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PARTICIPE DO MNPR
Venha participar você também 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.

Curitiba terá Centro Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos
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Editorial 
    

A criação do Centro Nacional de 
Defesa dos Direitos Humanos é uma 
conquista muito aguardada pela 
popula ção de rua. É extremamente 
importante ao morador de rua ter 
um serviço público de qualidade, 
com profissionais capacitados, e 
até mesmo pessoas que passaram 
o mesmo que a gente trabalhando 
por nós. A necessidade do Centro 
é a prova de que o serviço público 
comum não trata devidamente a 
população de rua, que sofre muitas 
vezes com preconceito, descaso e 
má vontade, como se não fossemos 
dignos de serviços públicos. Para 
quem  diversas vezes é excluído de 
diversos direitos básicos, ter uma 
instituição séria, remunerada, que 
trabalha para e trabalha com mora-
dores de rua e catadores de material 
reciclável é uma grande conquista. 

O Centro do Defesa é uma vitó-
ria nossa e esperamos que ele seja 
eficaz. Que seja um lugar onde a 
população de rua possa ter o trata-
mento digno que merece!                                             
     

Capoeira da população de rua em Seminário
No dia 16 de março, aconteceu 

o 3ª Seminário Povo em Situação 
de Rua no Cenáculo Arquidioce-
sano – Largo da Ordem. O evento 
contou com a presença de várias 
instituições que trabalham com a 
reinserção no mercado de trabalho 
para pessoas menos favorecidas.

Estiveram presentes inclusive 
autoridades interacionais e da 
P.M. do Paraná. A tenente Esper-
ança e o soldado Cabral foram al-
gumas pessoas que nos manifesta-
ram apoio.   “ Estamos vendo que 
a luta justa de vocês não é só pelas 
políticas públicas, mas pela melho-
ria  no atendimento ao usuário das 
dependências da FAS, e também 
de outros estabelecimentos que 

atendem a popula ção de 
rua em todos os sentidos”.

A reunião foi muito boa, 
mas uma coisa nos chamou 
atenção: faltou falar um 
pouco mais do povo da rua 
e/ou, pelo menos, que um 
representante do MNPR 
pudesse apresentar o Movi-
mento para essas entidades 
que ainda não o conhecem.

Uma amiga do Ceará 
que faz parte da comuni-

O Centro Nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos da Popula-
ção em Situação de rua e Catadores 
de Materiais Recicláveis (CNDDH) 
será implantado em Curitiba. O lu-
gar terá como característica fazer 
o auxílio às pessoas em situação 
de rua na luta pelo seus direitos, 
tendo com um dos objetivo pre-
venir e combater atos de violência 
praticados contra a popula ção que 
o CNDDH atende. O Centro esta-
rá ainda gerando três empregos a 
moradores de rua, catadores e téc-
nicos, que vão trabalhar para que 
o lugar atenda as necessidades das 
pessoas nessas situações. 

É importante ressaltar que o   

CNDDH é um projeto feito especial-
mente para atender a essas duas po-
pulações, que não têm acesso a uma 
política pública eficaz. Lá será pos-
sível, por exemplo, ter atendimen-
to de advogados para orientação 
judicial, além do atendimento de 
questões básicas como saúde. O re-
presentante do MNPR-PR enxerga o 
Centro como uma “ferramenta para 
podermos ter acesso para os nossos 
direitos violados, teremos um local 
de referência para essa pessoas em 
situação de rua se sentir à vontade 
para trazer a suas demandas”. 

O primeiro CNDDH será inau-
gurado em Belo Horizonte-MG no 
dia 7 de abril.

dade Emaús de Fortaleza comentou: 
“Aqui se tem medo de investir nas 
pessoas”. Ela também disse: “ O 
que existe aqui é muito pouco pelo 
número da popula ção existente”.

Bom, se o assunto é o Seminário, 

só faltou falar sobre a apresentação 
do pessoal do projeto João Dur-
valino que jogou uma capoeira de 
primeira em cima do palco. Temos 
certeza que ali naquele momento 
vencemos todos algumas barreiras.



