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“Vozes de uma gente invisível” era a chamada de
capa do primeiro número do jornal Boca de Rua.
Passados 10 anos, os integrantes do grupo ganha-
ram mais do que visibilidade: conquistaram respei-
to. Hoje eles são conhecidos na cidade – onde ven-
dem o fruto de seu trabalho – premiados e sauda-
dos por gente de várias partes do mundo (veja car-
tas na página 22)

Durante esta década de informação e dignidade, tam-
bém angariaram parceiros fiéis que acompanharam
toda ou parte da trajetória do jornal, entre eles a Fun-
dação Luterana de Diaconia (FLD), Paulo Afonso
Consultores de Marcas e Patentes, Fundação Mau-
rício Sirotsky Sobrinho, Revista Biss, Grupo de Apoio

à Prevenção da Aids (Gapa),  Restaurante Popular,
Bandejão Popular, Editora Dom Quixote, Lavoro
C&M e Documental Fotos .

Espiando o passado e revisando as antigas listas de
presença, é possível afirmar, sem risco de exagero,
que pelo menos 20% dos cerca de 1400 morado-
res de rua de Porto Alegre freqüentaram o projeto.
Parte deles se reorganizou e deixou as ruas, alguns
abandonaram o projeto e outros morreram, quase
sempre nos gelados invernos sulistas. Todos fica-
ram na lembrança, mas quatro marcaram o grupo
para sempre: Alca, idealizador do Boquinha;
Mercedes, autor do Rap do Boca de Rua; Chineza,
poeta e pensador; Neri, que sonhava montar uma

grife de bonés e camisetas com o símbolo do Boca.
Também no coração do grupo ficaram os profissi-
onais de várias áreas – jornalistas, psicólogos, as-
sistentes sociais, educadores, publicitários, fotógra-
fos, artistas plásticos, administradores – que parti-
ciparam como oficineiros. Sem falar, é claro, dos
nossos leitores. Sem a aposta de vocês, sem o res-
peito de vocês, o jornal não existiria. Por isso, aqui
estão as suas matérias preferidas, eleitas por vota-
ção no site da Alice (www.alice.org.br). Boa leitu-
ra e continuem conosco por mais 10, 20, 30 e mui-
tos e muitos anos.

Agência Livre para Informação,
Cidadania e Educação (ALICE)

vozes de uma Gente visível
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Dez anos de
dignidade
e informação

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 o 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 obte-
ve 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 das reuniões
cerca de 20 pessoas. 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 as ma-
térias e acompanham as saídas, mas quem
escreve, fotografa e vende são os inte-
grantes com mais de 18 anos. No Boqui-
nha, além da Rosina e do Luciano, traba-
lham 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
pautas são escolhidas no grupo inteiro. São
dadas várias sugestões e a gente escolhe
as melhores pautas por votação. Daí nos
dividimos em três grupos e cada grupo fica
com uma pauta. Como em cada grupo tem
pessoas 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 próxi-
mo, 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 aju-
da. Depois mandam pra gráfica do jornal O Pio-
neiro, 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 cinco jornais. O dinheiro da comercialização
é todo do vendedor. Quem não faz parte do gru-
po 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,
alagava. Foi nessa época também que começa-
ram 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.

é trabalho, sim
Primeiro dizem que a gente tem que

trabalhar. Daí, se trabalha no Boca de
Rua, dizem que não é trabalho, que é
coisa de vagabundo, fraude,  171. Só
conseguem ver o trabalho da forma co-
mum: na frente do computador, no mer-
cado, na farmácia, na obra. O nosso tra-
balho é diferente, é alternativo, mas é
trabalho, sim.

Para quem não sabe, temos que
comparecer às reuniões, discutir as
nossas regras, fazer treinamento,
escolher os assuntos, entrevistar, fo-
tografar, fazer as notícias e depois
vender o jornal, aquela coisa toda.

Quem é do Boca enfrenta muita
discriminação. Tem muitos policiais
que correm os vendedores do Boca
da sinaleira, chamam de mentiroso,
ameaçam rasgar o crachá e até des-
troem os jornais.  Eles abusam do po-
der, não respeitam.

Quando a gente oferece jornal na si-
naleira, tem pessoas que atendem a gen-
te bem, falam só o que queremos escu-
tar, que é um sim ou não.  Tem muitos
que perguntam sobre a edição, dizem que
conhecem o trabalho, elogiam. Mas tem
alguns que ofendem, mandam arrumar
serviço, falam mal do jornal.

Agradecemos aos que compram o
nosso jornal, valorizam o nosso traba-
lho, têm a consciência de que estamos
fazendo uma atividade honesta.  Para
os demais, a gente dá um conselho:
Antes de criticar, leiam o Boca!
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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 sequên-
cia. Primeiro que há poucas vagas
em albergues. O albergue, quando
se consegue vaga, é só para dor-
mir, não dá nem para guardar as
coisas. Se chegar de tarde, já não
tem como entrar. Mesmo quando
se está em tratamento, não criam
vagas para ti. Se não possuir RG,
também não liberam.

