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Não compre de crianças e adolescentesAno VIII, número 35, janeiro, fevereiro e março 10 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição eles falam sobre
seres únicos, diferentes e especiais

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Em Porto Alegre, a
dignidade é negada aos sem
teto, inclusive nos espaços
de acolhimento, o que pode
ser constatado diante dos
inúmeros processos com
denúncias envolvendo
abrigos, albergues e casas de
convivência. As pessoas
esquecem que todos nascem
livres e iguais e dão pouca
atenção para quem é “me-
nor de verbas”. Compare o
que diz a Declaração
Universal dos Direitos
Humanos com alguns fatos
ocorridos por aqui:

Toda pessoa tem direi-
to a um padrão de vida
capaz de assegurar a
si e a sua família saúde
e bem estar, inclusive
(...) cuidados médicos.

Depoimento da Susana:
“Eu estava muito mal, ne-

nhum alimento parava no meu
estômago. Me sentia fraca, ti-
nha dor nos ossos, respiração
ofegante e arritmia. Até eu ser
atendida, levou três dias. Fui
menosprezada pelos médicos
por ser moradora de rua. No
Grupo Hospitalar Conceição,
me deixaram por último. As
enfermeiras não me ouviam, e
nenhuma delas me ajudou.
Outra pessoa doente é que teve
que me ajudar. Não resolveram
meu problema, porque o mé-
dico disse que não precisava
baixar hospital. No Conceição
não fiquei nem uma noite.

No Vila Nova eu fiquei por
oito dias, o que me aliviou um
pouco. O problema é que eles
não têm remédio pra distribuir.
O SUS está esquecido, ao me-
nos pra nós, moradores de rua.
Acho que ele é uma entidade que
não zela pelos direitos humanos
que deveria atender. Tem certos
remédios que o governo não dá,
como o Complexo B, por exem-
plo. É um complexo de vitami-
nas muito importante, mas o
SUS não distribui mais. Outros,
como o remédio pra tuberculo-
se, são distribuídos, mas não
funcionam direito.

Às vezes tu precisa fazer o
“teste” do remédio. Se um re-
médio não dá certo, tem que
voltar ao posto de saúde e pegar
outro diferente. É muito ruim ter
que ficar trocando de remédio o
tempo inteiro. A gente fica de co-
baia da própria doença”.

direitos desumanos

A realidade:
O PSF – Programa de Saúde

da Família sem Domicílio, um ser-
viço para moradores de rua, fun-
ciona das 8h às 17h. Às vezes a
gente chega e não tem remédio.
Depois das 17h, que tratamento o
morador de rua tem? O morador
de rua está em uma cilada: ele tem
tratamento, mas não tem sequê-
ncia. Primeiro que há poucas va-
gas em albergues. O albergue,
quando se consegue vaga, é só para
dormir, não dá nem para guardar
as coisas. Se chegar de tarde, já
não tem como acessar. Mesmo
quando se está em tratamento, não
criam vagas para ti. Se não pos-
suir RG, também não liberam.

Depoimento do André:
“Como já foi registrado na úl-

tima edição do Boca de Rua, con-
traí Gripe A. Ninguém chegava
perto de mim, nem no hospital.
No albergue, eu entrava por uma
porta e saía pela outra.

Com relação ao HIV, o remé-
dio que eu tomava me deixava mal.
Dava diarréia e vômito. Se eu te-
nho esses sintomas morando na
rua, o que eu vou fazer? Não dá
pra continuar usando o remédio.
Por que as repartições públicas dis-
criminam quem tem HIV, tubercu-
lose e Gripe A? Os moradores de
rua não têm acesso ao serviço pú-
blico. Imagina ficar pegando chu-
va quando se tem tuberculose?”.
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Os problemas do direito à saú-
de podem ser resumidos assim:
primeiro, há a dificuldade de
acesso. Os postos de saúde não
atendem pessoas sujas e mal-ves-
tidas. Acham que não são cida-
dãos, que cidadão é só aquele que
anda em shopping. Segundo, fal-
ta infra-estrutura para dar conti-
nuidade ao tratamento.

Tratamento dentário está es-
pecialmente difícil de conseguir.
O implante mais barato é R$ 232,
e é para um dente só. Assim
como atendimento psiquiátrico.
Também tem a questão das am-
bulâncias. Se disser que é mora-
dor de rua, elas nem vêm ajudar
– ou vêm tarde demais.

