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Não compre de crianças e adolescentesAno VIII, número 36, abril, maio e junho 2010 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição eles criam mundos,
seres, deuses e monstros

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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O Carnaval é uma empre-
sa construtora de alegria.
Além disso, constrói vários
outros produtos como histó-
rias, fantasias, lembranças e
cultura. Ao contrário do que
muita gente pensa, esta festa
não dura só quatro dias. Du-
rante todo o ano, mais de 1,5
mil pessoas trabalham no Car-
naval em Porto Alegre. A cons-
trutora Carnaval emprega
marceneiros, serralheiros,
carpinteiros, desenhistas, cos-
tureiras, bordadeiras, músi-
cos, aderecistas, soldadores,
cozinheiros, faxineiros, segu-
ranças, copeiros, coreógra-
fos, montadores de palco e
outros profissionais. Dá tam-
bém oportunidade aos que
vendem pasteis, sucos, refri.

Rodrigo dos Santos e
Carlos França, o Carlinhos,
vendedores de cerveja e refri.
Para Rodrigo "tá faltando al-
guém da prefeitura para dar
uma organizada na escada .Na
hora que a escola de samba
entra na pista os vendedores
não conseguem subir para ven-
der nem os consumidores des-
cer para comprar. Entre os tra-
balhadores do Carnaval está
Marilene Vitória Dornelles, uma
técnica de enfermagem de-
sempregada. Vendendo chur-
rasquinho e café, ela quita as
suas dívidas.

Uma outra boa opção é fazer
parte dos 150 jovens recrutados
pela ACEPARS (Associação das
Entidades Carnavalescas de Por-
to Alegre e do Rio Grande do
Sul) para empurrar carros do
samba, como Everton , 21 anos.
Eles recebem R$ 20,00 por noi-
te: R$ 120,00 por seis dias de
trabalho. Ainda ganham janta e
são transportados para suas ca-
sas  em um ônibus locado pela
ACEPARS ao fim de cada des-
file. Mas para conseguir uma
vaga não é fácil.

Também não é verdade
que o Carnaval só serve para
as pessoas esquecerem os
problemas. Claro que quem
assiste aos desfiles ou sai na
avenida, durante uma hora não
pensa em mais nada. Mas é
só aquele tempinho. Depois
volta tudo. Muita gente não
tem condições de brincar por-

Carnaval é emprego
para o povo

que está trabalhando para sobre-
viver (vendendo ou guardando os
carros). Não podem participar da
alegria geral pois a frustração
deles é maior ainda. Não podem
desfilar com a escola do coração.

O bom seria se todo mundo
tivesse acesso aos desfiles, que
fosse entrada franca, como era
antes, e não como é hoje, com
ingresso pago. O ingresso custa
R$ 5,00, mas o cambista cobra
R$ 20,00. Na real, muitas pesso-
as pagam mais que R$ 5,00 para
entrar. Se fosse gratuito o Carna-
val seria muito mais popular e da-
ria oportunidade de todos se di-
vertirem. O Carnaval de Porto Ale-
gre não precisa imitar o do Rio.
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Se o Rio de Janeiro tem a
Sapucaí nós temos o Porto
Seco. A idéia de construir um
palco adequado ao carnaval
de Porto Alegre nasceu em
1992, quando o prefeito da
cidade era Tarso Genro. Mas
a obra só veio sair do papel
em 2004 porque simples-
mente nenhuma comunidade
queria ter em suas imediações
um local para o carnaval.
Como só a Zona Norte abra-
çou a idéia em dezembro de

2004 foi inaugurado na Ave-
nida Plínio Kroeff, Porto
Seco, Bairro Costa e Silva,
um complexo ainda incom-
pleto, com 07 hangares de
400metros quadrados e 25
metros de altura (denomina-
dos barracões) e quase ne-
nhuma infra estrutura para as
escolas de samba.