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

tima edição do Boca de Rua, con-
traí a 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 infraestrutura 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 arbitra-
riamente 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 correndo
da polícia, por medo e hábito. Eu
estava junto com ele, e a polícia me
espancou. A polícia estava procu-
rando armas, drogas... Ameaçaram
até me afogar, fingiram que iam ati-
rar, 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 cachor-
ro pode passear, mas o pobre não.

A realidade contradiz o que determina
a declaração dos direitos humanos
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E a sociedade endossa isso. Se
sente incomodada com a presen-
ça do morador de rua ou de vila
nos espaços centrais da cidade.
Até se tu estiver sentado na pra-
ça, fazendo um lanche, vão dizer
que tu está sujando o patrimônio.
Quanto tempo uma pessoa pode
ficar parada no mesmo lugar sem
ser acusada de ‘vadiagem’, 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 Bri-
gada pra pegar um papel de ‘auto-
rização’. 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. Algumas
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

16 anos, temos bastante opções.

Mas para a pessoa mais velha, que
quer completar o ensino médio, não
há vagas. Não tem acesso, a pre-
feitura não disponibiliza. Pedem
comprovante de residência, mas
morador de rua, que vive de alber-
gue em albergue, não tem. Solici-
tam histórico escolar, impossível
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 comple-
tar 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 30
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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O outro lado da história

Pobre não tem direito a segurança, só rico que
tem. Os brigadianos estão aí para defender a to-
dos, mas não defendem, eles batem primeiro e de-
pois interrogam. Só que não fazem isso na frente
das pessoas e por isso a sociedade não vê este
tipo de violência. Nos últimos tempos a situação
piorou muito para quem trabalha nas ruas, especi-
almente depois que pegaram o filho de uma perso-
nalidade política muito importante fumando crack
na Vila dos Papeleiros.  E agora com esta campa-
nha contra o crack, então...

A verdade é que algo estranho vem acontecen-
do nas sinaleiras da capital. A rua não parece ser
mais de todos. Por que quem vende bala e bergamota
pode estar na sinaleira e os guris com os seus
malabares, bolinha, com o rodo e os santinhos são
vistos como alguém que está extorquindo as pes-
soas? Para os integrantes do Boca de Rua, por exem-
plo, eles falam que, com o jornal, nós estamos extor-
quindo os motoristas Pedem para “sumir com esse
lixo da sinaleira”, dizendo que só o Diário Gaúcho e
a Zero Hora é que são jornais de verdade. Não há
número de incertas no dia. Os brigadianos nos pe-
gam cada vez que nos encontram, mesmo que faça
cinco minutos que cruzaram com a gente.

Essa matéria era pra ser uma coluna com breves
relatos de violência, mas eram muitos relatos, e não
eram breves. E nem chegamos a falar do preconcei-
to e da discriminação. Isso também não é violência?

Banho no Dilúvio
No domingo, 14 de junho, a noite já tinha caído, quan-

do por volta das 19h30min o Índio também caiu. Na
verdade, ele foi arremessado dentro do Dilúvio, no meio
da Ipiranga. Os policiais chegaram, disseram que a
barbada ia acabar. Deram uma gravata no Índio, pega-
ram ele pelas pernas e braços e jogaram no arroio. Foi
banho em noite de inverno.

Nem santo protege
No domingo, dia 21, às 14h30min, na sinaleira da

Barão do Amazonas com a Ipiranga,  o Leandro estava
trabalhando com os santinhos, e um amigo com o rodo,
quando os brigadianos desceram da viatura com um pe-
daço de pau na mão. Ele correu e o brigadiano falou:
“Eu vou quebrar teus dois joelhos para tu nunca mais
correr de mim”. Então entrou na viatura e acompanhou
com o carro toda a corrida. O Leandro entrou em uma
rua contramão e eles desistiram. Dessa vez deu sorte
porque era carro, pois se andam de moto ou a cavalo
não têm escapatória.

Perdido não é roubado
Pra quem cuida de carro na João Alfredo e na

Republica, a coisa também não anda boa. Os policiais
estão dando em cima. Mas não é só lá. Dia 21, domin-
go, às 23 horas, o Maneco estava cuidando carro no
Restaurante Cavanhas da Perimetral, quando a Brigada
chegou. Dois brigadianos o abordaram e colocaram na
parede. Não acharam nada, mas mandaram ele cami-
nhar. Ele falou que não iria sair dali, pois tinha um monte
de padrinhos que iam ajudar ele. Então os brigadianos
levaram para um cantinho e bateram, deram paulada e
mandaram ele andar. Até o dinheiro dele caiu no chão, e

Quando a sociedade pensa em segurança,
não vê o abuso da autoridade.

