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Editorial   
O jornal A Laje desse mês traz 

vários relatos de descaso sobre a 
população de rua. Entre eles está 
a demora de duas horas no aten-
dimento com a moradora de rua 
Maria, atropelada mês passado, o 
que mostra o desrespeito do po-
der público sobre os mais necessi-
tados. A carta do MNPR de Lon-
drina também relata situações de 
descaso com a população de rua 
da cidade.

Com todos esses relatos, nos 
perguntamos: Até quando vamos 
ficar esquecidos nesse sistema? 
Até quando o morador de rua vai 
morrer por falta de lugar no al-
bergue? Até quando o povo vai 
ficar jogado na rua sem agasalho?

Lembramos que todas as pes-
soas necessitam não só de alimen-
tação e moradia, mas também de 
amor, carinho, atenção, acesso ao 
lazer, ao esporte, mais respeito.

Uma boa notícia para a popu-
lação de rua é que o contrato de 
alimento da sopa da FAS irá aca-
bar e a garantia é que a janta será 
melhorada. Esperamos que essas 
situações se resolvam à popula-
ção de rua. Nós da Laje estaremos 
sempre de olho nesses assuntos.

O Centro de Convivência João 
Durvalino Borba foi reinaugurado 
dia 23 de maio. O projeto, que antes 
ficava na rua Westphalen, se localiza 
agora na Visconde de Guarapuava. 

A população de rua, de uma 
forma geral, considera que o aten-
dimento agora está melhor do que 
anteriormente. Para Isaque Cavalari, 
usuário do Centro de Convivência, 
“melhorou 100%. Antes a gente pe-
gava chuva, agora está bem melhor. 
Agora tem banho, e a assistência 
social melhorou também”. A insta-
lação atual também foi considerada 
melhor do que a antiga, mas ainda 
há problemas. “ Ficamos 45 dias fora 
por causa da reforma para chegar lá 
e ter goteira”, diz uma mulher em si-
tuação de rua, que também reclama 
da falta de um banheiro feminino no 
local.

O principal ponto a ser melhora-
do, de acordo com a população em 
situação de rua, diz respeito à higie-
ne. Os usuários do João Durvalino 
dizem que falta toalha quando se 
toma banho, que não é sempre dis-
ponibilizada escova de dente, e que a 
lavagem das roupas poderia ocorrer 
na máquina. “Gostaríamos de usar 
as máquinas de lavar designadas as 
projeto, porque nem todos que estão 
na rua podem fazer a faxina própria 
no tanque”, disseram vários frequen-
tadores do projeto à Laje. 

Melhorou, mas podia estar melhor

Sem socorro, negligência por completo
Em maio desse ano, ocorreu um 

fato que chocou a população em si-
tuação de rua de Curitiba. A mora-
dora de rua Maria foi atropelada na 
rua Westphalen e ficou duas horas 
sem receber atendimento médico. 
Ivanildo Gomes Pereira foi uma 
das testemunhas do fato. “Ela foi 
atropelada na frente da viatura da 
Guarda Municipal, que parou o ra-

paz e depois liberou ele. Chamaram 
o SAMU e disseram que não tinha 
kombi”, relata. 

A população de rua da cidade 
ficou indignada com o ocorrido. “O 
descaso no atendimento é uma dis-
criminação ao morador de rua. Se 
fosse outra pessoa o atendimento 
teria chego”, disseram vários pes-
soas à Laje.

O representante do MNPR Leo-
nildo Monteiro, lembra que é dever 
e obrigação do SAMU atender ao 
morador de rua. 

Se alguma situação semelhante 
ocorrer novamente, anote dia, local 
e horário e denuncie! Ligue 100 ou 
vá ao Ministério Público do Paraná 
( rua Tibagi, 779).

N N
O jornal A Laje está de olho!

A diretora do João Durvalino, 
Jussara Marques de Medeiros Dias, 
conta que a máquina de lavar será 
destinada para lavagem de produ-
tos internos, como toalhas de banho 
e panos de prato. “Não tem como 
administrar cada um usando a má-
quina para lavar a própria roupa”, 
afirma. Sobre o banheiro ser para 
homem e mulher, ela conta que op-
tou-se por essa escolha porque há 
pouquíssimas mulheres em relação 
a homens, além de poder atender a 
usuários travestis ou homoafetivos.

População de rua quer utilizar as 
máquinas destinadas ao projeto



Essa é a forma direta e a manei-
ra com que uns e outros, dentro de 
sua mediocridade de pensamento, 
entende quando colocamos a pú-
blico algumas coisas que enten-
demos estar em desacordo com a 
realidade pregada nas “salas”.

Consequentemente não estou 
simplesmente “metendo o pau”, 
mas contando a realidade daquilo 
que ouvi nas ruas, seja em Curiti-
ba, Ponta Grossa, Paranaguá, Cas-
cavel, Foz do Iguaçu, Londrina, 
onde os nossos correspondentes 
são olhos e ouvidos de um povo 
que quer opinar e sabe sobre tudo 
aquilo que nos rodeia.