A fase seguinte das obras
envolveu as arquibancadas, ini-
cialmente projetadas para
30.000 espectadores, hoje re-

O sambódromo
duzidos a 12.000 por motivo
de segurança. Sob as arqui-
bancadas, serão instalados o
Museu do Carnaval, salas para
espetáculos e ensaios das
agremiações

Hoje o Complexo dispõe
de 15 barracões instalados
com um completo serviço de
iluminação e segurança 24
horas. A construção dos bar-
racões permitiu que as ale-
gorias sejam montadas no
local do desfile.
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As principais
escolas de samba

Cada Escola do Grupo Especial recebe da ACEPARS valo-
res que oscilam entre R$ 110.000,00 (Campeã), R$ 90.000,00
(2ª colocada), R$ 70.000,00 (3ª colocada)  como auxílio para
o carnaval seguinte.Todas as 13 escolas recebem em dinheiro,
mesmo as duas que são rebaixadas para o Grupo A (conheci-
do como Grupo de Acesso), que ganham R$5.000,00 cada
uma.

Estado Maior da Restinga – Suas cores são verde, verme-
lho e  branco e seu símbolo é um cisne branco

Imperadores do Samba – Suas cores são vermelho e branco
e seu símbolo é  a coroa imperial guardada por dois leões
africanos.

Embaixadores do Ritmo – No segundo semestre de 2009
a entidade anunciou mudanças em seus símbolos (com a ado-
ção de dois ursos polares no brasão) e cores, substituindo o
antigo bordô pelo vermelho combinado ao branco.

Império da Zona Norte – Suas cores são amarelo, branco
e prata. O símbolo são dois leões alados coroados.

Imperatriz Dona Leopoldina – Suas cores são laranja, pre-
to e branco. O símbolo é uma coroa de imperatriz  ornada
com os louros da vitória.

União da Vila do IAPI – Suas cores são azul, vermelho e
branco. O símbolo é uma locomotiva de um trem.

Bambas da Orgia – Suas cores são azul e branco e o sím-
bolo é uma águia.

Academia de Samba Praiana – Suas cores originais, azul e
dourado, foram substituídas pelo verde e rosa o símbolo é
uma coroa real sobre a letra P, entre dois cavalos-marinhos.

Participaram desta matéria: Reinaldo, Tiago e Carlos (cobertura da
avenida) Anderson, Wagner, André, Índio, Alexsandro e Michelle.

Arte das máscaras: Boquinha

Agradecimentos especiais: Coordenação de Comunicação da Secretaria
Municipal de Cultura Jornalista Marcelo Oliveira da Silva; Presidentes e

carnavalescos das escolas de samba do grupo especial; AECPARS.

O carnaval de Porto Alegre
teve origem no século XVIII
com o Entrudo, brincadeira
trazida pelos açorianos, na qual
as pessoas atiravam umas nas
outras limões (uma bola de cera
do tamanho de um limão cheia
de perfume). Havia casos em
que se atiravam ovos e farinha
nas "vítimas".

No século XIX, o entrudo
deu lugar ás sociedades carna-
valescas. A Esmeralda (verde e
branco) e os Venezianos (verme-
lho e branco) dominaram o car-
naval nessa época, em meio à
forte rivalidade.

Houve um tempo de grandes
bailes no Teatro São Pedro.
Quem não frenquentava ou não
podia pagar  os salões partia para
a Cidade Baixa, Menino Deus,
Azenha ou Bairro Santana, onde
a diversão para populares era ga-
rantida. As variadas fantasias só
dependiam da imaginação dos
foliões. Os homens adoravam se
vestir de mulher, sendo ajudados
pelas esposas, mães ou irmãs.