Existem câmeras
na rua (na
Salvador
França com a
Bento Gonçalves
tem uma, na
Praça Vida Nova
tem outra).
Quando os
brigadianos
batem nos
trabalhadores
de rua, eles
evitam as
câmeras.

ele nem pôde juntar. Quando voltou para o lugar onde
tinham caído, não achou mais o dinheiro.

Tomou nos Dedos
Na quinta dia 4 de junho, às 16h30min, estavam o

Índio e o Jéferson no sinal da Salvador França com a
Ipiranga, eles viram a viatura vindo e o Jéferson correu.
O Índio ficou, pois quem não deve não corre. O
brigadiano deu a batida, não achou nada, colocou ele
contra a parede, com as mãos bem abertas, e bateu com
o cassetete nos dedos. Não é intenção dessa matéria
expor os policiais, mas se fosse, até isso ficaria difícil,
pois esse, por exemplo, coloca o colete por cima da
farda para não aparecer o nome. Tem também um poli-
cial que tem um cassetete com mais de um metro de
comprimento. E dói!TODO OS TIPOS DE VIOLENCIA

Esforço para humilhar
No dia 10 de junho, presenciei uma abordagem da

Brigada Militar a cinco rapazes que estavam dormindo
na rua - dois deles com cerca de 15 anos. Fiquei cho-
cada com a falta de respeito de um dos policiais, que
gritou durante todo o tempo, inclusive comigo, e es-
forçou-se para humilhar as pessoas que estavam sen-
do revistadas, insinuando que eram todos ladrões. Ao
tocar nos pertences dos sujeitos em situação de rua, o
fazia com uma expressão de nojo ou então encostava
com o pé. Foi uma postura absolutamente desnecessá-
ria e indignante. E o pior foi que, ao sair dali, eu sabia
que os guris que estavam na ocorrência sofreriam al-
guma represália. Como me contaram mais tarde, na-
quele dia apanharam ainda mais. (Natália Alies, jorna-
lista do Boca de Rua, informou aos policiais que iria
assistir a abordagem)

A gente já conhece bem a rotina. Tem varia-
ções, mas o espírito é sempre o mesmo. Durante
o dia tem o cutucão com o cassetete no osso da
coluna e no vazio (pegando o rim, o vazio e a boca
do estomago). Se tem um muro perto, então, é
certo: batem com o rosto na parede. A concha no
ouvido virou bom dia. Mas em geral a primeira
coisa mesmo é o tapa na cara. Primeiro eles ba-
tem, depois revistam. Aí que checam os docu-
mentos. Alguns, eles conhecem. Quando estão
com um colega novo, já avisam: “Este aí não pre-
cisa bater o registro porque não tá devendo”. Mas,
mesmo assim, não saem sem o tchau - sempre
batem na cara. Tem uns que são ainda mais vio-
lentos, que já chegam com “oitão na cara”, te to-
cando contra a parede e perguntando qual as tuas
broncas. Se mentir, é pior.

Mas nem todas as abordagens são assim.
Na quinta-feira, dia 11 de junho, os cavaleiros
do 4º Regimento de Polícia Montada (RPmon)
abordaram na elegância. Pediram que ninguém
corresse e para levantar as roupas. E o sargen-
to pegou os dados para ver se alguém tinha
bronca. Como ninguém tinha, ele disse pra não
fazer bagunça e deu boa tarde pra galera.

Sabemos que ninguém é santo. Dependendo
do lugar dá para entender porque eles desconfiam
e chegam forte. Eles não sabem a reação da pes-
soa, nem quem ela é. Mas isso justifica o abuso de
autoridade? E se a arma dispara quando eles colo-
cam na cara do sujeito? E quando a pessoa não
deve nada, por que batem?

Os policiais se mordem porque a sociedade
ajuda a gente, mas principalmente, porque a gen-
te sempre volta após apanhar. Parece um jogo
de gato e rato. A sinaleira e as ruas são o empre-
go de muitos.

Gato e rato

Participaram dessa matéria:
Índio, Ceco, Roberto, Michelle,

Anderson, Valdir, Adriano,
Ceco, Leandro, Jorge, Rafael

França e Flávio.
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Arroz com feijão e cacos de vidro
Estão botando lixo e até vidro mistura-

do com a comida nos macaquinhos. Os
macaquinhos são sacos onde os morado-
res dos apartamentos e casas costumam
colocar comida para os que necessitam
na rua e pendurar nos galhos das árvores
ou nas grades dos edifícios. Tudo que tá
dependurado se diz que é um macaquinho,
porque macaco vive dependurado. Exis-
tem casos de pessoas que foram parar em
hospital porque comeram cacos de vidro
em macaquinhos. Por isso, o Centro de
Referência às Vítimas da Violência da Pre-
feitura de Porto Alegre enviou, em junho
deste ano, um documento ao Ministério
Público para denunciar essa violência.
Alex, Michele e Belo, do Boca de Rua,
estiveram no Centro e deram um depo-
imento sobre isso.

