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     Venha participar você também e ajude 
a fortalecer o movimento! As reuniões 
do MNPR em Curitiba acontecem nas 
quartas-feiras, às 15h, no prédio do 
Ministério Público do Paraná, localizado 
na Rua Tibagi, 779 – Centro. Os encon-
tros estão em recesso de fim de ano e 
retornarão em 12 de janeiro de 2011.
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    A população em situação de rua 
sente-se ofendida com a utilização 
da palavra “mendigo” por alguns 
jornais da grande mídia. Conside-
ramos esta palavra preconceituosa 
e discriminatória, que se refere a 
quem vive de pedir, que abando-
nou sua esperança de vida e que 
não tem dignidade. Nós, que vive-
mos em situação de rua, temos dig-
nidade e lutamos para sair dessa 
situação. Ao mesmo tempo, dese-
jamos condições dignas de atendi-
mento e serviços públicos para os 
milhares de cidadãos que se encon-
tram nestas condições.
    Queremos acabar com o precon-
ceito que a sociedade tem por por 
nós. Seja por falta de informação ou 
para nos ofender, mendigo é uma 
palavra que não nos define. Nós so-
mos pessoas que estamos em situa-
ção de rua por falta de oportunida-
de e queremos ter um tratamento 
igual ao de qualquer ser humano.
    Nesta 2ª edição do jornal A Laje, 
pretendemos mostrar nossa voz à 
sociedade e informar a população 
em situação da rua para que ela 
conquiste seus direitos.
    Boa leitura!

   Domingo, dia 12 de dezembro, 40 
homens e mulheres em situação de 
rua visitaram a Fundação Educa-
cional Meninos e Meninas de Rua 
Profeta Elias, em Mandirituba/PR. 
Na chegada, a acolhida ficou por 
conta de meninos e do coordenador 
da Chácara, Fernando de Góis, com 
música e café da manhã ao ar livre.    
    Durante todo o dia, meninos e vi-

sitantes se divertiram com partidas 
de futebol, jogos e banhos de rio. 
Como encerramento da atividade, 
os participantes fizerem uma ava-
liação da experiência. 
  Para a maior parte do grupo, 
a visita significou um momen-
to de troca, com muito respeito 
e fraternidade entre os meninos 
e as pessoas em situação de rua. 

Participantes confraternizaram no encerremento dos encon-
tros do MNPR em 2010 no Ministério Público do Paraná.

População em situação de rua, Meninos de 4 Pinheiros e apoiadores 

População em situação de rua visita a 
Chácara dos Meninos de 4 Pinheiros



PoPulação dE rua já PodE dE-
nunciar PElo disquE 100
 

 No dia 6 dezembro, o Disque 
Denúncia Nacional 100 passou a a 
tender denúncias de casos de vio-
lência contra a população em situa-
ção de rua. O telefone, de respon-
sabilidade da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, até aquela data a-
tendia somente denúncias de maus 
tratos, violência e abuso sexual con-
tra crianças e adolescentes. Com 
a ampliação do serviço, também 
estão sendo atendidos e encami-
nhados relatos de agressão contra 
pessoas com deficiência, idosos, 
lésbicas, gays, bissexuais, traves-
tis e transexuais e transgêneros. A 
ligação é gratuita e pode ser feita de 
qualquer lugar do Brasil. 

Nós Também Queremos Viver
Para vocês vida bela / Para nós favela

Para vocês carro do ano / Para nós resto de pano
Para vocês luxo / Para nós lixo

Para vocês escola / Para nós pedir esmola
Para vocês ir à lua / Para nós morar na rua
Para vocês coca-cola / Para nós cheirar cola

Para vocês avião / Para nós camburão
Para vocês academia / Para nós delegacia

Para vocês piscina / Para nós chacina
Para vocês apartamento / Para nós acampamento
Para vocês imobiliária / Para nós Reforma Agrária

Para vocês compaixão / Para nós organização
Para vocês tá bom, felicidade / Para nós...somente igualdade.

Nós também Amamos a Vida.”

Os Meninos de 4 Pinheiros

      O MNPR, em parceria com 
o Ministério Público e outras 
entidades, realizou dia 12 de 
novembro um fórum para 
debater a saúde dos mora-
dores de rua com foco em 
saúde mental. O evento ocor-
reu no auditório da sede do 
Ministério Público Estadual.
  Estiveram presentes re-
presentantes da Prefeitu-
ra, da área da saúde e 
do MNPR de Curitiba e outras
cidades do Paraná. Cerca de 100 
pessoas participaram do debate 

Debate amplia discussão sobre saúde da 
população de rua em Curitiba

que abordou, entre outras situa-
ções, o Consultório de Rua e as 
políticas atuais de atendimento 
à saúde da população de rua.

População de rua recebe capacitação 
sobre movimentos sociais
     No dia 07 de novembro, 
os participantes do MNPR 
realizaram na sede do 
SINTCOM (Sindicato dos 
Correios) uma formação 
política que teve como tema
principal os movimentos 
sociais. A reunião teve por 
objetivo  debater sobre a 
importância da existên-
cia do movimento, assim 
como os desafios da popu-
lação de rua na cidade. 
     O  encontro teve a presença da 
população de rua e apoiadores, que

Arte da rua

Não à violência!
    Nós do Movimento Nacional da 
População de Rua - Comissão Para-
ná - manifestamos nossa solidarie-
dade aos companheiros da rua de 
Maceió (AL) e Londrina (PR) que 
foram brutalmente assassinados e 
também aqueles tantos outros que 
são vitimas caladas da violência e 
omissão do poder público, reflexo 
de um processo de barbárie e desu-
manização da sociedade capitalista. 
Por isso, publicizamos nosso repú-
dio às práticas neofascistas, mate-
rializadas pela intolerância que fe-
rem e violam os direitos humanos, 
sobretudo de grupos em maior vul-
nerabilidade social. 

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. Nosso e-mail é 
jornalalaje@gmail.com

além do debate, confraternizaram
com um churrasco feito com a co-
laboraçao das pessoas presentes.

Almoço com o Presidente
     No dia 23 de dezembro, a po-
pulação de rua do Paraná será re-
presentada em um almoço em São 
Paulo com Lula e com a futura pre-
sidenta Dilma. Confira o resultado 
na próxima edição de A Laje!


