

Os policiais, como representantes 
do poder público, são os responsáveis 
pela segurança social dos indivíduos 
e pela manutenção das regras jurídi-
cas. Desta forma, devem garantir a se-
gurança de TODOS os cidadãos. Eles 
podem limitar quem não respeita o di-
reito dos outros, mas não podem vio-
lentar qualquer cidadão simplesmente 
por estar dormindo ou realizando suas 
atividades do dia a dia permitidas em 
locais públicos.

Vivenciando uma situação de abuso 
de autoridade, a pessoa em situação de 
rua deve verificar o horário e local da 
agressão e denunciar no disk 100. A polí-
cia ou qualquer autoridade que violentar 
o cidadão está agindo ilegalmente e deve 
ser responsabilizada por seus atos.

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

Participe do natal solidário!
Dia 17 de dezembro, na Praça Rui Barbosa, vai acontecer o 1º Natal Solidá-

rio com a população em situação de rua de Curitiba. O evento vai acontecer 
das 09 às 17 horas, e terá integração ecumênica, apresentações culturais, artí-
ticas e atividades recreativas. Ele está sendo organizado conjuntamente entre 
MNPR, FAS, Pastoral de rua, Polícia civil e militar e entidades da prefeitura.


