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PARTICIPE DO MNPR
Venha participar você tam-
bém e ajude a fortalecer o 
movimento! As reuniões do 
MNPR em Curitiba acontecem 
nas quartas-feiras, às 14h, no 
prédio do Ministério Público 
do Paraná, localizado na Rua 
Tibagi, 779 – Centro.

Saiba como concorrer à casa própria pela COHAB
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Uma moradia própria é indis-
pensável para a qualidade de vida 
de qualquer ser humano. Nas ruas, 
vivemos em uma condição sub-hu-
mana, em meio às drogas, violência 
e humilhações de todos os tipos. 
A falta de moradia também é um 
grande empecilho para termos nos-
sos direitos de cidadão. Não ter en-
dereço impede que tenhamos aces-
so a muitos serviços públicos e que 
tenhamos um emprego, pois mes-
mo que seja possível conseguir um 
comprovante de residência ocorre 
muitas vezes a discriminação de 
algumas empresas por pessoas que 
moram em albergues.

Por esses motivos, nós, popula-
ção em situação e rua de Curitiba, 
comemoramos o fato de o agora 
ex-morador de rua Marcos Sandro 
ter conquistado a primeira moradia 
própria sorteada pela Cohab a um 
morador de rua.  A casa própria é o 
sonho de quem mora na rua, é a cer-
teza dele sair da rua, poder consti-
tuir uma família e viver dignamente.

Nesta edição do jornal A Laje, 
informamos a maneira de se con-
correr à casa própria além de ou-
tros acontecimentos importantes à 
população em situação de rua de 
Curitiba.

Boa leitura!

    
No dia 02 de fevereiro, 

representantes da Cohab se 
reuniram com o MNPR, no 
Ministério Público do Para-
ná, para esclarecer dúvidas 
a respeito dos critérios de 
seleção para que a Popula-
ção em Situação de Rua pos-
sa participar dos programa 
“Minha casa, Minha vida” 
de acesso à Moradia. 

A população de rua con-
corre, junto com outras pes-
soas, no critério das pessoas

População de rua assina casa própria
No dia 18 de fevereiro, esti-

veram na sede da União Nacional 
por Moradia Popular (UNMP), 
no Boqueirão alguns integran-
tes do MNPR-PR. Eles foram 
para fazer aquilo que esperaram 
muito tempo: assinar um con-
trato para entrar na tão sonhada 
casa própria. O programa da casa 
prevê prestações mensais para 
o imóvel e ainda permite que as 

pessoas sejam capacitadas com 
cursos profissionalizantes para 
ajudar a construir o projeto, ou 
seja, cada um terá a oportuni-
dade de trabalhar na construção 
do imóvel em que vai morar.

Vocês podem ver as coisas 
já começam a acontecer neste 
ano. Então, mãos a obra, temos 
muito trabalho pela frente, e 
não podemos fraquejar agora.

em situação de vulnerabilidade, que 
tem 3% dos empreendimentos reser-
vados e aproximadamente 400 ins-
critos. Para acessar esse programa, 
a Pop. Rua deve fazer da seguinte 
maneira:

Ir à unidade da FAS da Conse-
lheiro Laurindo para que lá se faça 
o encaminhamento dos dados do 
morador de rua para o posto de 
atendimento da Cohab fazer a ins-
crição. Como comprovante de resi-
dência à Pop. Rua, será usado o en-
dereço do Resgate. A faixa de renda 
para participação no Programa é de 
zero a R$ 1.395,00. Caso a pessoa for 
direto à Cohab fazer inscrição, não 
concorrerá ao imóvel como pessoa 
em vulnerabilidade: entrará na fila 
convencional, concorrendo com 20 

mil pessoas. No momento da ins-
crição, é necessário comprovar ca-
pacidade de pagamento das presta-
ções da casa, não sendo necessário 
comprovar renda, que só deverá 
ser comprovada quando sorteado 
pelo programa. Os moradores em 
situação de rua têm flexibilidade 
em relação à apresentação da do-
cumentação no momento da inscri-
ção, devendo regularizar os docu-
mentos para apresentação junto à 
Caixa Econômica Federal quando 
forem sorteados pela Cohab. 

