
Durante os três dias do Con-
gresso Nacional da Populaçao 
de Rua, a população de rua pôde 
expor seus problemas e cobrar a 
falta de iniciativas dos governos. 
A ministra Maria do Rosário, 
representando a Presidente Dil-
ma, reconheceu a complexidade 
da questão. “Escuto as histórias 
consciente de que temos muito o 
que mudar”, falou. E logo com-
pletou: “Saúde e habitação não 
são políticas só de assistência 
social, são políticas de direitos 

humanos.” A ministra também 
comentou sobre a importância 
da reeducação da polícia para os 
direitos humanos. “Polícia trata 
quem tá na rua como bandido, 
sem reconhecer a diversidade 
desse povo, sem reconhecer que 
ele é trabalhador”, fala.

O governador da Bahia tam-
bém esteve presente, para assi-
nar o projeto Bahia Acolhe. Segun-
do Jaques Wagner, esse projeto 
“garantirá direitos sociais atra-
vés da inclusão de crianças, jo-

vens, adultos e idosos em redes 
de proteção social”. Essa vitória 
para a Bahia pode significar um 
grande avanço para a população 
de rua do país. O Movimento 
espera que o modelo do projeto 
implantado no estado seja futu-
ramente adaptado para todo o 
Brasil. 

Além do governador e da mi-
nistra, representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento, do 
Ministério da Saúde, e de outras 
entidades estiveram presentes.

Autoridades participam do Congresso

Movimentos Socias condenam Estado 
por violar direitos humanos

O MNPR, representado por 
Leonildo José Monteiro, foi um 
dos jurados do 1º Tribunal Popu-
lar de Curitiba, realizado no dia 
14 deste mês. O evento se pro-
pôs a simular um julgamento, 
no qual o Estado era o acusado e 
alguns movimentos sociais eram 
os jurados. Além do Movimen-
to da População de Rua, outros 
movimentos, como o MST, par-
ticiparam do Tribunal, que foi 
conduzido pelo ex-candidato à 
presidência da República, Plínio 
de Arruda Sampaio. 

Durante o evento, o Estado foi 
acusado e defendido por acadê-
micos de Direito e testemunhas 
em quatro casos de falta de infra-

Missão cumprida. É esse 
o sentimento da organiza-
ção do Congresso sobre os 3 
dias em que a população de 
rua de diversos estados es-
teve presente em Salvador. 
E quem participou também 
reconheceu a tamanha im-
portância desse primeiro 
congresso. Foram momen-
tos de discussões, cobrança, 
troca de ideias e, principal-
mente, de fortalecimento da 
luta da população em situa-
ção de rua. 

 Para a anfitriã do evento, 
Maria Lúcia Pereira, a maior 
conquista foi a população de 
rua ter conhecido o MNPR e 
se sentir parte dele. O objeti-
vo disso tudo é que o Movi-
mento não fique restrito aos 
5 coordenadores nacionais, 
para que todos possam for-
talecer a luta. 

A população de rua da 
região Sul que participou 
do evento também acredi-
ta que o Movimento ficará 
agora muito mais forte. Os 
participantes destacaram 
como uma grande conquis-
ta o união entre os 3 estados, 
que vieram todos no mesmo 
ônibus. Foi muito elogiado 
por eles, também, a infra es-
trutura do evento e a opor-
tunidade de conhecer pes-

soas novas. Como única 
pauta do evento que não 
foi cumprida, ficaram os 
grupos de trabalhos que 
estavam programados. 
Eles não aconteceram 
devido à alteração emer-
gencial do dia em que 
vieram as autoridades. 
Apesar disso, o even-
to ocorreu sem maiores 
problemas.

“Tem que arriscar, ter 
equívocos, para a gente 

Congresso foi bem aceito pelos participantes

fazer alguma coisa. Se a gente 
olhar lá fora, a sociedade acha 
que morador de rua é mendi-
go, vagabundo. Fica a pergunta: 
quem diria que os mendigos iam 
se organizar e fazer um congres-
so?” disse Samuel Rodrigues,  
referindo-se a determinação das 
pessoas que participaram do 
evento.

II Congresso será em Curitiba

O Congresso nacional foi 
ainda mais especial para a po-
pulação de rua do Paraná e da 
região Sul. Esse pessoal saiu de 
Salvador com a notícia de que o 
próximo congresso será realiza-
do na capital paranaense. A de-
cisão ocorreu no último dia do 
evento, pelo voto da maioria da 
população de rua (os apoiadores 
não votaram) presente na assem-

I Congresso Nacional do Movimento da População de 
Rua reuniu cerca de 300 pessoas, em Salvador

bleia. Curitiba concorreu com o Rio de 
Janeiro, e ganhou a votação por 29 a 21 
votos. 

Para Suzyele Martins trazer o even-
to a Curitiba é uma forma de chamar 
a atenção sobre os problemas para que 
a situação melhore. “Assim como me-
lhorou para eles ( se referindo ao Bahia 
acolhe), quero que melhore para mim 
e para meus amigos da rua”, declara.

Leonildo Monteiro, representan-
te do Paraná no MNPR, conta que a 
ideia de trazer o evento para Curitiba 
é justamente dar visibilidade aos pro-
blemas locais, que são ainda maiores 
que nas outras regiões pela população 
de rua, além de tudo, ter que suportar 
também o frio. 

A ideia é que o congresso seja cons-
truído entre Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, para fortalecer a 
luta dessa região do país. “É uma gran-
de conquista para a população de rua 
da região Sul”, afirma Leonildo. 

estrutura urbana e de moradia, 
como despejos, contratos frau-
dulentos e descumprimento de 
promessas por parte do poder 
público. 

Com exclusividade ao jornal 
A Laje, Plínio de Arruda ca-
racterizou como “riquíssima” 
a experiência, que resultou na 
condenação unânime do poder 
público de Curitiba e Região 
Metropolitana por violações 
dos direitos humanos. No cor-
po de jurados, o representante 
do MNPR, Leonildo, discur-
sou: “o que mais mata a popu-
lação de rua de Curitiba não é o 
frio nem a criminalidade, mas 
a falta de políticas públicas”.

A população de rua está so-
frendo muito com as constan-
tes agressões físicas e morais 
às quais é submetida. E o pior: 
grande parte delas envolve au-
toridades. Vemos casos em que a 
Guarda Municipal (GM) prende 
e espanca as pessoas sem moti-
vos, e sem analisar a conseqüên-
cia de seus atos.

De acordo com denúncia fei-
ta à Laje por uma mulher em 
situação de rua, uma viatura da 
GM parou, por volta das 9h da 
manhã do dia 15, no calçadão da 
XV de Novembro para expulsar, 
à força, oito moradores dessa via 
pública. 

O grupo se encontrava dei-
tado e incluía uma adolescente 
grávida de 17 anos e um garoto 
de 14. A acusação relatou que 
três guardas teriam chamado os 
cidadãos de “lixo” e, sem qual-
quer diálogo,   agredido-os  com 
cassetetes e uma barra de ferro 

até que todos retirassem seus 
pertences e saíssem do local.  

Outra jovem denunciou mais 
agressões da GM, agora na Pra-
ça Rui Barbosa. Segundo o re-
lato dela, um amigo que estava 
na praça foi preso injustamente, 
acusado de arrombar uma loja. O 
jovem foi espancado pelos guar-
das, para logo em seguida ser 
solto, já que não havia nenhum 
indício de que era o responsável 
pelo crime.

Célio, outra pessoa em situa-
ção de rua, fala que é normal a 
polícia vir espancando o pessoal 
que está na praça. Ele conta que 
estava na Tiradentes quando a 
polícia abordou um grupo que 
estava bebendo no local. 

Quando ele revelou que era 
integrante do MNPR, a polícia 
resolveu não abordá-lo. Célio re-
volta-se com a ação dos homens: 
“Todo mundo tem o livre arbí-
trio para ir e vir na praça. Não 

estávamos fazendo nada de er-
rado”. 

As pessoas reclamam das ati-
tudes dos GMs e dos policiais. 
Os xingamentos também são 
uma forma de agressão verbal, 
e muitas vezes, doem mais que 
um tapa. Precisamos que esses 
profissionais tenham conciência 
dos motivos que levam as pesso-
as a estarem em situação de rua, 
e que tratem a todos com o res-
peito que merecem.

A GM não se pronunciou a 
respeito do caso. A Laje foi infor-
mada da necessidade de ser feita 
uma denúncia formal à Ouvido-
ria, para que o caso seja proto-
colado, devidamente apurado e 
a instituição possa se manifestar 
a respeito.  A GM informou que, 
em casos semelhantes, a popula-
ção de rua agredida pode ligar 
para o telefone da ouvidoria - 
3350 3693 – para que sejam apu-
rados os fatos.

