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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.

Paranaguá realiza 1º Fórum da População de rua

abril de 2011                                                                                                                6ª edição 

Editorial 
    

Nosso jornal A Laje vem sendo 
um veículo de informação muito 
importante à população em situa-
ção de rua. Através dele consegui-
mos expressar nossa voz, divulgar 
nossa arte e informar o povo da 
rua. Pelo jornal também consegui-
mos dar visibilidade ao Movimen-
to Nacional de População de rua 
(MNPR), mostrar que ele existe e 
divulgar suas ações.

Mas nosso jornal ainda possui fa-
lhas. Precisamos alcançar o povo da 
rua mais vulnerável e não somen-
te quem já conhece o Movimento. 
Ainda há muitos que não conhecem 
o jornal e nem o MNPR, por isso 
precisamos buscar esse povo e lu-
tar por melhores condições a toda a 
população de rua. O jornal A Laje 
é mais um meio de luta e com sua 
participação podemos fortalecê-lo 
para ter nele um meio cada vez mais 
forte para garantir nossos direitos.

Nesta 6ª edição, destacamos o 1º 
Fórum de rua de Paranaguá (mos-
trando a luta da Pop. Rua que vive 
em condições ainda piores que as 
de Curitiba) e o encontro com a 
Guarda Municipal, em que foi ex-
plicado como os GM devem fazer a 
abordagem e como a população de 
rua deve denunciar os abusos.

Boa leitura!                                         

O dia 14 de abril foi es-
pecial para a população em 
situação de rua  de Para-
naguá. Lá, ocorreu o 1 Fó-
rum da População de rua 
da cidade. O evento teve a 
presença de várias autori-
dades, como o deputado 
Tadeu Veneri, represen-
tantes da vereadora Jose-
te, do vereador Lemos, do        
CREAS, e da coordenado-
ra nacional da Pastoral do Povo da 
Rua, Cristina, que veio de Belo Ho-
rizonte só para o encontro. Morado-
res de rua de São José dos Pinhais 
também participaram do Fórum.

A discussão esquentou quando 
foi falado sobre a falta de políticas 
públicas. Também foi denuciado 
que a Irmã Inês (que presta trabalho 
solidário ao morador de rua) vem 
sofrendo graves ameaças da prefei-
tura, policiais e sociedade de Para-
naguá. Ela não consegue nem sair 
de casa com medo das ameaças que 
está sofrendo! “A Situação é gravís-
sima, porque sabemos que o precon-
ceito e a discriminação existem, mas 
em Paranaguá o que acontece vai 
alem da realidade de qualquer ser 
humano.” disse a Irmã para A Laje.

A Pop. Rua relatou ainda que as 

condições do albergue são péssimas, 
o que faz as pessoas preferirem dur-
mir nas ruas que albergues. Outro 
relato de um morador de rua foi 
que “os carros/combis da Prefeitura 
apanham os moradores de Rua sem 
a sua vontade, levam para longe es-
pancando muitas vezes até a morte.       

Na fala da coordenadora do res-
gate social de Paranaguá, as políti-
cas Públicas estão muito bem e o 
albergue em ótimas condições. Os 
presentes ficaram agitados e se ma-
nifestaram rebatendo e desmentin-
do as afirmações, tanto que ela mal 
conseguiu falar. 

Ao final, a própria população de 
rua escolheu seus representantes 
para integrarem o MNPR-PR e assim 
tomar a frente nas discussões das po-
líticas públicas em Paranaguá. 

Em Londrina também teve Fórum
Em Londrina, ocor-

reu o I Fórum de Discus-
são sobre Políticas Públi-
cas para as Pessoas em 
situação de Rua no dia 8 
abril, na Paróquia Nossa 
Senhora da luz. O even-
to teve palestras de re-
presentantes do MNPR, 
além de profissionais li-
gados às áreas jurídicas 
e de direitos humanos. 
No final, ainda ocorreu um debate com a população de rua presente.



O jornal A Laje é uma publicação mensal produzida 
pela população em situação de rua de Curitiba atra-
vés 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

A população em situação de rua 
de Curitiba está passando por inú-
meras dificuldades nos serviços da 
prefeitura. Entre os principais pro-
blemas é o descaso no tratamento. 
Um dos exemplos é o de Ivanildo 
Gomes Pereira, que mora na rua há 
4 anos. Ele conta que foi tratado mal 
por uma funcionária do Resgate So-
cial quando pediu um simples chi-
nelo. Além de ser negado o pedido, 
ele afirma que chegou sofrer agres-
são da Guarda Municipal e parar na 
delegacia sob alegação que ele teria 
desacatado a funcionária, atitude 
que nega ter feito. “Como que não 
tem chinelo com o tanto de doação 
que chega lá?” questiona Ivanildo. 

