
O Comitê Intersetorial das Políti-
cas Públicas da População de Rua,  
representou o Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR) em 
um encontro com o ex-presidente 
Lula e a presidente eleita Dilma 
Rousseff no dia 23/12/10, na cidade 
de São Paulo. No evento, que tam-
bém teve a participação de cata-
dores de materiais recicláveis, 
tivemos cinco representantes do 
MNPR do país, sendo Samuel 
de Minas Gerais, Sergio do Rio 
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PARTICIPE DO MNPR

Venha participar você também e ajude a fortalecer o 
movimento! As reuniões do MNPR em Curitiba aconte-
cem nas quartas-feiras, às 15h, no prédio do Ministério 
Público do Paraná, localizado na Rua Tibagi, 779 – Centro.

Movimento Nacional de População de Rua se 
encontra com Lula e Dilma Roussef

Grande do Sul, Lucia da Bahia, 
Anderson de São Paulo e Leonil-
do do Paraná.  

A pauta dessa reunião era em 
primeiro lugar agradecer o presi-
dente Lula pelo desempenho na 
construção da Política Pública da 
População de rua no país. Com a 
presidente eleita Dilma entregamos 
um documento refente às deman-
das do Comitê, e a adesão do decre-
to de política pública que o presi-
dente Lula assinou em 23/12/09.    
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Os dizeres do painel do evento representaram a força da população 
de rua e dos catadores de materiais recicláveis: “A rua cata, a rua 
canta e encanta com luta. A luta é boa, a luta é dura, mas continua”

Editorial 
    
   As articulações do MNPR no 
ano de 2010 ajudaram a trazer vi
sibilidade para as questões da po-
pulação em situação de rua. Além 
das dificuldades de mora dia e em-
prego, a população em situação de 
rua enfrente muitas vezes o desres-
peito e o abuso das autoridades de 
se gurança e a dificuldade de acesso 
à saúde pública. Por isso, as arti-
culações em 2011 englobarão esses 
quatro eixos estrategicamente - se-
gurança pú blica, moradia, trabalho 
e saúde - que não podem ser traba-
lhados de forma separada. Desta 
forma, queremos con solidar o res-
peito pela população de rua. Para 
isso, o Movimento vai promover o 
debate com a prefeitura e órgãos 
públicos de forma direta e com ca-
ráter ofi cial, procurando ações con-
cretas por parte deles. 
     Nesta primeira edição de A Laje de 
2011, pretendemos chamar a atenção 
sobre a dificuldade de se conseguir 
moradia, do abuso de autoridade 
por parte dos agentes da segurança 
pública e da falta de espaço que o 
morador de rua encontra em Curiti-
ba. Hoje, por exemplo, temos cerca 
de 3000 pessoas em situação de rua 
na cidade, que vivem inseguras nos 
lugares públicos, e não há casas de 
convivência suficientes para atender 
essa população.  
      Queremos também lembrar que 
em janeiro completa um ano do 
primeiro Fórum Permanente na ci-
dade, que foi realizado em 26 de ja-
neiro de 2010. O trabalho continua, 
e está marcado para fevereiro um 
encontro do MNPR com a COHAB 
e com a Guarda Municipal de Curi-
tiba, além do Arte da Rua.
       Boa leitura!



É comum o morador de rua 
sofrer com o abuso do poder por 
parte dos agentes da segurança 
pública. Policiais e guardas mu-
nicipais muitas vezes exageram 
na forma como realizam as abor-
dagens, causando danos tanto 
físicos como morais. Entretanto, 
a Portaria Interministerial 4226, 
de 31 de dezembro de 2010, pode 
ajudar a reverter essa situação. O 
documento, que já está em vigor 
desde 03 de janeiro deste ano, es-
tabelece a forma como profissio-
nais da segurança pública devem 
agir nas abordagens, sendo obri-
gatório o cumprimento das nor-
mas por parte dos agentes federais.