06/05 - Planejamento das ações da 
Pastoral do Povo da Rua em 2012. 
05/05 - CRAS realizará a Câma-
ra temática sobre a população de 
rua.
08/05 - Audiência Pública sobre 
“Violações sofridas pela popula-
ção de rua do Paraná e implan-
tação da Política Nacional da Po-
pulação em situação de rua”. Ás 
9h, na Assembléia Legislativa do 
Paraná.
09/05 - reunião com o Corisan, às 
17h, para discutir temas relacio-
nados à saúde.
 16/05 - reunião na FAS sobre va-
gas de abrigamento.
21 a 23/05 - reunião do Comitê In-
tersetorial de Monitoramento da 
Política Nacional da População 
de Rua, no Rio de Janeiro.
30/05 - reunião com a Cohab - 
portaria 414 (Minha Casa Minha 
Vida).

Agenda do Movimento-
 Maio

População de rua denuncia brutalidade da 
Guarda Municipal

Em casos de agressão da guarda, denuncie. Ligue 
gratuitamente para o

Disque 100



MORADIA COMO DIREITO

O art. 6º da nossa Constituição Fede-
ral é bastante claro: “São direitos sociais 
a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistên-
cia aos desamparados, na forma desta 
Constituição”. O problema é que na 
prática a situação é bem diferente.  

Uma pesquisa realizada em 2007, em 
23 capitais e 48 cidades, identificou cerca 
de 32 mil pessoas vivendo em situação 
de rua. Ou seja, aproximadamente 32 
mil pessoas vivem em nosso país sem a 
moradia adequada, segura e digna que 
é assegurada a todos pela Constituição.  

Aqui em Curitiba, a maior demanda 
se dá justamente por uma política de 
moradia efetiva – ainda que isso já es-
teja previsto pela Política Nacional da 
População em Situação de Rua. Mais 
que transformar sonhos como o da casa 
própria em realidade, o que se quer são 
políticas públicas capazes de efetivar 
direitos constitucionais. O simples au-
mento de vagas nos albergues não re-
solve o problema.

 É preciso buscar progressivamente a 
real inserção da pessoa em situação de 
rua na sociedade.  Este tema vem sendo 
amplamente discutido pelo GTIS (Gru-
po de Trabalho de Inclusão Social), com 
o propósito de pressionar os órgãos pú-
blicos como a COHAB e a COHAPAR 
para que destinem casas para aqueles 
em situação de rua e que realizem, de 
forma definitiva, uma boa estruturação 
da política de moradia.

Uma contribuição do Sajup, grupo de 
estudates de Direito da UFPR

Entendendo (o) direito:
as leis sem blá blá blá

O jornal A Laje é uma publicação mensal produzida pela população em situação de 
rua de Curitiba através do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) em 
parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP) da Universidade 
Federal do Paraná. Nossas reuniões são todas as quartas-feiras, 16:30h, no prédio do 
Ministério Público do Paraná (rua Tibagi, 779). 
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   Hey, mano,
   Preste atenção
   Neste recado:
   Nem tudo está perdido,
   Nem tudo está acabado,
  Pois Deus é fiel.

parte do rap composto por                  
Célio, vulgo Primo

Arte da rua

Convivência pacífica entre lojistas e 
pessoas em situação de rua

Durante o dia, a agitada Rua 
XV de Novembro, no centro de 
Curitiba, abriga gente de todo 
tipo: dos que seguem apressa-
dos para o trabalho aos artis-
tas de rua, todos convivem (e 
se esbarram) no calçadão que 
é símbolo da cidade. Por outro 
lado, à noite, o cenário se modi-
fica – o movimento diminui e, 
embaixo das marquises, pesso-
as em situação de rua dormem 
e se abrigam do frio curitibano. 

De manhã cedinho, quando 
o comércio abre as portas, os 
moradores já não estão mais lá. 
O único sinal da passagem de-
les por ali, reclamam os lojistas, 
são a sujeira e o cheiro de uri-
na. Apesar disso, afirmam os 
comerciantes, a presença dos 
que estão em situação de rua 
não incomoda. Ao contrário: na 
rua XV, muitos consideram-na 
benéfica, tendo em vista o poli-
ciamento insuficiente na região. 

A falta de segurança no cal-
çadão é uma reclamação antiga 
não só dos comerciantes, mas 
também daqueles que passam 

por ali todos os dias. Diante 
do serviço de segurança ruim, 
a presença dos moradores se 
torna uma maneira de inibir 
arrombamentos e depreda-
ções nas lojas. 

Assim, para muitos comer-
ciantes, os que dormem sob 
as marquises são aliados no 
combate a assaltantes, evitan-
do prejuízos e suprindo, em 
parte, a lacuna deixada pelos 
órgãos de segurança.  