Os macaquinhos aparecem um pouco
antes do meio-dia na Cidade Baixa, Meni-
no Deus e Bom Fim, principalmente nas
ruas Fernandes Vieira, João Telles, João
Alfredo, Lima e Silva, Felipe Camarão,
Garibaldi, avenida Goethe e República. É
um hábito de muitos anos, mas, há um
ano mais ou menos, começou a aparecer
muita comida azeda e misturada com cas-
cas de fruta e legume, tomate e fruta po-
dre, toco de cigarro, papel higiênico sujo,
cocô de cachorro e, o que é pior, produ-
tos químicos e cacos de vidro.

Um dia, Belo estava louco de fome.
Batia nas casas e ninguém dava nada. Fi-
cou todo faceiro quando encontrou uma
sacolinha com uma lata de Nescau. “Es-
tava super pesada e eu custei para abrir.
Quando consegui, vi que era merda pura.
Respingou merda para todo o lado. Fiquei
indignado”, lembrou. Val e Chineza pega-
ram um macaquinho que tinha veneno para
matar barata misturado com a comida.
Chineza pensou que era clorofina, mas viu
que era veneno pra insetos.

Genilson também ficou feliz quando
encontrou um saco com chocolate, mas
tinha lixo por baixo. “Tentei tirar uns cho-
colates que estavam mais em cima, mas
não adiantou porque tinham pegado o gos-
to. Acho que botaram pra sacanear mes-
mo. Eles deviam dar mais valor para o ser
humano porque quem mora na rua não é
bicho”, disse. Uma coisa parecida acon-
teceu com Fábio. Ele encontrou um
macaquinho com arroz, feijão e massa,
mas tinha também baganas de cigarro e
o cheiro forte ficou horrível em toda a
comida. Ficou com água na boca e lou-
co de raiva. “Eles colocam esses negóci-
os na comida para a gente repugnar e
não comer mais”, falou Magda. Ela tem
um amigo que comeu caco de vidro jun-
to com a comida no dia 13 de fevereiro.
“Ele achou um macaquinho com caco
de vidro e casca de laranja. Ele comeu
um pouco, passou mal e desmaiou. Eu
chamei a viatura, daí eles chamaram a
ambulância”.

Quando Luiz vê alguma coisa de-
pendurada, sai correndo, atravessa

pela faixa, passa por cima de um carro,
se o carro não passa por cima dele, aí
chega lá e o que é? Lixo. “Oh, decep-
ção.” Às vezes botam o lixo dependura-
do nas árvores (em pregos) por causa
dos cachorros, mas isso não tira a curi-

osidade de o pessoal da rua olhar. Claro,
quando tem sacos demais, eles descon-
fiam. É propaganda enganosa: é lixo.

Ainda tem muita gente que faz um
macaquinho limpo. “Tem tia que até es-
quenta a comida”, disse Genilson. “É só o
cara olhar , dar uma cheirada. Se tá bem
geladinho, também é sinal de que a comida
está boa”, ensinou Leandro. Outro dia Luiz
tava no Centro, com uma amiga. Ela foi
mexer no lixo, procurar latinha nos sacos
pretos. E encontrou lá dentro uma ótima
refeição, limpa. Tinha um bife, uma
massinha esperta com aquele queijinho por
cima. Só faltou o vinho. Talvez venha dos
restaurantes, porque estava numa embala-
gem já separada, mas num saco de lixo. Se
ela não mexesse ali, babau, se perdia.

Antonio Carlos e Silvio também são cli-
entes dos macaquinhos, mas Sandro pre-
fere a sopa da Casa de Convivência: “Esta
eu sei que vem todo o dia na minha mão”.

Quando a pessoa está muito mal, muito
drogada, ou com muita fome nem vê o que
está comendo. “Uma vez passei uma se-
mana na droga e quando comi passei mal.
Nem escolhia comida. Às vezes eu olho os
loucos comendo qualquer lixo e tenho medo
de ficar assim”, falou Fábio.

Airton Pereira Larossa, o Bigo-
de, 40 anos, pegou uns macaqui-
nhos na esquina da rua João Alfredo
com a República, junto com o ami-
go José Carlos Alencastro, conhe-
cido como Roque. Quando masti-
gou a comida, Airton percebeu algo
estranho, parecido com areia. Qual
não foi a surpresa dos dois ao per-
ceber que tinham engolido pedaços
de vidro.