A prestação mínima da casa é de 
R$ 50 e 10% do salário para quem 
recebe mais de 1 salário mínimo. 
Em apartamento, há ainda uma pe-
quena taxa de condomínio para ma-
nutenção das instalações internas.



O jornal A Laje é uma 
publicação mensal pro-
duzida pela popula-
ção em situação de 
rua de Curitiba através 
do MNPR em parceria 
com os seus apoiado-
res. Nosso e-mail é:
jornalalaje@gmail.com

A população em situação de 
rua de Curitiba esteve presente 
no protesto dos funcionários da 
FAS realizado dia 15 de fever-
eiro, na sede da instituição no 
Campo Comprido. Os educado-
res  reivindicaram a permanên-
cia das horas trabalhadas sem 
as perdas dos seus rendimentos.

Durante a manifestação, foi 
dada a palavra representante do 
MNPR Paraná: “Estamos juntos, 
pois se as condições dos fun-
cionários melhorarem, muda 

População em situação de rua apoia protesto dos 
funcionários da FAS

Guarda Civil não comparece à reunião com o MNPR
No dia 1º de fevereiro, na sede 

da Guarda Civil Municipal de 
Curitiba (GCM), o MNPR  e a Pas-
toral de Rua se reuniram com o 
diretor da GCM para se discutir 
a atuação da Guarda junto com 
a população de rua. Durante a 
reunião, ficou decidido que se-
ria realizada um novo encon-
tro no dia 16 de fevereiro com 
o MNPR no Ministério Público 
para maiores esclarecimentos à 
pop. Rua. A tão esperada reunião, 

entretanto, não aconteceu. Até 
o fechamento desta edição não 
tivemos nenhuma resposta do 
motivo do não comparecimento.

Estamos aguardando que esta 
reunião aconteça para que nós 
possamos saber o que as pes-
soas que trabalham com a nossa 
segurança pensam a respeito de 
vários acontecimentos recen-
tes, e o que eles pretendem faz-
er para que a relação usuário/
GCM venha melhorar a cada dia.

o atendimento ao morador de 
rua”, disse ele. Os funcionários 
gostaram da ação por parte do 
movimento: “Isso faz com que 
haja uma aproximação maior 
dos dois lados”, disse um fun-
cionário durante a manifestação.

Mais difícil que ser um mora-
dor de rua é ser uma mulher em 
situação de rua. Nossas mulhe-
res travam uma luta diária por 
sobrevivência. Ao final do dia, 
são verdadeiras heroínas somen-
te pelo fato de estarem vivas. São 
verdadeiras guerreiras, enfrentam 
o frio humano, a indiferença, são 
confundidas com prostitutas e o 
serviço de atendimento oferecido 
a ela é ainda pior que o oferecido 
ao homem morador de rua. Por 
essas razões, o MNPR Paraná vem 
homenagear nossas mulheres em 
situação de rua nesse dia 08 de  
março. A sociedade pode exclu-
ílas, mas queremos, com vocês, 
caminharmos juntos e mudar a 
nossa realidade!

Olhe para mim
Veja meus olhos famintos

Sobre os restos
De tua comida

Veja-me
Pelas ruas

Sujo, maltrapilho...
Cadê minha família?
Cadê meu prefeito?
Cadê meus direitos?

Cadê meu país?
Sou um cidadão

Sem pátria!
Um homem sem lar
Enquanto dormes

No conforto
No luxo...

Eu, durmo na calçada!
E para proteger-me do frio

Alguns papelões que
Consigo achar

Por aí...
No teu lixo!!!
E nos tórridos

Dias de calor!...
Tens tua luxuosa piscina...

E eu...! Não
Posso nem me refrescar no

Chafariz da praça!!!
Afinal, te importas comigo?

Será que eu tenho
Nome?! Sobrenome!?

Sim, tenho. Meu nome:
Cidadão. Meu

Sobrenome: Brasileiro!
Minha classe social:

sub-humana.
Meu endereço: “tua” rua.

E meu cardápio:
A fome!!!

José Pastorini

Arte da ruaDignidade às mulheres em situação de rua!

Anita, mineira de BH, uma das fun-
dadoras do MNPR

“Estamos juntos, pois  se 
as condições dos funci-
onários melhorarem,  mu-
da o atendimento ao
morador de rua”