Fora o descaso, a população em 
situação de rua aponta ainda falhas 
na maneira como é sistematizada 
FAS, projeto João Durvalino e al-
bergue. Vilmar Rodrigues afirma 
que faltam critérios claros no aten-

O vencedor
O poeta o vencedor segue adiante

E aprende com o passado
A viver no presente

E está sempre confiante de que é capaz
As dificuldades podem até,

Tentar atrapalhar
Mas ele sabe que as dificuldades uma hora

Irão passar
O poeta o vencedor é corajoso, sabe que pode.

Conquistar
Confia em Deus, sente dentro de si uma força

Que o impulsiona
Para seguir sempre em frente com os olhos

Brilhando como um diamante
Sonhando mais consciente que para ser

um vencedor não pode ficar parado
Nem por um instante
Buscando a verdade

Tendo como comportamento
A fé e a confiança em Deus

Lutando como um combatente
Não desistindo assim tão facilmente

Sabe que para ser um vencedor
Não pode nunca...nunca...nunca...

Desistir...
Buscando a Deus; 

E, seguir...seguir...seguir e seguir

Sandro Carvalho da Silva, o poeta popular

Arte da rua

Moradores de rua sofrem com atendimento
dimento entre as instituições, o que 
atrapalha alguns processos e faz 
com que algumas decisões sejam 
tomadas de acordo com o interesse 
de cada lugar. “Nessa bagunça toda 
que o sistema não consegue norma-
lizar, quem sofre é o morador da 
rua”, diz.

Esses e inúmeros outro proble-
mas acabam atrapalhando o proces-
so de reinserção social do morador 
de rua. “A gente quer uma melho-
ria naqueles lugares porque a gente 
precisa deles enquanto morarmos 
na rua”, afirma Ivanildo. Uma forma 
de se melhorar o atendimento seria 
dando mais voz ao morador de rua, 
é o que defende Vilmar Rodrigues, 
que vive em situação de rua há 19 
anos “Se sentarmos para conversar e 
expor nossas ideias, até porque nós 
sabemos das nossas dificuldades, 
podemos apontar os caminhos para 
que o atendimento seja melhor”.

 

A Guarda Municipal de Curitiba (GM) esteve presente na 
reunião Grupo de Trabalho de Inclusão Social (GTIS) sobre 
População em Situação de Rua, no dia 6 de abril.  Representa-
ram a GM o diretor Odgar Nunes Cardoso e Delvanio Speck 
Miranda, da área jurídica da Guarda. Eles explicaram a ma-
neira correta da GM fazer a abordagem e as formas do mora-
dor de rua denunciar abusos dos guardas municipais.

Eles falaram, por exemplo, que os guardas não são orien-
tados para chutar e xingar durante a abordagem e que não 
deve existir abordagem de rotina, quando, por exemplo, um 
grupo está tomando bebida. Ele falaram que toda abordagem 
tem que ter algum fundamento, alguma suspeita. Além disso, 
a arma nunca deve estar apontada para o cidadão em uma 
abordagem. Não é permitido também a abordagem e revista 
de guardas homens em mulheres: se tiver mulher na aborda-
gem, deve-se chamar guardas mulheres para procederem a 
revista. Outra situação contada foi a de que nenhum cidadão 
pode ser retirado da praça por estar sem sua documentação.

Se ocorrer abusos e desrespeito daquelas regras por algum 
GM, a população de rua deve fazer a denúncia. É preciso relatar 
o dia, horário e local em que ocorreram as violações, pois atra-
vés disso o GM pode ser identificado e sofrer as penalidades.

A denúncia pode ser feita à ouvidoria da GM pelo 3350  
3693 (falar com Donizete). Também é possível denunciar pelo 
156 e pelo disque 100, que é gratuito e funciona 24 horas.

MNPR se reúne com a Guarda Municipal

   O Centro redentorista de Ação 
Social, do Santuário Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, é um espaço 
que contribui para a população em 
situação de rua. Lá você pode rea-
lizar cursos, ter acompanhamento 
psicológico e ainda ser encaminha-
do para conseguir um trabalho. Co-
nheça o local, ele fica no Santuário 
do Perpétuo Socorro, ao lado do es-
tádio Couto Pereira (rua Amâncio 
Moro, 135). O telefone é 3352-6216. 

Você sabia?

     O MNPR agradece o apoio do Cen-
tro de Apoio Operacional das Promo-
torias de Justiça dos Direitos Cons-
titucionais - CAOPJDC. O órgão é 
importantíssimo no acompanhamento 
das ações desenvolvidas pelo MNPR 
para efetivação da Política Nacional 
para a População em Situação de Rua e 
é um de nossos principais apoiadores.

Reconhecimento