Roque, sentindo pontadas, foi
desmaiado para o hospital fazer la-
vagem estomacal. “Na hora que
senti aquilo nos dentes, cuspi e ti-
nha aquelas coisas”, revelou Air-
ton que, revoltado, registrou ocor-
rência na 10ª Delegacia de Polícia
e na Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos.

Escaldado pelo preconceito e
pela experiência de anos vivendo
nas ruas, Airton deixa seu recado:
“Se eu falar pra vocês...Já vi tanta
gente morrer na rua. A gente tá na
rua, mas não quer ser humilhado,
discriminado. Caco de vidro pode
matar, não se dá nem pra cachorro.
Isso é preconceito contra a pessoa
de rua. A gente não pede de propó-
sito, para incomodar. Pede porque
precisa de ajuda”. Belo e  Reinaldo

Comeu vidro
e passou mal

LIXO, COCÔ E VENENO DE BARATA FORAM ENCONTRADOS
na comida doada aos moradores de rua

Sacos de lixo e comida se confundem

Resposta de Angela Salton
Rotunno, da Promotoria de
Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos em 1O /7/2005:

“...após análise detalhada do
seu conteúdo, observo que a
questão, sob a ótica criminal,
já foi registrada na Delegacia
de Polícia, onde terá o encami-
nhamento pertinente. No to-
cante à conscientização da po-
pulação, é necessário que se
promovam campanhas ou ou-
tros recursos nesse sentido,
responsabilidade esta, a cargo
exclusivamente do poder públi-
co municipal. Assim, devolvo
a referida documentação a essa
Secretaria de Direitos Humanos
e Segurança Urbana,  para fins
de adoção de políticas públi-
cas que a municipalidade en-
tender cabíveis.”

Denuncie a violência
Centro de Referência às Vítimas de
Violência - Rua João Alfredo, 607,
salas 406 e 407, Porto Alegre, RS
Fone: 0800-6420100
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O crack tem vários
nomes: choro, medo,
esperança. Não é o
começo nem o fim: é o
meio. O começo, o que
te leva para rua, é a
desilusão, a falta da
família, de emprego,
de oportunidade, a
AIDS. O fim é a morte.

O QUÊ
A pedra é mais ou menos

como um grão de milho. Tem
de várias cores e, de acordo com
a cor é mais potente ou mais fra-
ca. Tem uma que parece um
sabão amarelo, conhecida como
escama de peixe. A Titilhane é
muito forte. Por isso chamam
de Hulk. Outras cores são o
branco e o laranja. É comprada.

Tem também a “casquinha”
que é feita pelo usuário. Esta é
uma mistura de cocaína, bicar-
bonato e água. Quando esquen-
ta fica tipo uma "rapadura". Aí
estala, faz "crack". O crack é jus-
tamente a casquinha que estala.

QUEM
E os usuários de crack es-

tão vivos. Alguns estão atirados
na droga, mas alguns até traba-
lham. E podem sair. É difícil,
porque os tratamentos que têm
por aí e o sistema de saúde aju-
dam muito pouco. A  pessoa se
trata, se interna quando conse-
gue – porque é difícil conse-
guir vagas – e quando sai não
tem apoio nem oportunidade.
Volta para a rua. Então, quase
sempre recai. A única saída é a
força de vontade. Mas uma for-
ça forte mesmo. Quem sai é
porque tem cabeça muito for-
te. É mérito dele mesmo.

Para entender melhor o pro-
blema vamos dizer que existem
dois tipos de usuário: o viciado e
o dependente. Ou também po-
deria ser o escrupuloso e o ines-
crupuloso, o ofensivo e o ino-
fensivo. O dependente – escru-
puloso, inofensivo- só se escon-
de na droga. É uma espécie de
fuga. O viciado – inescrupuloso,
ofensivo- é um dependente que
fugiu ao controle. O viciado é
aquele que 'saiu da dele'. Fica
usando o tempo todo: 25 horas
por dia. Não come, faz qualquer
coisa para conseguir comprar
uma pedra. É um doente muito
grave. A sociedade pensa que todo
usuário é ruim. Isso não é verda-
de. Tem os que fumam e não rou-

A pedra da desilusão
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comum é utilizar o cachimbo, que
pode ser feito com antena de car-
ro, bobina ou joelho de cano. Em
último caso se usa a lata.

Também pode ser misturado
com a maconha. Macaquinho é a
casquinha com maconha. Outra
forma é desmanchado e enrolado
com a maconha ou com fumo de
cigarro. Aí ele tem o nome de Pitico.
No final, porém, tudo é a mesma
coisa. Uma ilusão da mente.

ONDE
O crack é comprado em vilas,

bairros, bares, estádios. Tem em
todo lugar. O vendedor não é sem-
pre o mesmo. Ele te conhece, mas
tu não conhece ele. O vendedor
não é o patrão. É o laranja. Para
consumir se usam principalmente
lugares escondidos. Onde se reú-
nem mais de um usuário.

bam, não agridem, não prejudicam
ninguém. Só que às vezes pra se es-
conder a pessoa tem que agredir.

