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EDITORIAL   

O dia 19 de agosto é o Dia Nacio-
nal de Luta da População em Situa-
ção de Rua, que marca o aniversário 
de um dos piores ataques àqueles 
que não tem um teto: o massacre da 
praça da Sé, no centro de São Paulo. 
O dia marca a indignação da socie-
dade e do povo em situação de rua 
com a violência constante e precon-
ceito com aqueles que não tem o 
privilégio de ter uma casa. Um dia 
para a sociedade lembrar, mas o 
termo “luta” é relembrado todos os 
dias pelo morador de rua: a batalha 
pelaや comida╇や aや diRculdadeや emや to-
mar banho e se agasalhar e aquecer, 
ambas tratadas nesta edição. 

Esperamos sinceramente que o 
jornal A Laje, em sua breve existên-
cia, esteja sendo uma arma a ser usa-
da nesta luta, seja fornecendo infor-
mações úteis ou fazendo denúncias. 
Esperamos também que os educa-
dores, guardas e todos os trabalha-
dores honestos em contato com o 
povo de rua compreendam que este 
jornalや nãoや buscaや ｠cruciRcarをや indi-
víduos, e sim trabalhar em prol do 
bem comum e, especialmente, dos 
mais necessitados. Gostaríamos de 
agradecer a quem compreende que 
a população de rua engloba muitas 
pessoas dignas, de virtude, valor e 
caráter, expostas a situações difíceis 
por diversos motivos.

E agora, boa leitura!

A higiene é fundamental para a 
obtenção de um emprego ou de um 
bom atendimento em um serviço 
público. Como não temos banheiros 
públicos espalhados por Curitiba, o 
morador em situação de rua acaba 
recorrendo a locais como o Centro 
de Convivência João Dorvalino Bor-
ba. A matemática é infeliz: cerca de 
10 vagas para banho entre aproxi-
madamente 70 usuários, funcionan-
do, em dias normais, apenas pela 
manhã. O tempo de banho é razoá-
vel: 15 minutos. Mas os maiores pro-
blemas  são a inadmissível falta de 
banheiro feminino e o sabonete de 
tamanhoや insuRcienteや paraや homensや
grandes, que eventualmente podem 
estar há dias sem a devida limpeza.

 De acordo com Jussara, do Cen-
tro de Convivência, a estrutura de 
fato comporta apenas esta quantida-
de de banhos, mas há uma proposta 
para a ampliação das duchas, porém 
nãoやseやsabeやseやaやRaçãoやelétricaやcon-
seguirá comportá-la. Segundo ela, 
os sabonetes são cortados na hora e 
dependem de quem corta. O motivo 
dos sabonetes de tamanho peque-
no seria para evitar o desperdício. 
Esta atitude é louvável, pois sabe-
mos que os recursos são escassos, 
mas deve-se ter atenção se o sabo-
nete é condizente com o tamanho 
do morador prestes a tomar banho. 
Os funcionários da João Dorvalino 

Higiene: uma questão a ser resolvida

Morador de rua morre queimado no bairro Juvevê
Na fria madrugada de 29 de ju-

nho, um morador foi encontrado em 
chamas no bairro Juvevê, em Curiti-
ba, e não resistiu às queimaduras. 

O caso é controverso: há a possi-
bilidade de ter sido um acidente, no 
qual o indivíduo, embriagado, teria 
tentado fazer uma fogueira para se 
aquecer. A hipótese de homicídio 
também foi cogitada, porém é duvi-
dosa, pois o outro morador de rua 

dormia alcoolizado ao seu lado 
e saiu ileso. Os habitantes da 
região, em entrevista a outros 
jornais, declararam que am-
bos jamais criavam problemas 
para o bairro, sendo eles edu-
cados e  bem vistos pela vizinhança. 

De qualquer maneira, ilustramos 
a batalha do morador de rua contra 
o frio, ódio e preconceito, com o tre-
cho da música “Quinta-Feira”, da 

mostraram-se dispostos a buscar 
uma solução sem desperdício e sem 
deixar ninguém “na mão”. Então, 
por sugestão de um morador de rua 
durante a reunião do jornal, propo-
mos que, para o usuário “regular” 
no Centro de Convivência, o sabone-
te seja fornecido no mesmo esquema 
da escova de dente: maior e para ser 
usado em um período determinado 
de dias (uma semana, por exemplo), 
portanto o morador cuidará de um 
saboneteや deや tamanhoや suRcienteや eや
não jogará o resto fora a cada banho. 

O jornal aproveita para elogiar a 
iniciativa do Centro de Convivência 
em fornecer banhos depois do fute-
bol, pois é um esporte adorado pelos 
usuários.

"Deixou a marca da fogueira que 

acendeu pra se livrar do frio que mata.

Miséria impune, notável, sincera, 

não acaba nunca."

banda Charlie Brown Jr. Esperamos 
que a polícia dê a devida atenção à 
investigação da morte e de que a si-
tuação não se repita neste inverno. 
Lamentamos a perda.



No dia 27 de julho, aconteceu 
em Curitiba o Fórum de Segurança 
Pública que contou com a presença 
do Ministério Público, da Guarda 
Municipal, políticos, ONGs, e inte-
ressados. Este fórum mostrou o po-
der da união e mobilização que nós, 
moradores de rua, temos.

Neste fórum, o Ministério Públi-
co mostrou mais uma vez que está 
de portas abertas para os moradores 
de rua, o coronel da Guarda Mu-
nicipal disse que estão tendo mais 

Quem é da rua vai entender:

“Para toda população de rua
EINCHANS! 