Portaria regulamenta o uso da força por 
agentes da segurança pública

De acordo com a Portaria, es-
tão proibidos os disparos de ad-
vertência e o ato de apontar a 
arma durante os procedimentos 
de abordagem. Além disso, os 
profissionais da segurança públi-
ca deverão sempre portar armas 
de menor potencial ofensivo, en-
quanto a arma de fogo só poderá 
ser utilizada em caso de legítima 
defesa ou risco à vida de terceiros.

Com essas normas, pretende-
se diminuir o número de mortes 
de policiais e população civil 
durante as ações. Se durante as 
abordagens os profissionais de 
segurança pública não estiverem 
cumprindo as normas, denuncie.

O acesso à moradia digna para 
as pessoas em situação de rua é 
uma das grandes bandeiras do 
Movimento Nacional da Popu-
lação de Rua (MNPR).  Em Curi-
tiba, o debate sobre este direito 
está mostrando resultados: 14 
moradores de rua estão inscritos 
para receber uma unidade habita-
cional da COAHB e participarão 
dos sorteios de unidades dos 
empreendimentos do programa 
Minha Casa Minha Vida, concor-
rendo com as famílias que vivem 
em condições de vulnerabilidade.

O MNPR também iniciou ar-
ticulações com os movimentos 
nacionais de luta por moradia. A 
primeira experiência no Paraná 
acontecerá no Município de São 
José dos Pinhais, onde a União 
Nacional por Moradia Popu-

14 pessoas em situação de rua estão inscri-
tas na COHAB 

lar (UNMP), em parceria com 
o Movimento Nacional de Luta 
por Moradia (MNLM), realizará 
um empreendimento vinculado 
ao Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social. A pre-
visão é de que até 40 moradias 
serão destinados a pessoas em 
situação de rua. O MNPR do 
Paraná será responsável pela dis-
cussão e deliberação sobre a for-
ma de utilização das unidades.

Apesar dos avanços, é impor-
tante ressaltar a necessidade de 
ampliar o número de unidades da 
COAHB para a população da rua. 
Também é preciso pensar outras 
formas de habitação, para além da 
compra do imóvel, como experiên-
cias de locação social e repúbli-
cas, que podem contribuir na 
transição para a moradia própria. 

dEnunciE maus tratos!
Denuncie a violência de qual-

quer tipo sofrida na rua. Você pode 
fazer sua denúncia pelo:

 Disque 100  ligue para o núme-
ro 100 a qualquer hora do dia. A 
ligação é gratuita;

- Ministério Público do Paraná  
Rua Tibagi, 779 Centro; 

- IDDEHA - Instituto de Defesa 
dos Direitos Humanos. Tel: 3262
1340.

auxílio jurídico gratuito

A Fundação de Ação Socil, FAS, 
oferece assistência jurídica para os 
usuários e funcionários do serviço 
social. Para tirar dúvidas ou receber 
um encaminhamento do advogado, 
é preciso passar pelo serviço social, 
na Rua Conselheiro Laurindo, 792 e 
pedir para ser encaminhado.

O jornal A Laje é uma publicação mensal 
produzida pela população em situação de 
rua de Curitiba através do MNPR em parce-
ria com os seus apoiadores. Nosso e-mail é 
jornalalaje@gmail.com

Agenda
Confira as principais atividades 

do MNPR para fevereiro:

> 09/02 – Encontro com repre-
sentantes da COHAB para o escla-
recimento das questões da moradia. 
Às 14 horas no Ministério Público 
do Paraná (rua Tibagi 779)

> 15/02 – Palestra sobre movi-
mentos sociais e universidade, com 
participação do MNPR. Às 19 horas 
na Unibrasil. 

> 16/02 – Encontro com a dire-
toria da Guarda Municipal. Às 14 
horas no Ministério Público do Pa-
raná.

> 22/02 – Arte de Rua. Às 17:30 
horas na Praça Osório.

Participe das atividades e 
contribua com a causa da 
população de rua!


