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População em situação de rua visita a Chácara dos Meninos de 4 Pinheiros
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Domingo, dia 12 de dezembro, 40 homens e mulheres em situação de rua visitaram a Fundação
Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias, em Mandirituba/PR. Na chegada, a acolhida
ficou por conta de meninos e do coordenador da Chácara, Fernando de Góis, com música e café da
manhã ao ar livre. Durante todo o dia, meninos e visitantes se divertiram com partidas de futebol,
jogos e banhos de rio. A atividade foi organizada pela coordenação paranaense do Movimento
Nacional da População de Rua &ndash; MNPR (...)
Domingo, dia 12 de dezembro, 40 homens e mulheres em situação de rua visitaram a Fundação
Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias, em Mandirituba/PR. Na chegada, a acolhida
ficou por conta de meninos e do coordenador da Chácara, Fernando de Góis, com música e café da
manhã ao ar livre. Durante todo o dia, meninos e visitantes se divertiram com partidas de futebol,
jogos e banhos de rio.
&ldquo;É muito bom saber que têm pessoas que compartilham e gostam da gente, e que querem
oferecer o seu espaço para que possamos conhecer algo novo e diferente. A visita aliviou um pouco
a vida na rua, da droga, as más palavras, as más condições de vida&rdquo;. O depoimento do
visitante João Maria da Graça retrata o sentido do encontro, que teve como objetivo reunir jovens e
adultos em situação de rua para confraternizar e comemorar os avanços conquistados neste ano,
além de apresentar a forma coletiva de moradia e organização da chácara.
A atividade foi organizada pela coordenação paranaense do Movimento Nacional da População de
Rua &ndash; MNPR. Também participaram da visita integrantes do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais, do Sindicato dos Servidores Públicos
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Municipais de Curitiba (Sismuc), da Associação Batista de Ação Social doe Curitiba (Abasc), do
Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (IDDHEA), da Pastoral do Povo de Rua, da Câmara
Municipal de Curitiba, da Assembléia Legislativa do Paraná e de estudantes apoiadores do
movimento.
A defensora pública do Rio de Janeiro Caroline de Souza Crespo Anastácio participou de parte da
atividade para conhecer a organização do MNPR no Paraná. Caroline, que também integra a
Assessoria Nacional de Defensoria Pública - ANADEP, convidou a população em situação de rua
para participar da votação do projeto de Defensoria Pública para o Paraná, realizada no dia 13 de
dezembro.
Ao final do encontro, Fernando de Góis convidou os visitantes para voltarem outras vezes e
manterem contato com a Chácara: &ldquo;Para nós foi um encontro muito importante, uma troca
muito valiosa. Nossa missão é acolher e receber bem as pessoas que mais precisam&rdquo;.
Como encerramento da atividade, os participantes fizerem uma avaliação da experiência. Para a
maior parte do grupo, a visita significou um momento de troca, com muito respeito e fraternidade
entre os meninos e as pessoas em situação de rua.
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