Sobre a questão do dependen-
te químico: não temos um servi-
ço adequado em Porto Alegre. O
único que tem é muito caro e não
cura a dependência, que é a
internação nas “fazendas”. Tu fica
“fora da realidade” por alguns
meses, depois volta direto pra
droga. O centro de internação
devia ser na cidade, não em ou-
tro lugar. Porque assim o usuário
mantém contato com o local onde
a droga está inserida, mantém
contato com a rua. O tratamento
da dependência está direcionado
à lógica das prisões. Mas o mun-
do está indo na direção contrária.
A melhor alternativa são os pro-
gramas de redução de danos. A
redução de danos tenta diminuir
a quantidade de drogas que a pes-
soa usa, para afetar o menos pos-
sível. A dependência deixa de ser
uma questão de segurança públi-
ca para se tornar uma questão de
saúde pública.

Ninguém será submetido à
tortura, nem a trata-
mento ou castigo cruel,
desumano ou degradante.

Ninguém será arbitrari-
amente preso, detido ou
exilado.

Toda pessoa acusada de
um ato delituoso tem o
direito de ser presumida
inocente.

Depoimento do Anderson:
 “Isso aconteceu quando eu es-

tava morando “lá na ponte” (pôr-
do-sol). Um amigo meu saiu cor-
rendo da polícia, por medo e hábito.
Eu estava junto com ele, e a polícia
me espancou. A polícia estava pro-
curando armas, drogas... Ameaça-
ram até me afogar, fingiram que iam
atirar, fizeram de tudo. Quanto mais
a gente negava, mais nos acusavam.
Também já fui detido por nada. Ti-
nha acontecido uns assaltos perto
de onde eu estava. A polícia queria
alguém pra pôr a culpa, pra poder
dizer pro patrão que fez o serviço, e
veio pra cima de mim”.

Esses abusos acontecem to-
dos os dias. O morador de rua é
detido e humilhado no ato, pouco
importa se é inocente. A pessoa
pode ser detida simplesmente por
estar mal-vestida, principalmente
os negros e os profissionais do
sexo. E muitas vezes é a própria
vizinhança que fica cuidando e
acusando esse “crime”. O ca-
chorro pode passear, mas o po-

A realidade contradiz o que determina
a declaração dos direitos humanos
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bre não. E a sociedade endossa
isso. Se sente incomodada com
a presença do morador de rua ou
de vila nos espaços centrais da
cidade. Até se tu estiver sentado
na praça, fazendo um lanche, vão
dizer que tu está sujando o
patrimônio. Quanto tempo uma
pessoa pode ficar parada no mes-
mo lugar sem ser acusada de “va-
diagem”, de “mendigagem”?

Toda pessoa tem o direi-
to de ser, em todos os lu-
gares, reconhecida como
pessoa perante a lei.

A realidade:
As pessoas não querem ver o

morador de rua. Preferem escon-
der, para não admitir uma parcela
de culpa. Esse direito engloba o
direito à visibilidade. As pessoas
gostariam de não ver e não se sen-
tir parte disso. O morador de rua
mostra, com sua presença, que
algo deve ser feito. E isso inco-
moda. As pessoas te correm por-
que não querem te ver parado.

Toda pessoa tem direito à
liberdade de locomoção
dentro das fronteiras de
cada estado.

Depoimento do Alexandre:
 “Quando eu fui pra Caxias pro-

curar trabalho, me mandaram vol-
tar. É uma cidade limpa, bonita,
mas não me deixaram ficar. Fui
atrás de emprego, não tinha nada
comigo. No albergue disseram que
eu só podia ficar uma noite. De lá,
mandaram eu passar na Brigada pra
pegar um papel de “autorização”.
E a Brigada me mandou embora
da cidade. O direito de ir e vir não
foi cumprido”.

A realidade:
O direito de ir e vir é ameaça-

do pelo projeto Adote uma Praça,
no qual uma empresa ou entidade
privada revitaliza o local e frequen-
temente nega acesso ao morador
de rua, ou ao morador de vila e de
outras comunidades. Como no
caso de uma praça na Ramiro Bar-
celos, que é vigiada por guardas
privados do Shopping Total. O
prefeito Fogaça quer que todas as
praças sejam adotadas até o fim
de seu mandato. Isso acaba res-
tringindo muito o direito à liber-
dade de locomoção. O Harmonia,
por exemplo, que foi adotado pelo
movimento tradicionalista, é cer-
cado. Até o banho, que muitos es-
paços (parques e praças) ofere-
cem, acaba sendo impedido.