Onde estiver, 
seja lá como for

Tenha fé,
porque até do lixão nasce flor
Mano Brown, trecho sugerido 

por Rodrigo de Lara

Arte da rua

Não existe na Laje esse clima 
de “meter o pau”, e quando colo-
camos alguma coisa em destaque 
o fazemos dentro da liberdade de 
expressão e de informação, e do di-
reito expresso constitucionalmente 
respondendo por essa mesma li-
berdade de expressão que defen-
demos e que muitas vezes incomo-
dam uns e outros.

Meter o pau é uma coisa, noti-
ciar com responsabilidade, inclu-
sive assinando em baixo, é outra 
completamente diferente. Uma 
verdade que assim entendo, doa a 
quem doer.

 Vilmar Rodrigues

Metendo o pau!

Carta do MNPR de Londrina:
Os coordenadores municipais 

do Movimento Nacional de Popu-
lação de Rua acharam legal essa 
nova ideia de trabalhar  a sério 
com o Movimento. Nós, Milton e 
Leonardo, estamos interessados 
a participar junto com os demais 
membros do Movimento e em dar 
um momento dessa ideia do jornal 
A Laje para a gente mostrar a difi-
culdade que nós temos em Londri-
na, principalmente com a saúde e 
a própria Assistência Social da ci-
dade. O maior problema é a união 

do morador de rua com o MNPR, a 
violência por causa do alcool e dro-
ga, violência no abrigo e desunião 
com a Assistência Social, principal-
mente a chefe Jaqueline Maçal e o 
prefeito Homero Barbosa Neto. O 
município de Londrina está falido 
por causa da corrupção política, 
principalmente na saúde, e os mo-
radores de rua têm direito à saúde. 
Nós do MNPR de Londrina temos 
força para vencer obstáculo.

MNPR de Londrina, o conteúdo emi-
tido é de responsabilidade de seus autores

Você sabia?
A Pastoral do Povo da Rua é um 

serviço da igreja católica que busca 
responder aos desafios colocados 
pela população em situação de rua 
e tem como objetivo colaborar na 
formação sobre os direitos huma-
nos e cidadania, tendo como prin-
cípio as lutas por esses princípios 
para que a população em situação 
de rua seja o sujeito histórico de 
sua libertação de injustiça e afir-
mação da cidadania e da vida.

Todas às terças feiras, às 20:00 
horas, há um encontro de oração 
e fraternidade entre a população 
em situação de rua e a Pastoral em 
frente à catedral da praça Tiraden-
tes. Você está convidado.

Jorge Tarachuque, da Pastoral do 
Povo de Rua

Notas do MNPR
> O Movimento Nacional de Popu-
lação de Rua de Curitiba conseguiu 
se inscrever para concorrer a uma 
vaga no Conselho Municipal de 
Saúde. A participação do Movimen-
to será importantíssima para a inclu-
são do morador de rua aos serviços 
públicos de saúde. As eleições serão 
nos dias 22 e 23 de julho, durante a 
Conferência Municipal de saúde.
>  No dia 25 de maio, recebemos a 
visita da Tenente Esperança, que 
nos relatou o papel da polícia mi-
litar na rua e como ela deve agir na 
hora das abordagens. A população 
de rua presente se manifestou bas-
tante durante o encontro e fez vá-
rias perguntas.
>  Recebemos a notícia de que um 
Coordenador Nacional do MNPR 
foi sorteado na COHAB, conquis-
tando a moradia. Esse momento foi 
uma grande vitória para o Movi-
mento e seus apoiadores.

Futebol de rua
    Todo sábado, pela ma-
nhã, a população de rua se 
encontra na praça Ouvidor 
Pardinho para bater aquele 
futebol.
    Convidamos toda a popu-
lação de rua para participar!

Foto tirada em 25 de junho 
por Frank Silva

Janta nova
Conforme matéria do jornal 

“Comunicação”, do curso de jorna-
lismo da UFPR, a coordenadora da 
Central de Resgate Social ,Luciana 
Kusman, afirma que a “partir de 
julho a janta (da FAS) passará a ser 
uma refeição mais nutritiva, pois o 
contrato da prefeitura com a distri-
buidora da sopa estará vencido.”

e-mail: mnpr.parana@gmail.com / blog: mnpr-pr.blogspot.com
acesse também o blog da Laje: jornalalaje.wordpress.com

O jornal A Laje é uma publica-
ção mensal produzida pela po-
pulação em situação de rua de 
Curitiba através do MNPR em 
parceria com os seus apoiado-
res. Nossas reuniões são todas 
as quartas-feiras (16:30h) no 
prédio do Ministério Público do 
Paraná (rua Tibagi, 779).
Entre em contato  com  o Movimen-
to pelo:


