
Entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, quinze pessoas em situação de rua foram brutalmente atacadas 
enquanto dormiam nas imediações da Praça da Sé, em São Paulo. Segundo notícias divulgadas sete pessoas 
morreram e oito ficaram feridas. Na época, as investigações apontaram para uma operação de extermínio 
executada por policiais. Até hoje os crimes não foram solucionados.
Este ano em memória aos 10 anos da Chacina da Sé, o Movimento Nacional da População de Rua – MNPR realizará 
ações em diversos municípios do país e no estado do Paraná haverão atos em  Curitiba, Londrina e Paranaguá. 

Em Curitiba, a partir do dia 13/08, haverá Palestras em Universidades, Seminários Públicos, além 
de uma grande Vigília na Praça Rui Barbosa. 

 | 19 de Agosto | 14H |
 – Prestação de serviço de corte de cabelo e manicure,
 – Orientações e encaminhamentos de saúde;
 – Orientações jurídicas;
 – Torneio de Futebol;
 – Atividades de lazer;
 – Apresentações culturais 
 – Vigília Noturna

Ainda, na manhã do dia 20 faremos uma passeata até a Sede do Governo do Estado, com o objetivo de solicitar 
a implementação definitiva da Política Estadual para a População em Situação de Rua e de requisitar mais 
atenção e presteza da Justiça, quanto aos casos de violência contra estas pessoas.



Ligue no número 100 -  DISQUE DIREITOS HUMANOS
Combata a impunidade, denuncie a violência contra a População em Situação de Rua!

A ligação é de graça e as denúncias são anônimas!

Apoio

Você Sabia...
Que viver nas ruas não é escolha, mas sim resultado do fracasso de um Estado que não prioriza investimentos 
em políticas públicas efetivas e inclusivas?  
Que todos os dias, pessoas em situação de rua tem sido incendiadas e espancadas, sendo vitimas de ataques 
violentos e fatais nas ruas das cidades brasileiras? 
Que esta população é composta por idosos, deficientes, egressos dos orfanatos e presídios, mulheres vítimas de 
violência doméstica, negros, indígenas, comunidade LGBT, entre outros grupos? 
Que entre os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a viver e morar na rua: 35,5% é pelo uso 
de álcool e/ou drogas; 29,8% é pelo desemprego e 29,1% é por desavenças familiares? 
Que 48,4% não concluíram o primeiro grau? 
Que 70,9% desta população exercem alguma atividade remunerada (catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, 
construção civil, área de limpeza, carregador/estivador) e que apenas 15,7% pedem dinheiro para sobreviver? 
Que em torno de 50% da população em situação de rua sobrevive com uma renda semanal entre R$ 20,00 e 
R$ 80,00 e nunca trabalharam com carteira assinada? 
Que o trágico e brutal ataque conhecido como “Chacina da Sé”, ocorrido em 2004 no centro de São Paulo, 
resultou na organização do Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR? 
Que o MNPR é um movimento organizado e articulado por pessoas em situação de rua, que contam com o 
apoio de entidades e organizações da sociedade civil, para defender e proteger os direitos daqueles/as que 
vivem e sobrevivem nas ruas? 
Que o MNPR está organizado no Paraná desde 2007 e vem fazendo a luta em todo o estado? 
Que uma das conquista foi a Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, a qual foi 
instituída pelo Decreto Federal nº 7053/2009 e que tem a intersetorialidade como principal objetivo? 
Que Curitiba já aderiu à Política Nacional e por meio do Decreto Municipal nº 1226/2012 criou Comitê Interseto-
rial de Monitoramento e Acompanhamento de políticas públicas voltadas ao atendimento digno destas pessoas? 
Que entre Abril/2011 a Novembro/2013 foram registrados 104 casos de violação contra a população em 
situação de rua no Paraná, sendo 45 denúncias de homicídios? 
Que 82% desta população é masculina e 53% estão na faixa etária entre 25 e 44 anos? 
Que 19% não conseguem se alimentar todos os dias (ao menos uma refeição por dia)? 
Que 24,8% não possuem quaisquer documentos de identificação e que apenas 3,2% recebem aposentadoria, 
2,3% recebem Programa Bolsa Família e 1,3% recebem Benefício de Prestação Continuada? 
Que você pode denunciar atos de violência contra as pessoas em situação de rua?
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