Toda pessoa tem direito
à propriedade, só ou em
sociedade com outros;
ninguém será arbitra-

riamente privado de sua
propriedade.

A realidade:
A Guarda Municipal de vez em

quando leva nossos documentos e
colchões, e isso é um abuso de
autoridade. As coisas levadas ficam
em depósitos. Eles levam tudo, até
remédios, documentos, celular, di-
nheiro e pertences pessoais.

Depoimento do Anderson:
“Uma vez estávamos dormin-

do lá na sopa, bem cedo, quando
chegou a Guarda Municipal, acom-
panhada pela SMAM – Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. Eles
foram acordando, agredindo, jo-
gando água. Pediram pra levantar
e deixar tudo [nossas coisas] ali.
Não era pra levar nada, porque eles
iam “limpar”. Levaram tudo. Al-
gumas pessoas se revoltaram, deu
um quebra-pau”.

Toda pessoa tem direito à
instrução. A instrução
será gratuita, pelo me-
nos nos graus elementa-
res e fundamentais.

A realidade:
Para as pessoas com menos de

dezesseis anos, temos bastante op-

ções. Mas para a pessoa mais ve-
lha, que quer completar o ensino
médio, não há vagas. Não tem aces-
so, a prefeitura não disponibiliza.
Pedem comprovante de residência,
mas morador de rua, que vive de
albergue em albergue, não tem.
Solicitam histórico escolar, impos-
sível para quem vem do interior.
Mas há exceções, como o CEMET
Paulo Freire, que possibilita refor-
ço escolar através do EJA – Ensi-
no de Jovens e Adultos.

Toda pessoa tem direito ao
trabalho, à livre escolha
de emprego, a condições
justas e favoráveis de
trabalho e à proteção
contra o desemprego.

A realidade:
Existe o RAP, um projeto de

Reinserção à Atividade Produti-
va. Aprende-se alguma coisa, mas
pouco. As pessoas que fazem
num ano estão lá de novo no ou-
tro. É a mesma coisa que a ques-
tão da saúde: não há um encami-
nhamento. Falta uma central para
levar adiante. Não existe no país
um programa que garanta um
auxílio permanente a quem sobre-
vive nas ruas. De que adianta,
então, ser um país "emergente"?

As grades na praça impedem
a circulação dos moradores de rua

Carta à ONU

Nós, integrantes do jornal Boca de Rua, viemos através
desta carta denunciar as más condições em que vivem a mai-
oria dos moradores de rua da cidade de Porto Alegre. A de-
claração universal dos direitos humanos acaba de completar
61 anos, mas infelizmente a maioria dos direitos ainda está
esquecida, ou é parcialmente ignorada. Esperamos que esta
carta sirva de apelo e desperte a atenção da entidade.

O Boca de Rua é um jornal feito por moradores de rua, e
um dos únicos canais de diálogo com a sociedade civil. Há
mais de nove anos trabalhamos a questão da cidadania ne-
gada, tentando fazer com que a sociedade no enxergue e ofe-
recendo voz a nossos membros. Recentemente, participamos
da campanha mundial de fotografia Humanizando o Desen-
volvimento, e recebemos o reconhecimento de Francisco Fi-
lho, coordenador do evento no Brasil.

Constantemente, somos vítimas de políticas higienistas que
utilizam o aparelho policial do governo para tentar nos retirar
dos espaços urbanos do município, algo que vem piorando
com a escolha da cidade como uma das sedes da Copa de 2014.
A atual prefeitura não constrói políticas para que sejamos vis-
tos como cidadãos, e os castigos e maus-tratos são constantes.

A cidade de Porto Alegre enfeitou um de seus espaços
públicos, o Parque Marinha, com placas que ilustram os trin-
ta artigos da declaração dos direitos humanos. Gostaríamos
que, além de conhecidos, cada um deles fosse respeitado.

Obrigado,

Equipe do Jornal Boca de Rua

Participaram dessa matéria: Alexandre, Anderson, Fabiano, Gilmar,
Michele, Reinaldo, Susana e Wagner.

Particparam das oficinas de foto desta edição: MC Dom, André, Sidnei,
Anderson, André, Bocão, Leandro, Wagner, Tiago, Reinaldo, Gilmar e Paulo
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A TRAJETÓRIA
DO BOCA DE RUA

Como surgiu o Boca? O Boca de Rua
surgiu em 2000, para que as pessoas que
moram nas ruas não precisassem pedir di-
nheiro ou cuidar carros. Ele é um projeto
vinculado à ong ALICE.

Duas jornalistas, Rosina Duarte e Clari-
nha Glock, foram numa praça e pergunta-
ram se algumas pessoas que estavam na
rua gostariam de trabalhar com um jornal
deles mesmos. Os próprios participantes
sugeriram nomes que foram votados. Ga-
nhou o nome de Boca de Rua. Os primei-

Participaram desta matéria: Bocão, Paulo
Ricardo, Leandro, José Nedir, Tiago, Michelle.

ros encontros foram na praça do Rosário e par-
ticiparam Bocão, o Capitão Gancho, o Riquinho
e o Jéferson.

Como eram as reuniões no início? Bocão
conta: “a gente falava tudo que acontecia na
rua, as histórias nossas mesmo”. Aí começamos
o trabalho, escrever, bater foto, até o jornal ficar
pronto. Era dezembro de 2000. O jornal era bem
pequeninho, tinha poucas folhas e teve o nome
de “Vozes de uma gente invisível”. Depois da
praça dos Cachorrinhos, como o jornal cresceu,
fomos para a Redenção (Parque Farroupilha).

O número zero do jor-
nal Boca de Rua circu-
lou pela primeira vez
em Porto Alegre em ja-
neiro de 2001. Surgiu
exatamente no Primeiro
Fórum Social Mundial.
Em 2010 entra no seu 10º
ano de vida sem nunca
ter falhado um número.
Ele é inteiramente feito
por moradores de Rua e
pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
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COMO É FEITO O jornal?

Prêmios, livros,

vídeos e fotos
Além do jornal, o projeto Boca de Rua – Co-

municação das Ruas de Porto Alegre já produziu
três documentários e um vídeo de ficção, além de
duas exposições fotográficas (Faces da Rua e A
Dupla Face da Rua) e um livro literário (Histórias
de Mim – Escrituras do Povo da Rua – Editora
Quixote). Em uma década de atuação também ob-
teve os seguintes prêmios: Prêmio Direitos Huma-
nos 2002;Prêmio INSP - The International Street
Paper Awards 2008 – Best Vendor Essay – A fresh
perspective from the street"; Prêmio Pontos de
Mídia Livre do Ministério da Cultura – 2009.

Atualmente participam cerca de 20
pessoas das reuniões. A maioria mora na
rua, com algumas exceções. Alguns são
albergados. Trabalham no Boca adulto
cinco voluntários: Rosina, Natália,
Luciano, Rafael e Luiz. Eles apóiam nas
matérias e acompanham as saídas, mas
quem escreve, fotografa e vende são os
integrantes com mais de 18 anos. No Bo-
quinha, além da Rosina e do Luciano, tra-
balham também a Elaine, a Ada e a Neca.

O processo: primeiro a gente se reúne
em grupo e discute as pautas, respeitando
um ao outro, sem gritar e sem brigar. As pau-
tas são escolhidas no grupo inteiro. São
dadas várias sugestões e a gente escolhe as
melhores pautas por votação. Daí nos divi-
dimos em três grupos e cada grupo fica com
uma pauta. Como em cada grupo tem pesso-
as que não sabem ler ou escrever, eles dão
as suas opiniões e fazem as perguntas para
as entrevistas. Quem é alfabetizado anota o
que os outros dizem.

Pra fazer entrevista não precisa saber ler e
escrever, basta ter educação e respeito. A gen-
te monta as perguntas e quem manda ou mar-
ca o encontro são os voluntários. A gente

pega o gravador, uma caneta e uma agenda, e a
câmera de fotos e vai para a entrevista. A gente
vai de ônibus se for muito longe – às vezes o Luiz
(oficineiro de fotografia) leva no Fusca, que foi
apelidado Herbie. Quando o lugar fica próximo,
vamos a pé.

A gente faz a entrevista e alguém transcre-
ve. Depois de transcrita, a gente monta a maté-
ria, resumindo e organizando as informações.
Também escolhemos as melhores fotos e o as-
sunto da capa. Daí as pautas de todos os gru-
pos são juntadas e fica pronto o jornal.

Quem faz a diagramação é a Cristina
Pozzobon, e às vezes a Rosana Pozzobon ajuda.
Depois mandam pra gráfica do jornal O Pionei-
ro, de Caxias do Sul. O jornal vem de ônibus e o
Francisco, secretário da ALICE, traz para o lugar
do encontro, onde ele é distribuído.

O jornal é trimestral e as reuniões semanais.
No final de cada reunião se ganha 35 jornais
como merecimento do trabalho que foi feito por
nós. Nos feriados os integrantes ganham 60 ou
70 jornais (mais ou menos duas cotas). Quem
sai para fazer entrevista ganha uma cota a mais
de 5 jornais. O dinheiro da comercialização é
todo do vendedor. Quem não faz parte do grupo
não pode vender o Boca de Rua.

Como era na Redenção? No primeiro mo-
mento, as reuniões eram nas segundas-feiras de
tarde. Nós nos reuníamos no palco do Auditório
Araújo Vianna. Mas, como a reunião acontecia
no sábado e ficou difícil porque tinha eventos.
Então nós começamos a nos reunir ao redor do
Araújo. Quando chovia, a reunião acontecia no
portão de acesso, embaixo da aba. Às vezes ala-
gava. Foi nessa época também que começaram
a aparecer mais voluntários.

Foi aumentando o número de integrantes,
surgiram mães com crianças. Então foi criado o
Boquinha. Nesta parte do jornal, 17 crianças e
adolescentes mostram como vêem a vida. Para
isso, participam de passeios culturais, oficinas
de arte e de comunicação. Hoje toda a piazada
mora com a família e está matriculada na escola.
Clarinha Glock, que participou do projeto por
muitos anos, diz: "O diferencial do Boca é que
não são jornalistas que fazem, são pessoas que
vivem as histórias que fazem. E assim como o
Boca, existem outras publicações em todo o
mundo que são as próprias que, ou fazem, ou
têm a ajuda de alguém pra fazer. E o Boca é
vendido por quem faz o jornal".

Passado um tempo, saímos do Araújo Viana
e fomos pro Bandejão Popular Gaúcho, onde
as reuniões eram numa sala. Mas usaram a
sala para guardar roupas doadas na campa-
nha do agasalho e o Boca teve que ir para o
canteiro em frente, perto do Estádio Olímpico
do Grêmio, enquanto o Boquinha ficou den-
tro do prédio. Quer dizer: voltamos para a rua.

Depois que o Bandejão faliu, fomos para o
Restaurante Popular, pois eles disponibilizaram
uma sala em reforma, onde nós nos reuníamos
duas vezes por semana: segunda-feira, o Boca
de Rua, e quinta-feira o Boquinha. Saímos de lá
porque disseram que os adultos não podiam mais
usar o local. Só as crianças. Por isso o Boquinha
continua no Restaurante Popular até hoje.

No início de 2009, conseguimos um espa-
ço na Sala 10 do Mercado Público. Ficamos lá
até julho, quando pediram o local para as reu-
niões do Orçamento Participativo. Hoje tra-
balhamos no Grupo de Apoio à Prevenção à
Aids (GAPA/RS), onde já aconteciam as ofi-
cinas de Hip-hop, que são frequentadas por
muitos dos integrantes do Boca.

Brasil e França
O psicólogo Manoel Madeira traba-

lhou no Boca de Rua e no jornal francês
Macadam, vendido por moradores de rua
de Paris. Ele avaliou as duas experiências:

“No Boca era muito mais prazeroso
de trabalhar, pois o pessoal faz e vende o
jornal. A gente se sente fazendo mesmo
um jornal, dizendo coisas diferentes, ten-
tando se expressar. É um trabalho bem
mais criativo do ponto de vista da lin-
guagem e do jornalismo. O Macadam foi
criado em 1993, pra dar uma ajuda fi-
nanceira aos moradores de rua. O jornal
é feito por jornalistas, e só é vendido pe-
los moradores de rua. O trabalho é bem
mais burocrático e menos criativo.”

Democrático de verdade
Cristina Pozzobon, é integrante da

Alice, autora do projeto gráfico do Boca
de Rua e diagrama o jornal desde o pri-
meiro número.

“A Alice que tem como fundamento
básico a democratização da comunica-
ção. Os moradores de rua são um dos
principais grupos sem espaço na mídia
tradicional, por isso foram escolhidos
para o primeiro projeto da Ong. A
viabilização do jornal se deve a capta-
ção de recursos por meio de projetos e
parcerias com fundações, empresas, ou-
tras ongs e doações. Hoje, depois de dez
anos, essa iniciativa não apenas está viva
como tornou possível um canal de comu-
nicação permanente com a sociedade,
além de ser reconhecido no Brasil e no
mundo. O Boca é a forma mais pura e
autêntica de uma comunicação realmen-
te democrática.”
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Estilo é respeito. Boa aparência é educação. A gente

pode até se arrumar, ficar bonita, se pentear, fazer

maquiagem, ficar mais moderna, tirar os piolhos, limpar

os dentes, mas se não for educada não adianta. Não

precisa ser rica. A pessoa chique senta direito, fala com

voz calma, não diz palavrão nem sai gritando, xingando.

Ela tem simpatia, sintoniza com os outros.

A roupa nem tem que ser nova ou cara. Só limpa,

ajeitada, não assim largada, destas que viram museu

no guarda-roupa. Tem umas calças tão cansadas que

nem dá pra lembrar a cor que elas eram. A roupa

grita: “Não quero ser tatuagem”. Combinação tipo

carnaval também fica feio.

O mais importante é se arrumar no seu estilo. O

que é bonito para um pode não ser para outro. Cada

pessoa é única, diferente, especial. O estilo está na

criatividade e não no que aparece na tevê. De que

adianta ser bonito por fora e ser feio por dentro?

Únicos,
diferentes,
especiais
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Identidade
sem papel

Quando uma pessoa perde a carteira de
identidade é ruim. Mas ela não perdee a
identidade. Porque identidade é o que a pró-
pria pessoa é e não um documento, um pe-
daço de papel. Ela pode não ter nenhum do-
cumento e mesmo assim vai ter identidade.
A identidade é feita de carne, osso e pen-
samento.

Cada um tem a sua própria identidade,
que são as características da pessoa. Uns
são simpáticos, outros não; uns são bons,
outros são maus ou mais ou menos; uns pen-
sam muito, outros pensam pouco. Tem gente
que gosta de Carnaval, de doce, de novela,
de jornal e de filme, ou só de algumas des-
tas coisas, ou de nenhuma destas coisas.
Tem pessoas que vão para faculdade e ou-
tras que nem aprendem a ler. Mesmo assim,
esta pessoa vai ser importante porque vai
aprender o que se passa no mundo.

Existem os que são criados pelos pais e
os que são criados por outras pessoas. Tem
pessoas que vão para faculdade e outras que
nem aprendem a ler. A educação é impor-
tante para fazer as pessoas diferentes e
melhores. Pela educação se aprende as coi-
sas mais boas da vida. E não é só a educação
do colégio, mas também a dos pais, a dor ir-
mãos mais velhos, dos tios e de quem conhe-
ce as coisas. Mesmo quem não sabe escre-
ver é ser importante porque essa pessoa
sabe muito do que se passa no mundo e pode
ensinar para os menores.

Livre para voar
Aos seis anos minha identidade era a seguinte: eu brincava com minha irmã de casinha,

tomava banho de chuva com sabonete, ia pro jardim (escadinhas). Identidade: Uma menina
alegre, extrovertida e normal, como qualquer criança.

Aos 12 anos, já uma pré-adolescentes na 5ª série, comecei a namorar atrás do colégio,
matar aula e mentir para mamãe. Identidade: Uma adolescente rebelde.

Aos 18, estive internada no Hospital Espírita para me livrar da dependência da droga
e estou me tratando no Caps para sair bem resistente do crack. Hoje sou uma moça mais
prestativa para minha mãe, obedeço a ela e compreendo o quanto ela sofreu para me
criar. Raciocino antes de falar. Identidade: compreensiva e calma.

Minhas metas para 2010: seguir participando do Boquinha e dos grupos ocupacionais e
até começar as aulas. Identidade: Livre para voar, pois o viciado vive preso em uma gaiola
criada por ele mesmo. (T.C.G.)

João alguém
Para que mora na rua é difícil ter docu-

mentos. A pessoa não tem estímulo: para que
carteira de trabalho, se não tem trabalho?
Também não sabe direito como encaminhar e
falta um telefone para se informar ao certo.
Porque cada documento – carteira de identi-
dade, CPF, título de eleitor, carteira de tra-
balho – é feita em um lugar diferente. Tam-
bém falta dinheiro para tirar as fotos e pa-
gar as taxas. Só que mesmo os moradores de
rua precisam de documentos.