Blocos, ranchos, cordões de
sociedade e tribos carnavalescas
foram as primeiras grandes atra-
ções de nossos desfiles. O Corso,
desfile de carros alegóricos pelas
ruas de Porto Alegre, marcava uma
festa vivenciada pela camada mais
abastada da população. A Muamba
é uma atração exclusivamente
portoalegrense. Esse evento era
realizado bem antes do carnaval,
pois era uma maneira de arreca-
dar dinheiro para as festas e
fantasias.Ocorria em diversos
pontos da cidade, geralmente o
pavilhão da escola era carregado
aberto e as pessoas jogavam mo-
edas ali. O primeiro carnaval de
Porto Alegre realizado em 1946,
depois da Segunda Guerra Mun-
dial, marcou também a estréia das
tribos carnavalescas nas ruas da
cidade. Até então, os blocos do-
minavam a cena do carnaval.

Mas o carnaval "do povão"
acontecia mesmo nos bairros po-
bres como o Areal da Baronesa e
Colônia Africana, onde os escra-
vos libertos passaram a morar

após a abolição da escravatura.
O Areal se tornou um reduto car-
navalesco a partir de 1930. Lá
surgiu o inesquecível "Rei Negro"
– Seu Lelé, primeiro Rei Momo
Negro de Porto Alegre – e os pri-
meiros coretos populares da pe-
riferia. O outro bairro de negras
origens da cidade, a Colônia Afri-
cana, aos poucos foi perdendo
sua negritude pela especulação
imobiliária, e hoje tem nomes
pomposos como Rio Branco,
Mont'Serrat e adjacências.

 Por volta de 1960 surgiram,
as primeiras Escolas de Samba.
Nesta época os desfiles oficiais
foram realizados na Avenida
Borges de Medeiros (hoje
revividos nas "Descidas" da
Borges), e anos depois, na Ave-
nida Loreiro da Silva, a Perime-
tral. Ali permaneceram os desfi-
les até 2004, quando o sambó-
dromo no Complexo Cultural
Porto Seco foi inaugurado.

 Fonte: “Fragmentos Históricos do
Carnaval de Porto Alegre", de Heitor
Carlos Sá Brito Garcia

Breve história da folia

Dias antes da realização dos
desfiles oficiais do Carnaval 2010,
o Complexo Cultural do Porto
Seco recebeu a visita do arquite-
to Paulo Mendes da Rocha, com
vistas á realização de um projeto
arquitetônico para um sambódro-
mo permanente na capital gaúcha.
"Será um projeto audacioso com
a marca de Porto Alegre como
referência em carnaval", afirmou
o Secretário da Cultura Sérgius
Gonzaga.

Durante a visita, o prefeito
José Fogaça anunciou que em
2011 serão iniciadas as obras no
Porto Seco, que atualmente conta
com arquibancadas desmontáveis
de madeira ao final de cada even-
to. O anúncio atende a uma antiga
reivindicação da AECPARS que

planeja, organiza coordena e super-
visiona o carnaval de Porto Alegre
em parceria com a prefeitura. Pre-
sidida por Antônio Ademir Morais
– conhecido como Urso – a
AECPARS atualmente conta com
19  escolas de samba (13 do Gru-
po Especial e seis do Grupo De
Acesso) e duas tribos associadas
(Guaianazes e Comanches).

Com o objetivo de cultivar a
cultura carnaval durante todo o
ano (e não somente nos dias da
folia) a AECPARS tem realizado
desde 2009 em sua sede no Porto
Seco  o evento "Barracão do Sam-
ba", promovido todo os sábados
com uma escola convidada.

“Nosso carnaval avançou, isto
é fato. Para qualificá-lo precisamos
fundamentalmente da construção

Como será o amanhã?
de um sambódromo definitivo. O
prefeito prometeu construir o pri-
meiro módulo de arquibancadas
em 2010 e estamos aguardando”.
Segundo o prefeito José Fogaça,
além da pista de desfiles e dos bar-
racões, o Projeto prevê a constru-
ção de um Anfiteatro e um
Multipalco, para que o local possa
ser utilizado durante todo o ano com
atividades de cultura, lazer, espor-
tes e prestação de serviços a co-
munidade. Em 2011, será reativado
o Grupo 1B, com escolas de Sam-
ba da Região Metropolitana, desfi-
lando em São Leopoldo. O Grupo
1B, denominado de "novo acesso”
será formado pelas escolas Unidos
do Capão, Imperatriz Leopoldense,
Fidalgos e Aristocratas e mais uma
escola convidada.