Existem pessoas que têm as
duas faces e todos usam o crack
para suprir uma carência. É a pe-
dra que te fuma e não ao contrá-
rio, porque o crack te deixa assus-
tado. Dá um brilho, um assombra-
mento. O passado volta pra assom-
brar e fica meio fora de si. Ela sol-
ta o medo que tu tem dentro de ti e
também muitas outras coisas. De-
pois, bate o remorso, o arrependi-
mento. É uma droga devastadora.

COMO
O crack é usado com outras

drogas, cinza de cigarro ou resina
da própria pedra (da resina, inclu-
sive, está sendo feita uma nova pe-
dra que é muito mais forte e peri-
gosa do que o crack que hoje a
gente conhece). Sozinho não dá
nada. Dura só cinco minutos. En-
tão tem que usar com outras quí-
micas como a maconha e o álcool.
Para usar o crack em si, o mais

Participaram desta matéria: Paulo.
Michelle, Cristiane, Lairton,

Anderson, Índio, Marcos, Dirce,
Wagner e Fabiano

Pouca gente se pergunta
por que os dependentes ms
não saem dessa. Veja as
dificuldades:

Briga de vontades
Todo o usuário quer se li-

vrar da dependência, porque
está se matando. Só que a von-
tade de consumir a droga é ain-
da maior. Isso acontece porque
ele está doente e não porque é
sem-vergonha.

Desinformação
As pessoas não sabem ao

certo onde procurar ajuda. Não
basta ir num posto e dizer que
quer se tratar. Tem que ser en-
caminhado, esperar consulta.

Poucas vagas
Morador de rua não pode se

tratar em ambulatório. Quando
volta para rua, os amigos estão
na pedra, está chovendo, faz frio
e bate a fome. Aí volta tudo. Mas
as vagas para internação são

Mesmo usando a droga, algumas pessoas
conseguem se organizar e trabalhar

poucas. Demora e a pessoa acaba
desistindo.

Uma droga por outra
Para livrar o dependente do

crack muitas vezes dão uma dro-
ga tão forte quando a pedra. Dei-
xa a pessoa toda torta.

Trabalho de graça
Nas fazendas terapêuticas, é

o doente trabalha de graça. Isso
faz parte do tratamento, mas às
vezes exageram, vira escravidão.

Dia seguinte
A alte é complicada, especial-

mente para quem mora na rua. A
pessoa sai sem emprego, sem casa,
sem ninguém para acompanhar.

Foco no dependente
Não existe uma política pública

e quando se faz campanha o foco é
no dependente. Não se fala no trafi-
cante, mas só em reprimir o usuá-
rio. Também não se pensa em al-
ternativas depois do tratamento.

POR QUE  RECAEM?
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A fome de alimento e a fome da droga
são parecidas. Dá dor, agonia e a cabeça
fica zonza. Quando as duas andam juntas,
sempre vence a fome da droga. A droga
faz mais falta que a própria comida. É uma
necessidade química e psicológica e não
só física. É uma “fissura” que faz esque-
cer tudo, querer viver só o momento.

A fome é uma vergonha para a huma-
nidade. Um flagelo, um grande genocídio.
Violenta, mutila e aniquila milhões de ho-
mens, mulheres e crianças em todo o mun-
do, principalmente nos países subdesen-
volvidos. Não é somente um grave pro-
blema biológico, mas um sério problema
político e econômico. A fome é uma do-
ença social.

As pessoas costumam dizer “tô com
fome”, mas elas não sabem o que é
fome. Elas falam do hábito de comer.
Só quem fica mais de um dia sem ali-
mento, sabe o que é fome. Quando uma
pessoa fica muito tempo sem comer a
barriga ronca. O ronco é tão forte que
quem tiver do lado ouve. “A fome faz
com que todos os órgãos pareçam  des-
ligados do cérebro. A gente fica des-
norteado”, explica Alca.

Ele teve sua primeira experiência
com a fome com 11 anos, quando fu-
giu da Aldeia SOS, onde vivia: “Eu nem
sabia que alguém podia sentir fome
porque fui criado em instituições. Mas
também não sabia pedir e por isso pas-

sei três dias sem comer. No terceiro
dia eu estava completamente tonto. As
pernas bambas, perdi a aptidão para fa-
zer qualquer coisa, até para pegar um
papel do chão, até para olhar ara cima.
Perdi a graça do mundo”, lembra Alca.
Também Bocão passou fome quando
saiu de casa, depois de uma briga com
o padrasto. “Eu tinha um peso na men-
te, não queria levantar nem caminhar.
Só queria comer”.