A palavra da moda.”

(equipe Einchans e Marcelo 
Amaro)

Arte da rua

treinamentos para melhor atender 
todos, e alguns moradores de rua 
aproveitaram o espaço para fazer al-
gumas reivindicações, como poder 
comer livremente nas praças e recla-
mar da expulsão dos moradores do 
centro para a periferia de Curitiba.

Para mostrar o poder destes fó-
runs, no passado o povo de Londrina 
conseguiu depois de um fórum uma 
reunião dos moradores com a Cohab 
queやRzeramやumやofícioやparaやoやprefeitoや
e a secretaria social propondo a uti-

Fórum mostra o poder e mobilização do povo da rua

Londrina em Julho foi marcada 
pela violência. Davi de Jesus Olim-
pio, 30 anos, foi espancado no centro 
da cidade. De acordo com a PM, 3 ho-
mens o agrediram e só pararam por-
que a Guarda Municipal apareceu. 
Davi teve traumatismo craniano, foi 
ao hospital e liberado no dia seguinte.

Em outros dias, ocorreu ainda 
uma agressão e uma morte por espan-
camento de um provável morador de 
rua╆やAやpolíciaやaRrmaやqueやfaráやumやin-
quérito para apurar este último caso. 
Nos outros dois, a polícia diz que não 
tem dados porque não houve Boletim 
de Ocorrência (B.O.).

O Movimento da População de 
Rua de Londrina está fazendo um 
abaixo assinado para que as autori-
dades tomem providências em rela-
ção aos casos de violência aos mora-
dores de rua. Milton, morador de rua 
deやLondrina╇やaRrmaやqueやestesやqueやjáや
foram nunca serão esquecidos!

Lamentavelmente os casos de vio-
lência não ocorrem só em Londrina. 
No Campo Comprido, em Curitiba, 
uma senhora fez seu mocó para se pro-
teger do frio e em meio à madrugada 
um grupo de pessoas atearam fogo 
onde ela estava. Na próxima edição 
tentaremos buscar mais informações.

Entendendo (o) Direito: 
as leis sem bla bla bla

Política nacional de inclusão à 
população de rua, o que é?

 Em dezembro de 2009, o então 
presidente Lula sancionou o De-
creto n 7.053, que institui a Política 
Nacional para a População de Rua. 
Essa lei regulamenta Política Nacio-
nal para Inclusão da População em 
Situação de Rua, publicada no ano 
anterior. Esse documento determina 
que essas ações se desenvolvam de 
acordo com 3 pontos centrais: 

- A garantia dos direitos;
- O resgate da auto-estima;
- A reorganização dos projetos 

de vida. 
A política estabelece, também,  

uma agenda mínima de ações que 
devem ser realizadas com relação 
aos temas de Trabalho e Emprego, 
Habitação, Direitos Humanos, Ação 
Social, entre outros. Para que essas 
medidas sejam realizadas aqui em 
Curitiba, é essencial que a prefei-
tura manifeste sua adesão ao docu-
mento (o que ainda não aconteceu).

Uma contribuição do SAJUP - gru-
po de estudantes de direito da UFPR.

O jornal A Laje é uma publicação 

mensal produzida pela popula-

ção em situação de rua de Curiti-

ba através do MNPR em parceria 

com os seus apoiadores. Nossas 

reuniões são todas as quartas-

-feiras (16:30h) no prédio do Mi-

nistério Público do Paraná (rua 

Tibagi, 779). Acesse:

jornalalaje.wordpress.com

lização de um terreno da prefeitura 
que está vazio para se construir uma 
república aos moradores de rua. 

EやparaやRnalizar╇やumやtrechoやdaやfalaや
do Leonildo, do MNPR: ”Nós paga-
mos impostos! Como muitos que nos 
criticam que falam que nós só bebe-
mos cachaça. A cachaça é um dos pro-
dutos que mais tem impostos. Nós me-
recemos saúde, cultura, lazer, esporte, 
um espaço para nós! A droga que está 
nas praças vem do Paraguai. E não é o 
morador de rua que busca lá.”  

Mês de agressões em Londrina

Mais treinamento à GM!
O MNPR de Londrina pede que a 

Guarda Municipal de Londrina e de 
todo Paraná receba mais treinamen-
to. Em várias localidades a GM não 
tem preparo e respeito quanto ao tra-

balho com a população de rua. Acre-
ditamos que com mais treinamento à 
Guarda, eles serão valorizados, terão 
mais respeito e todos saem ganhando 
com serviços de qualidade.

Parabéns!
O jornal A Laje dá os parabéns ao 

companheiro João Maria, que faz ani-
versário em 29/07, e a todos os ani-
versariantes do mês de julho. A partir 
dessa edição, o jornal trará os aniversa-
riantes do mês. Mande sua data de ani-
versário para: jornalalaje@gmail.com

Contribua ainda com A Laje res-
pondendo à pergunta: “O que você 
acha que pode melhorar para o povo 
de rua?” Mande a resposta para: 
mnpr.parana@gmail.com

Em Londrina, estão negando o di-
reito de fazer B.O. O escrivão Michel da 
ｱ oーや Subdivisãoや aRrmaやqueやprecisaや terや
residência ou estar acompanhado pelo 
CREAS. Aguardamos resposta das au-
toridadesやparaやconRrmarやaやinformação╆

E alguns vereadores e guardas 
municipais de Londrina querem fe-
char as praças. Esperamos que eles se 
conscientizem do direito de ir e vir, 
e em vez de trancar os espaços, bus-
quem alternativas mais inteligentes. 

Buscando direitos