Montamos um bloco in-
ventado, só de moradores de
rua. Os instrumentos seriam
feitos com aquelas latas de tin-
ta de 18 litros (tambores),
garrafas Pet ou latinhas de
cerveja com pedrinhas (cho-
que-choque). As fantasias
também usariam material
reciclado e muita criatividade.

O Boca de Rua poderia ser
o abre-alas, por exemplo. A
gente faria uma boca bem
grande de espuma de colchão
e papelão, línguas de
bexiguinha e dentes de garra-
fa descartável pintada de

branco. O carro alegórico
seria um carrinho de papel
enorme e bem colorido. As
fantasias seria as nossas rou-
pas mesmo, mas enfeitadas
com o material que catamos.
Ia ser um sucesso.

Quase todos os redato-
res dessa matéria já partici-
param dum carnaval. Exis-
tem duas opções : desfilar
num bloco ou numa escola
de samba. A gente prefere o
bloco, pois é mais livre e
mais barato. Numa escola,
tem passo marcado, tem
padrão, é muito compromis-
so. Tem que ser tudo per-
feito. Quem não participou
dos ensaios não pode desfi-
lar. Num bloco, tem ensaio
apenas pra bateria, o resto é
só curtir! O desfile da esco-
la é mais bonito, mas tem
menos alegria. De qualquer
jeito, desfilar é uma experi-
ência muito legal.

“Eu quero botar
meu bloco na rua”
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Moradores de Rua
se organizam

Projeto Aquarela
Atualmente há duas entidades que ten-

tam organizar o movimento social da popu-
lação de rua: o Fórum da População Adulta
em Situação de Rua e o Movimento Aqua-
rela da População de Rua. O Boca de Rua
acha que eles podiam se unir para se fortale-
cer cada vez mais, para que os moradores de
rua consigam garantir seus direitos. Um dos
problemas da organização dos moradores
de rua como movimento social é que o mo-
rador de rua não tem lugar fixo, então fica
ruim de se locomover de um lugar distante
para uma reunião. Paulo acredita que os pro-
jetos deveriam iniciar a mobilização chaman-
do pessoas que estão dentro dos abrigos,
albergues e casas de convivência, pois são
pessoas que estão mais capacitadas para
participar do movimento social.

O projeto Aquarela da População de
Rua começou com o Fórum dos Morado-
res de Rua, mas foi se fortalecendo e se
tornou outro projeto. As reuniões aconte-
cem no Simpa (Sindicato dos Municipários
de Porto Alegre), com a participação de
poucos integrantes. O Aquarela quer for-
mar e fortalecer o movimento social da po-
pulação de rua. Sérgio Carvalho, represen-
tante do movimento, diz que o objetivo do
movimento é permitir “que a voz dessa po-
pulação, desse segmento, desse compa-

nheiro que muitas vezes sofre e apanha na rua
da Brigada” seja escutada e que estas denún-
cias e demandas sejam levadas adiante, sendo
os moradores de rua representados por uma
entidade. Os participantes desse movimento já
foram pra São Paulo fazer uma capacitação para
as lideranças regionais do movimento da po-
pulação de rua. Lá eles conheceram e se inte-
graram a movimentos de todo o Brasil.

No Aquarela, a idéia é que todos os  partici-
pantes conheçam as discussões e os proble-
mas, as responsabilidades dos órgãos públicos
com a população de rua, e que os integrantes
tenham conhecimento do que está acontecen-
do no movimento. Veridiana Machado, que faz
parte da comissão do Aquarela, diz que “a gente
quer um outro caminho, no sentido de que cada
um possa se empoderar e ter um controle social,
possa ter capacitação política pra saber o que
está acontecendo, por onde é que as coisas es-
tão indo”. Tudo no Aquarela está sendo feito de
forma coletiva. O movimento tem discutido so-
bre um teto e sobre a geração de trabalho e ren-
da pra população de rua. Querem provar que um
morador de rua pode ter um trabalho e ganhar
sua renda através de suas próprias mãos.