Quando a pessoa não está acostu-
mada a viver na rua, tem vergonha de
pedir ou catar no lixo. Quando chegou
do interior, procurando trabalho, Ale-
xandre ficou oito dias sem comer. “Me
deu uma dor tão forte que parecia que
eu estava oco. Desmaiei e fui levado
para o abrigo Bom Jesus” .

comer para meu filho, eu faço qualquer
coisa, menos roubar. Ele não entende, não
quer saber. Fica brabo. Deus me livre dei-
xar ele sem comida. Ainda bem que eu
estou acostumado na rua e sei onde con-
seguir as coisas. Em Porto Alegre tem
muita gente que ajuda. Não há necessi-
dade de roubar para comer”, diz André.

A fome da droga é ainda maior. Sem-
pre vence a fome da comida. Se tiver
R$ 5,00, pensa: “posso arranjar comida
depois”. E compra tudo de droga. A pes-
soa que está na rua, que não tem empre-
go, que tem Aids pensa “vou morrer
mesmo” e aí se atira na droga. Na rua
tem muita maconha, coca, loló e, de uns
tempos para cá, bastante crack. Os da-
nos da fome e da droga são parecidos.
Existem alguns moradores de rua que
não consomem droga. Eles são diferen-
tes. Bem mais gordinhos.

É difícil se recuperar, ver luz no fim
do túnel.  A pessoa nem levanta a cabeça
para enxergar. “Há cinco anos quando
conheci a minha madrinha, Mariléia, eu
estava no fundo do poço, segurado na
ponta da corda. Tudo o que eu pensava
era na loló. Café da manhã, almoço e jan-
ta para mim era loló. Eu comia loló. Mas
ela me mostrou que eu tinha valor e fui
subindo.”, recorda Alca. Apesar de exis-
tir muita discriminação, há pessoas boas
que não negam um prato de comida.

Quem passa fome esquece todo o
tipo de etiqueta. Quando encontra um
saco de comida (macaquinho) faz um
furo e se esquece da sociedade em vol-
ta. O único pensamento é matar a fome.

Entre os que passam fome existem
dois grupos grupos. Tem os desinibidos,
que são mais soltos e não se importam
de revirar as lixeiras. Comem até comida
azeda. “A gente chama os restos de xis
latão”, lembra Tales. E tem os envergo-
nhados, que não comem comida do lixo,
não se sabe bem se por vergonha ou por
medo que faça mal. Quase sempre quem
chega na rua mais tarde, com 14 anos ou
mais,  tem mais vergonha.

Para saciar a fome as pessoas fazem
de tudo, como: roubar, pedir na sinaleira
ou pedir de porta em porta. As moradoras
das casas  que sempre dão comida são
chamada de chamado de freguesas.

Mas pior do que passar fome é ver
filho passar fome. “Quando é para dar de

Você não sabe o que é fome
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Labutar na escuridão
Talvez quem tem uma boa casa não

saiba o que é passar uma noite na rua.
É um sofrimento: o frio, a fome, a vio-
lência, o medo aumentam. Enquanto
para o cidadão comum o dia é mais ten-
so que a noite, para o morador de rua a
noite é mais tensa que o dia. É difícil
um morador de rua dormir de noite.
Durante o dia, as ruas cheias de traba-
lhadores, estudantes e policiais inibem
a liberdade do morador de rua: de dia é
mais difícil cuidar carros, parar nas
praças, às vezes até de conversar com
as pessoas. Durante a noite, até o con-
sumo de drogas e álcool é mais liberal,
e mesmo as pessoas de classe média
usuárias de drogas abusam do mora-
dor de rua. Todo morador de rua já viu
uma agressão a alguém que estava dor-
mindo por um cara da classe média.

Durante o dia, o morador de rua se
preocupa mais em conseguir alimento
e lavar a roupa. A partir das 18 horas,
para a maioria, fica mais fácil traba-
lhar. Flanelinhas, hippies vendedores de
artesanato, engraxates, profissionais do
sexo, vendedores de amendoim, de in-
censo, de cachorro-quente, taxistas:
eles têm a rua como espaço de traba-
lho. Isso também porque de noite a rua
é mais liberada: não tem a ação da SMIC
(Secretaria Municipal da Indústria e
Comércio), não tem represália ao tra-
balho dos ambulantes, até a prostitui-
ção é mais tranqüila.

Bom mesmo é ir num bar, ficar cur-
tindo. Os que estão na correria do dia
se encontram à noite. Quando tem ba-
ralho, jogam carta. Se tem pagode, pe-
gam umas latas, começam a batucar.
Quem tem rádio, começa a dançar.
Morador de rua não tem hora para dor-
mir. Tem uns que dormem cedo, ou-
tros amanhecem, ficam trabalhando, ou
ficam pela droga.