O jornal A Laje é uma pu-
blicação mensal produzida 
pela população em situação 
de rua de Curitiba através 
do MNPR em parceria com 
os seus apoiadores. 
Entre em contato com o 
Movimento pelo e-mail: 
mnpr.parana@gmail.com
e pelo blog: 
mnpr-pr.blogspot.com

O MNPR esteve presente na 
eleição do Conselho Municipal 
de Assistência Social (CRMA), 
no dia 25, que foi realizado 
no mercado municipal. Mas o 
Movimento, infelizmente, não 
pôde concorrer a vaga por mo-
tivos de burocracia, como não 
ter CNPJ. Como Movimento, se-
ria fundamental que participás-
semos do Conselho para cobrar 
que as politicas públicas sejam 
voltadas ao nosso benefício.  

Por esses motivos, entrega-
mos uma carta ao CRMA para 
manifestarmos nossa indigna-
ção. Segue abaixo um resumo do 
manifesto:

O Movimento Nacional da 
População de Rua e as Entidades 
abaixo assinadas vêm a público 
manifestar seu repúdio e indig-
nação pelas regras impostas pela 

Barrados no baile
comissão eleitoral para com-
posição do Conselho Municipal 
da Assistência Social de Curitiba. 
Tais regras restringem o proces-
so eleitoral e a burocracia deixa 
de fora da eleição do Conselho, 
tanto o MNPR como outras orga-
nizações que representam efeti-
vamente a categoria de usuários 
dos serviços públicos.  

Destaca-se que os moradores 
em situação de rua já possuem, 
por meio de representação do 
MNPR, assento no Conselho 
Nacional de Assistência So-
cial – CNAS. O fato de existir 
um critério que exige CNPJ 
exclui organizações coletivas 
de representação da popula-
ção, torna elitista e autoritário 
a concorrência à represen-
tação ao Conselho e inviabi-
liza a efetivação do controle 
social de forma democrática. 

São constantes as reclamações 
dos usuários do albergue da FAS 
a respeito das doações de roupas 
recebidas pela entidade, que não 
estão chegando nas mãos dos usuá-
rios de acordo com que a demanda 
pede. É muito comum as discus-
sões entre os usuários e os funcio-
nários, tanto do albergue quanto os 
educadores, pela falta de doações, 
principalmente agora na época do 
frio. Afinal de contas, de quem é 
essa responsabilidade? Como é fei-
to o controle de entrada e saída?

Gostaríamos de dizer que até 
pouco tempo atrás era possível sair 
de lá pelo menos com uma roupa 
limpa. Logo depois, por causa de 
algumas denúncias de que alguns 
funcionários estariam usando as 

Nunca desista por mais difícil, 
que seja sua luta,

porque o futuro só pertence àqueles 
que acreditam na beleza dos seus sonhos 

Gilmar, vulgo Zoinho

Arte da rua

Nu com a mão no bolso
doações para en-
riquecer os seus 
brexós, parou- se 
de doar, mas nós 
como usuários 
sabemos que as 
doações continu-
am chegando!

Como se ex-
plica o fato de 
que quando há 
eventos promo-
vidos pela FAS 
os usuários rece-
bem (sem pedir!) 
agasalhos completos, tênis, etc? É 
preciso abrir os olhos, pois estão 
nos usando para fantasiar uma 
realidade que não existe! Enfim, 
os eventos estão tendo um final                     

O MNPR apoiou o movimento 
“Defensoria Já”, ato de manifes-
tação que aconteceu no dia 20 de 
março, em frente ao Palácio das 
Araucárias, reivindicando a pre-
sença desse serviço no Estado do 
Paraná, uma vez que o projeto da 
Defensoria já tinha recurso e tem 
sido vetado pelo Governador do 
Estado do Paraná, demonstrando 
claramente o autoritarismo de nos-
sos governantes. A Defensoria é um 
serviço de extrema importância que 
irá beneficiar a população pobre da 
cidade de Curitiba. Não entende-
mos por que nossos representantes 
têm resistência em trazer esse servi-
ço para o estado.

Defensoria já!

feliz    (para eles) mas nós continu-
amos tristes.

Então, nós da população de rua 
pedimos: por favor nos entreguem 
o que é nosso!