Realidade de Rua:
É o grupo de moradores de rua que tem o

dom de cantar músicas, de fazer rap. Ele acon-
tece no GAPA, todas as quintas-feiras. As

Existem projetos em
Porto Alegre que fa-
zem um morador de
rua se sentir parte da
sociedade, pois parti-
cipando destes proje-
tos fazemos a diferen-
ça. Alguns exemplos:
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músicas falam o que é a realidade da rua para
quem nunca foi para a rua e não sabe como é. O
instrutor do grupo é o Tiano. O grupo se apre-
senta em escolas, para a população em geral, e
já cantaram na Feira do Livro de Porto Alegre.

GAPA:
O GAPA é uma ONG que dá oportunidade

para as pessoas em situação de rua e que tem
o vírus do HIV, que dá auxílio psicológico. É
parceiro do jornal Boca de Rua e a sede do
Realidade de Rua.

EJA:
A Educação para Jovens e Adultos é a

escola para quem é mais velho, para quem tra-
balha, para quem parou um tempo de estudar.
Marcos estava no Albergue Municipal e ti-
nha parado de estudar na 3ª série. Por encami-
nhamento do albergue, fez a matrícula no Co-
légio Paulo Freire e estudava de manhã. Com
o avançamento (uma avaliação que é feita a

cada seis meses), ele passou da T2, corres-
pondente a 3ª e 4ª séries, para a T3 (5ª e 6ª
séries) e depois para a T4 (6ª e 7ª séries). “Eu
achei muito bom, fui muito bem recebido, mes-
mo eles sabendo que eu era morador de rua e
que também usava drogas”, diz Marcos.

Cootravipa:
É uma cooperativa integrada ao DMLU.

Existe há 20 anos, empregando muitas pesso-
as, não só moradores de rua, mas pessoas
que têm casa para sustentar. Além de morado-
res de rua, a Cootravipa emprega ex-apenados,
idosos, pensionistas, aposentados, pessoas
que querem arranjar um trabalho para sobre-
viver. “Ali é o começo para arrumar uma coisa
melhor. Tu aprende um pouco como se varre,
como se limpa, para ser serviços gerais, para
ter referência no currículo”, diz Marcos.

Na cooperativa tem várias áreas de serviço: a
varreção, serviços gerais em hospitais, postos de
saúde e colégios, roçadas (cortar a grama), raspa-
gem n(tirar terra com pá da rua), coletor (trabalho
no caminhão de lixo), pintura, capataz e no DEP
(abrir bueiros). É preciso trabalhar todos os dias,
mas às vezes tem folga aos domingos. Depois de
um ano, tem 15 dias de férias. Não tem vínculo
empregatício, mas desconta INSS e os trabalha-
dores recebem cerca de um salário mínimo.

Sérgio (ao microfone) e Veridiana (de lenço)
explicaram como funciona o projeto aquarela

Participaram desta matéria: Marcos Vinícius,
Paulo Ricardo, Leandro, Rafael Marques,

Juliano, Vandir, Michelle, Ceco.

Os caminhos
para quem
mora na Rua

O principal foco do governo para os
moradores de rua está relacionado a Funda-
ção de Assistência Social e Cidadania da
prefeitura. É para a FASC que o prefeito e o
governo em geral lançam verbas para pro-
porcionar o bem estar da população de rua,
que muitas vezes não chegam até eles. Al-
guns lugares mantidos pela FASC são as
casas de Convivência (Casa 1 na João
Alfredo; Casa 2 e Casa de Inverno na Gaspar
Martins). Os Albergues são uma outra op-
ção, mas ninguém gosta de albergues. Em
alguns não se pode falar com ninguém. En-
tra todo mundo em silêncio, toma banho,
janta e vai pra cama sem nem trocar uma
idéia ou fumar um cigarro. O morador de rua
não é bicho, se ele quiser só dormir ele se
joga na rua, se procura estar entre as pesso-
as é porque quer conversar, quer atenção,
quer ajuda, quer estar entre gente. O Alber-
gue não é ruim, mas não toca no foco das
pessoas – que é o que elas querem.