Sem o atestado de residência, por exem-
plo, quase todos os postos de saúde se negam
a atender. Fica impossível votar, pegar recei-
ta ou preservativo no postinho, abrir conta
bancária. A pessoa fica de fora na sociedade.
Além de não ter casa, perde seus direitos, vira
um João Ninguém. Isso não é justo. Todo mun-
do é um João alguém.

“Tem gente que tem
identidade, mas não
tem carteira de iden-
tidade. Tem gente que
tem carteira de iden-
tidade mas vive mudan-
do de identidade, imi-
tando os outros, se fin-
gindo do que não é”
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No filme A Pedra Mágica, umas crianças acham uma pedra que pode realizar
desejos. A gurizada do Boquinha não achou esta pedra ainda, mas fez as suas pró-
prias pedras mágicas, bem bonitas e coloridas. Faça também a sua. Depois feche os
olhos e pense bem forte em alguma coisa que deseja muito para 2010. Dizem que
querer é poder, então o seu pensamento pode ser a magia da pedra.

Com a guerra, a pessoa muda. Ela precisa matar, destruir e vai viver o tempo todo com medo de morrer. Um pouco dela morre antes
do tempo. Com a violência que tem na cidade, é a mesma coisa. A violência deixa a pessoa pior.

A cara da violência

Pedra mágica

“Que a miséria vá embora do Brasil e um
relógio Ben 10.” (Bruno)

“A sabedoria dos vendedores para con-
seguir administrar a família e para que
todos sejam mais felizes.” (William)
“Uma casa bem bonita pra receber o me-
nino que cresce no meu ventre e para eu
não correr o risco de perambular pelos
abrigos de gente que não tem onde mo-
rar.” (Marcela)
“Que a mãe fique rica.” (Lidiane)

“Mais inteligência para ter uma vida
melhor.” (Mikaela)
“Todo o mundo ficar rico e que o Luciano
não use mais óculos.” (Kauany)
“Passar de ano.” (Kaliny, Natana, Alifer
e Tiele)
“Ganhar uma bicicleta.” (Stefany e
Kauany)

“Engordar um pouquinho e ter casa bem bonita pra mãe ficar mais feliz
e bonita, e quem sabe até mais gorda.” (Vitória)

Participaram desta edição: Marcela, Taís, Esteffany, Alex Dionatãn, Jairo Tayrone, Vitor Moisés, Vitória, Alifer, Cristiellen, Estéfany, Natana, Mikaela, Kalliny, Kauany, Bruno,
David, Nicolas, Andrews, Lidiane e Wiliam. Grupo Amigos das Crianças (Pais e Responsáveis): Mara Lúcia, Mara Rejane, Denise e Fernanda.
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A cultura está nas ruas
Essa matéria é diferente:

é uma matéria-canção. Como
vamos falar sobre cultura,
usamos esta forma para nos
expressar. Leia como quem
canta um rap.

 Nossa cultura é rica e
grande/Escolhemos alguns
pontos /Pra mandar aqui/ Pra
começar/ Os Mestres dessa
Cerimônia /Vão se apresentar/
Imagine a batida/ Que o DJ
vai tocar/E segue com ela/
Pirando nessa rima/Que a
gente vai falar.

A cultura não está/ Só nas
palavras/ Há várias formas/De
se expressar/ O Jornal age di-
reto/Com as pessoas/E com
ele a gente/Vai se comunicar/
Fazemos um convite/Para es-
cutarem/Sobre outra cultura/.
Assim vão conhecer/Esse
movimento/Que está nas
ruas/ Tem muita gente/Que
pensa diferente/Do que está
aqui no Jornal/ Nessa maté-
ria/ Vamos falar/Que a cultu-
ra/É mudança e expressão.

Muita gente/Não acredita/
Na nossa cultura/Pois ela mos-
tra/Uma verdade/ Difícil de
escutar/Mas reunimos nossas
culturas/ para chamar a aten-

ção da juventude/Cultura de rua/
Bem disponível/ Pode mudar os
valores/Mudar as pessoas/Mudar
a vida/ Mas tem que chegar/Tem
que tentar/ Tem que fazer.