Da convivência pacífica 
entre pessoas em situação de 
rua e lojistas surgem, portan-
to, bons resultados para to-
dos: o abrigo é permitido aos 
moradores e, aos comercian-
tes, fica a sensação de mais 
segurança. 

É importante ressaltar, 
contudo, que ainda há o que 
melhorar: cabe aos morado-
res evitar fazer sujeira nas 
portas das lojas para que o 
dia se inicie com o calçadão 
limpo, e a relação tão benéfi-
ca para os dois envolvidos se 
mantenha. 

 O Movimento Nacional 
da População de Rua de Curi-
tiba está trabalhando de uma 
forma um pouco diferente este 
ano. Estão sendo criadas novas 
lideranças dentro dos vários 
pontos da cidade, para forta-
lecer ainda mais a luta pelos 
direitos do povo da rua.  Cada 
líder ficará responsável por tra-
zer as demandas da população 
de cada local.
Alguns dos novos líderes:

Evelyn – Praça Rui Barbosa
Eduardo – Praça Osório
Andréa – Rua XV de Novem-
bro

Novas lideranças no 
Movimento
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Enfrentamos um período de 
grandes violências. Violências 
físicas e verbais, que afetam gra-
vemente a população de rua. Por 
isso, lutamos não só pelo acesso 
a direitos como alimentação e 
moradia, mas também deseja-
mos que a população de rua seja  
reconhecida como um povo ba-
talhador, e que seja tratada com 
o devido respeito. Sendo assim, 
muitas das nossas reivindica-
ções podem ser acompanhadas 
de críticas, mas em momento al-
gum queremos denegrir a ima-
gem de alguém.   

O que queremos é que, atra-
vés dessas denúncias, providên-
cias sejam tomadas, para que o 
atendimento à população de rua 
seja, enfim, melhorado. A Laje é 
um jornal aberto a críticas e su-
gestões, e dá espaço a respostas 
e retratações, se assim alguém 
desejar. 

Com o objetivo de dar visibi-
lidade ao Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR) e 
aos problemas enfrentados por 
esse povo, trazemos nessa edi-
ção a participação de Curitiba 
no 1º  Congresso Nacional do 
MNPR. Também noticiamos o 1º 
Tribunal Popular, que condenou 
o Estado por violar os direitos 
humanos. Nessa perspectiva, 
mostramos os casos de agressão 
sofrida pela população de rua e, 
mais uma vez, cobramos que ati-
tudes sejam tomadas.

Editorial

PARTICIPE DO MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA
Venha participar você também e ajude a fortalecer o Movimento! As reuniões do 
MNPR em Curitiba acontecem nas quartas-feiras, às 15:30h, no prédio do Ministé-
rio Público do Paraná, localizado na Rua Tibagi, 779 – Centro.

Sinônimo de uma grande 
conquista para as pessoas em 
situação de rua no Brasil, ocor-
reu nos dias 19, 20 e 21 de mar-
ço o 1º Congresso Nacional do 
Movimento da População de 
Rua, em Salvador/BA. Com o 
tema “Protagonizando Histó-
rias e Grantindo Direitos”,  o 
congresso contou com cerca de 
300 participantes - pessoas em 
situação de rua, autoridades e 
apoiadores, que se reuniram 
para discutir a falta de políticas 
públicas para essa população 
no Brasil. 

O evento teve por finalidade 
fortalecer e dar visibilidade ao 
MNPR. Por isso os participan-
tes eram, em sua maioria, pes-
soas em situação de rua de vá-
rias partes do país.

Estiveram presentes, além 
dos representantes dos dez es-

Vitória pro Movimento
I Congresso do Movimento da População de Rua é realizado 

em Salvador

tados participantes (Bahia, Pa-
raná, Santa Catarina, Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Ceará, Es-
pírito Santo e Distrito Federal), 
autoridades como a ministra da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repúbli-
ca, Maria do Rosário, e o gover-
nador da Bahia, Jaques Wagner. 

O Paraná esteve presente 
com 15 participantes. Junto com 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, formou uma comitiva de 
40 pessoas (dez apoiadores e 30 
pessoas em situação de rua).

O Congresso será realizado 
a cada dois anos, e junto dele, 
acontecerá a eleição para Coor-
denadores do Movimento.  Os 
coordenadores permanecerão 
na liderança durante os anos 
entre os Congressos, com pos-
sibilidade de reeleição.

Região Sul esteve presente no Congresso com 30 participantes.