Tem ainda outros lugares que os mora-
dores de rua procuram, como o Restaurante
Popular, ou Bandejão, mantido pela Ação da
Cidadania, onde se pode almoçar e jantar por
1 real. Tem a Sopa da Getúlio, que abre de
segunda a sábado e começa às 10 horas, indo
até acabar a sopa. Tem também opções que
variam com o dia e o local, como o Carreteiro
na Borges, que no sábado e domingo custa 2
reais o prato; O tio dos domingos na praça
Dautro Filho, que traz uma quentinha em cai-
xa de leite; o Paladinos, no sábado na Prince-
sa Isabel; Segunda à noite no largo da Epatur;
o Alemão da Sopa que vem de Kombi e a
cada dia muda o lugar; etc. Caminhando e
conversando se descobre outros lugares e
pessoas, e assim se vai vivendo.
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No mundo onde vive o último homem o sol é vermelho, nunca faz frio nem calor e existe sempre uma neblina

O mar é gigante. Muito, mas muito fundo e com ondas enormes. Existem monstros marinhos nele e os navios

afundam. Dá para ver os pedaços de muitos navios da praia, com serpentes imensas entrando e saindo pelos

buracos do casco. Crateras e montanhas e um vulcão com fogo no meio de uma ilha. Os dragões voam em

volta. Só um homem vive neste mundo. Ele tem DNA dos monstros e a marca dos deuses na testa.

O último homemO último homem
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Deuses e
monstros

Quando os monstros começaram a
matar os homens, um cientista – o dou-
tor Jack Hide – criou um homem es-
pecial com o DNA dos monstros. Ele
não sabia, mas este monstro era filho
de um deus e o homem nasceu com um
pouco de monstro e um pouco de deus.

Todos os outros homens do seu
mundo morreram. Os monstros mata-
ram. São monstros horríveis, como
uma cobra de três cabeças chamada
Posseidon, uma serpente marinha, a
Ocguar, e um gigante do mar – o Onig.
Os deuses também são maus, estão
do lado dos monstros. Eles são mui-
tos e andam pela terra. A Deusa da
Água – Medusa – tem rabo de cobra;
o Deus Místico – Itagnan – controla
o tempo e alguns outros usam másca-
ra de gladiador onde só aparecem os
olhos vermelhos. E tem ainda o Deus
da Guerra, conhecido como Godof.

O último homem luta contra todos.
Ele é muito forte, mas não tanto quan-
to os monstros e muito menos ainda do
que os deuses. Só que tem inteligência.
Para saber exatamente o que precisa
fazer pra destruir um monstro, ele se
olha no espelho. É um espelho especial,
assim como água, que na verdade é um
portal. Ele enxerga ele mesmo, só que
não é ele mesmo. É alguém que ensina
ele a matar os monstros.

Cada vez que ele elimina um mons-
tro, o homem se torna mais forte.
Quando isso acontece se cria uma
onda de som bem grande e ele absor-
ve a força. O homem não é imortal nem
indestrutível, mas pode ressuscitar se
estiver forte. Ele não pode nem falar
com os monstros, não pode ser amigo
deles. Os monstros só sabem fazer
maldades: mataram os homens, des-
truíram a natureza. Os monstros não
são amigos nem dos outros monstros.

O homem não tem casa. Vive mudan-
do de lugar para fugir dos monstros e
dos deuses. Mas ele tem um esconderi-
jo predileto: uma caverna, atrás de
uma cachoeira. Ali fica protegido. Como
é o último, sente falta de companhia.
Então viaja para outra terra. Uma ter-
ra distante onde vivem outros homens
e mulheres – Wildiana. Ele fica lá um
tempo. Conversa com os outros, abra-
ça as mulheres, mas sempre volta. Ele
precisa seguir matando os monstros.