Nessa nova vida/Se cria
compromissos/Novos grupos/
Criam amizades/ Começa a pen-
sar/ Dar valor pra outras coi-
sas/Ouve conselhos bons/O jor-
nal é cultura/ Ele mostra a rea-
lidade/ Do morador de rua/Até
um grupo de rap/ saiu daqui.

O Hip Hop é união/ No morro
ele tem/ Muita identidade/ É for-
te e respritado/ Mas isso tinha que
mudar/Ele não está só no morro/
Está em todo o lugar/As pessoas
têm que ouvir/Só que lá no mor-
ro/Elas não conseguem entrar/
Mas lá no morro/É como todo o
lugar em todo o lugar/ Às vezes
tem problema/Às vezes tem bri-
gas/ Mas só se envolve em bri-
ga/ Aquele que quer/A gente tem
que pensar/ O que quer pra si/
Aqui vai este conselho/ Para es-
cutar/A cultura de rua/ Não tem
problema/O único problema/É se
se apaixonar.

Vários integrantes do Boca de
Rua fazem parte de um grupo de
Rap – o Realidade de Rua – que
funciona no GAPA.

Era uma vez um grupo de jo-
vens encarcerados e sem perspec-
tivas. Era uma vez uma psicóloga
cujo o sonho era multiplicar a paz
e a cidadania nos presídios do Rio
Grande do Sul. No meio do cami-
nho deles, a cultura hip hop.

Pintado com as cores da
negritude, e tendo como armas o
lápis, a caneta, o spray e o micro-
fone- ao invés da faca, do cani-
vete e do "trezoitão"- nasceu o
Projeto MCs Para a Paz.

Representando os 29 mil ma-
nos apenados do Rio Grande do
Sul, os MC's são jovens  inteli-
gentes e criativos. Esses jovens
são a voz do cárcere e cantam a
dor de sua gente denunciando,
criticando, conciliando conflitos
e protagonizando histórias. O
projeto, que beneficia grupos de
apenados dos 18 aos 29 anos
com problemas de conduta
carcerária, nasceu em 2007, a par-
tir de um atendimento individual
que a psicóloga Maristela
Mostardeiro realizou na PEJ (Pe-
nitenciária Estadual de Jacuí)

para resgatar um apenado viciado
em crack. Ele se libertou da depen-
dência através do RAP e atualmen-
te é um dos cantores e composito-
res do grupo.

Hoje, além do grupo da PEJ, in-
tegrado por 20 jovens de regime
fechado que participam há 2 anos
do projeto, há um outro na Casa
do Albergado Padre Pio Buck que
atende a 15 apenados de regime
semi-aberto e aberto. Para partici-
par do projeto o jovem deve pos-
suir uma habilidade ou interesse
na cultura hip-hop, ter uma postu-
ra crítica e contestadora, e  traços
de liderança. Nos grupos, realiza-
dos na PEJ (segundas feiras, das
13 às 16:30hs) e no Pio Buck (ter-
ças-feiras, das 14 às 17hs ) alter-
nam-se dias de palestras e ofici-
nas musicais e trabalha-se com ca-
dernos, canetas, cartolinas, CD,
lápis e borracha (para grafiteiro).
Além disto, são realizados encon-
tros com oficineiros da cultura hip-
hop como Mano Oxi, Whyte DJ,
W Negro e Jean que estimulam a
evolução e integração dos grupos.

Os guris  realizam  shows e o
projeto, mesmo sem patrocínio ou
recursos financeiros, já mostrou a
que veio."Temos apenados em li-
vramento condicional trabalhando,
já temos presos que estavam no fe-
chado e atualmente estão no semi
aberto e aberto trabalhando sem
problemas de disciplina ou fugas.
O que nos falta é uma entidade que
os receba, que os acolha quando
vão para livramento condicional ou
para a rua", diz Maristela.

Um outro  grande problema en-
frentado é a falta de uma parceria que
propicie fundos para a aquisição de
um notebook (para salvar as bases
instrumentais), além de camisetas
serigrafadas para serem utilizadas pe-
los jovens ou revendidas nos shows.
A renda seria usada na manutenção
das oficinas .Toda doação é impor-
tante e quem quiser ajudar pode ligar
para o Departamento de Tratamento
Penal. Fone:(51) 3288-7303

A voz do cárcere
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O Rap e o grafite fazem parte do hip-hop, que uma
das mais fortes manifestações da arte urbana

Participaram dessa Matéria;
Reinaldo Santos, José Ramirez

(Ceco) e Leandro Corrêa.


