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Planejamento. Qualquer pessoa, especialista ou não no tema, vai apontar o 

planejamento como pilar fundamental para pensar a gestão da coisa pública. Ainda mais 
em uma cidade da importância de Londrina.  
 
Assim como em todo o mundo, Londrina tem que dar respostas ao crescimento 
populacional, às questões sociais, e neste momento, ao contexto da pandemia. Essas 
respostas incluem, no cenário urbano, a presença de pessoas que vivem em situação de 
rua. 
  
Historicamente Londrina tem dado respostas pífias, parciais e reduzido a população de rua 
a um incômodo indesejável. Dessa forma, reproduz práticas higienistas, 
internacionalmente combatidas.  
 
Os períodos de emergência em saúde pública, no entanto, nos colocam em outro patamar 
de cuidado com seres humanos e, ainda que alguns resistam, morador de rua é ser humano 
e tem os mesmos direitos de todos os demais cidadãos e cidadãs.  
 
A pandemia exigiu dos gestores públicos, respostas rápidas e efetivas para o controle da 
contaminação e para salvar vidas. Não conhecíamos o vírus e nem como ele iria se 
comportar em um país tropical. Tudo isso fez com que o processo de planejar e realizar os 
cuidados com as pessoas, levassem a ações rápidas e urgentes.  
 
Porém, após 9 meses de pandemia, Londrina ainda atende com descaso a população em 
situação de rua, o que pode levar a um propenso genocídio e aniquilação dessa população. 
 
É inaceitável que não tenhamos um acolhimento (abrigo) para inserir os moradores de 
rua positivados para Covid-19. 
 
É lamentável e irresponsável o modo como a Secretária de Assistência Social vem a público 
ofender os moradores de rua, colocando a culpa de suas dificuldades, em suas decisões 
individuais.  
 
É antiético não considerar a “via crucis” diária que os moradores de rua fazem para ter 
acesso a banho, comida e água. Sim: mulheres menstruadas, gestantes, pessoas que 
passam o dia catando lixo para sobreviver, não têm acesso a um banho na cidade de 
Londrina, ou melhor, com uma população de mais de 1.000 moradores de rua, o Centro 
Pop de Londrina oferece 30 banhos diários. 
 
Sem falar nos vergonhosos 10 tíquetes para o Restaurante Popular. Nesse cenário, a 
secretária de Assistência Social já foi a público, na imprensa, mais de uma vez, pedir que a 
população não doe alimento para a população de rua. Com 10 tíquetes do restaurante 
popular, devemos morrer à míngua?  



 
Matar a fome das pessoas nas ruas, não faz, nem incentiva sua permanência nas ruas. O 
que faz as pessoas estar nas ruas são relações complexas e profundas dessa sociedade.  
 
Pessoas alimentadas são pessoas humanizadas e tem condições de serem protagonistas de 
sua própria história e consequentemente de criar estratégias de saída das ruas. Pessoas 
famintas tendem a ser animalizadas, brutalizadas, hostis e terão dificuldade de superar as 
dificuldades de sua vida cotidiana. Pessoas com fome ficam vulneráveis expostas, 
humilhadas. 
 
É vergonhoso o Secretário de Saúde vir a público causar mais animosidade colocando a 
opinião pública contra os moradores de rua, insinuando que o problema é somente o uso 
de álcool e outras drogas, quando a política de combate às drogas do município de 
Londrina não recebeu um centavo de incentivo e ampliação desde o início da gestão 
Belinati. 
 
É inadmissível o Secretário de Saúde achar que uma pessoa viciada em drogas consegue 
ficar isolada com crises de abstinência que causam arritmia cardíaca, sudorese, ataques de 
pânico, vômitos, alucinações e etc, sem uma equipe da saúde preparada para atender e 
sem medicação. 
 
É desesperador ver o Ministério Público exercer precariamente o seu papel de fiscalizar o 
executivo municipal e fechar os olhos para o descaso com a população de rua.  
 
Diante disso pedimos, publicamente, a participação e providências necessárias ao Comitê 
de Direitos Humanos da OAB Londrina e da Defensoria Pública do Estado. 
 
Sra. Jaqueline Micali e Sr. Felipe Machado, parem agora de colocar a população londrinense 
contra os, já sofridos, moradores de rua.  
 
Façam o trabalho de vocês, que aliás é muito bem pago, devendo ser feito com dignidade, 
transparência e respeito aos direitos humanos. 
 
Secretário de Saúde Felipe Machado, implemente os CAPS e crie uma nova equipe de 
Consultório na Rua; reconstrua o projeto de redução de danos, pois a abstinência NÃO é a 
única saída para as drogas. 
 
Sra. Jaqueline o trabalho em conjunto com as igrejas teve um resultado muito bom e foi 
muito bem avaliado, o qual a Sra. viu progressivamente definhar e não fez nada a respeito. 
Precisamos que essa iniciativa se torne pública e estatal e não dependente da boa vontade 
religiosa. 
 
Tiraram-nos tanto, que nos tiraram o medo! 