Autor: Andrews

Em Wildiana, as pessoa moram nas árvores e
vivem  em completa harmonia com a natureza

Seres e plantas
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Os pássaros
As aves de Wildiana são diferentes de todos os
outros pássaros do mundo. Existem muitos tipos.
Um deles, o Brieta, é alto e magro com pernas de
cegonha e bico tipo tucano, virado para baixo. As
penas são pretas e roxas e o rabo muito grande.
Ele também tem umas plumas na cabeça que nem
um moicano. Voa altíssimo e é muito brabo.
Outro pássaro é o Kessya. Este tem o bico compri-
do e as penas brilhantes, cor de rosa e roxo. É
manso, amigo dos homens, das mulheres e das
crianças. Mas não gosta que comam os seus ovos.
Por isso eles escondem. Disfarçam de pedra.

Terra de Wildiana
Em Wildiana o mar é azul. Não as-

sim, como outros mares que pare-
cem azuis, mas azul mesmo. A água
é azul e não transparente. Ninguém
afunda no mar, por isso ninguém
morre afogado. Dá para abrir os
olhos quando se está mergulhando
e não arde. As plantas são como pe-
nas azuis, rosa, vermelho, laranja. A
terra é bem preta e é por isso que
as flores são lindas. Só que elas não
podem ser tocadas, senão fecham.

Há árvores que, em vez de folhas,
dão flores. São muitas árvores e
elas são a casa das pessoas que vi-
vem lá. Elas sobem num cipó e se
ajeitam nos troncos. Wildiana não
tem construções, só natureza.

O povo de Wildiana é muito inte-
ligente. Eles aprendem tudo com a
Mulher Sábia que se chama Flor-de-
Lis e com o Homem Sábio que se cha-
ma Divã. Os dois conhecem todos os
segredos de Wildiana: como fazer
fogo com pedrinha e gravetos, como
fazer armas para caçar, a caçar só
para comer,  como escrever no bar-
ro (porque não tem papel em
Wildiana e as letras são todas di-
ferentes das nossas).

Os sábios também explicam o que
é certo e o que é errado, contam o
segredo das plantas e onde podem
ser encontradas. Algumas são mui-
to raras como a planta da cura, a
planta do amor e a planta da luz.
Ninguém nunca mata ninguém em
Wildiana.

Autores: Mikaela, Nicolas, Tiele
e Natana

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.

Arte,
artesanato
e escrita
são feitos
com barro
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também queremos
um mundo melhor
O Boca de Rua participou da
marcha de abertura do Fórum
Social Mundial, no dia 25 de
janeiro. Vimos e fotografamos
os protestos do para o mundo
inteiro ver. Os grupos protes-
tavam contra o sistema capita-
lista, a destruição da nature-
za, os preconceitos, a explora-
ção sexual.  Eram aposentados,
de sem-terra, anarquistas, os
sindicalistas, os GLBTs.
A Marcha começou às 17h e saiu
do Largo Glênio Peres. Os repre-
sentantes do Boca eram André,
Tiago, Bocão, Fabiano, Portugu-
ês, Índio, Vanessa. Os estandar-
tes do Boca e do Boquinha foram
carregados e participamos dos
gritos de ordem com os demais
movimentos sociais.

Porto Alegre é de todos
No aniversário de Porto

Alegre – comemorado em
março passado – é importan-
te lembrar que todos os mo-
radores da cidade são cida-

Porto Alegre é de todos
dãos e não apenas os que vivem
sob um teto. Mais do que nin-
guém, os moradores de rua são
porto-alegrenses. Quando o res-
to das pessoas fecham as portas
dos seus pequenos mundos: seus

apartamentos, seus trabalhos e
seus carros, nós continuamos a
viver no coração da cidade, por-
que a cidade inteira é nossa casa.
Parabéns, cidade de Porto Alegre,
nosso lar.