A Cidade Baixa é um bairro diferente:
por ser cheio de bares, é para lá que mui-
ta gente vai ao anoitecer. Ali o dia é mais
corrido por causa do horário de trabalho
comum – durante a noite as pessoas têm
mais paciência, param mais na rua. As-
sim, o comércio dos trabalhadores de rua
cresce: “Com certeza a galera olha mais
meu trabalho de noite”, disse Roberto,
que vende artesanato no bairro.

A noite na Cidade Baixa também é
mais violenta: tem menos policiamento
e mais movimento. Dos bairros da zona
central, a Cidade Baixa é aquele que mais
tem festa em Porto Alegre. Mas onde é
mais violento à noite, numa vila ou na

Cidade Baixa? Carlos, que trabalha na rua e
mora na Vila Dique, responde: “Na vila, com
certeza! Pra mim, é menos perigosa por-
que eu moro lá, me criei lá. Mas pra maio-
ria vai ser muito mais perigosa”.

Os moradores de rua são mal vistos
pelo fato de alguns usarem drogas na
frente da sociedade. “Na real, a violência
é mais desses playboys, mas os morado-
res de rua são mais fracos e ficam com a
pior”, falou L.

O trabalhador de rua tem mais liberda-
de: pode escolher seu horário, não tem hora
pra bater o cartão. “No meu pano, faço o
meu trampo, busco o meu dinheiro. Se
trabalhar de dia, vai ser numa empresa,

O anoitecer é a hora de buscar latas e papelão no lixo alheio para garantir a sobrevivência

dentro duma fábrica ou duma firma, o
que não é pra mim”, disse Pedro, ven-
dedor de pingentes. Ao mesmo tempo,
ele não tem uma renda fixa. Tem certos
dias da semana que o trabalhador de rua
ganha mais que um trabalhador de car-
teira assinada, mas tem muitos dias que
ele não tira nem pra comida.

Se os trabalhadores de rua fossem
reconhecidos como verdadeiros traba-
lhadores, a sociedade daria mais valor
e os respeitaria mais. “O que quere-
mos deixar claro para a sociedade é
que somos trabalhadores e não vaga-
bundos, como às vezes somos trata-
dos”, disse Ceco.

Cidade BaixaCidade BaixaCidade BaixaCidade BaixaCidade Baixa

Pode ser
minha filha

Terça-feira, 5h30 da manhã. Luiz Carlos
estava caminhando e viu uma menina na ave-
nida Farrapos, num telefone público, tapando
o rosto e indo até um carro para falar com um
seu freguês para ir se prostituir. Para arrumar
dinheiro durante a noite na Avenida Farrapos
meninas de 12 a 17 anos fazem ponto. As me-
ninas poderiam estar estudando ou fazendo
um curso, mas elas ficam numa esquina. “Foi
uma tristeza ver uma menina de 12 anos que
pode ser minha filha”, pensou Luiz.

Estudo e latinhas,

a opção de alguns

Para alguns moradores de rua, como M. e V., ir à

escola é a grande pedida da noite. Depois da aula, eles vão

para os lugares em que pretendem dormir. V. diz que vai

para a praça ficar com sua mulher, que não faz nada de

diferente. Para outras pessoas que dormem na rua, o sono

é o mais importante.

O povo da rua não vai muito a festas. “Não vou por-

que não tenho roupas e nem companhia”, fala M. R., por

sua vez, lembra que já foi a muitas festas, mas hoje se

diverte vendo as dos outros. Para ele, a noite agora é

momento de oportunidade, de adquirir alguma renda ca-

tando latinhas. E também de se integrar à sociedade e

encontrar os amigos da rua.

Boca de Rua/Agência Alice

Boca de Rua/Agência Alice
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No frio, dói o pulmão, a garganta, o
dente, dependendo, até os ossos. O mo-
rador de rua vira para um lado e outro e
não esquenta. No inverno, de noite tem
que fazer um fogo e ficar acordado. O
pior horário é pelas quatro ou cinco da
manhã, porque o solo já perdeu quase todo
o calor que armazenou durante o dia, e aí
é só frio mesmo. Só se consegue dormir
quando é dia e o sol apareceu. Aí se pro-
cura um banco na praça para deitar.

Para um morador de rua, o frio signi-
fica uma tempestade muito fria. É algo
que mata rápido, deixa mais doente, ou
entre a vida e a morte. Se a gente não
tem coberta, morre de frio como já acon-
teceu com várias pessoas conhecidas.
Alguns tentam se acolher num lugar mais
quente, como aquele velho na Rodoviá-
ria que morreu sentado. Ele tinha uns 60
e poucos anos. A família não é de Porto
Alegre, ele sempre viveu sozinho. Em dia
de chuva fina, os moradores de rua pro-
curam uma aba. Se não encontram, fi-
cam com a roupa molhada no corpo.

De madrugada as ruas são totalmente
desertas. A gente quer parar perto de um
bar, mas olham de cara amarrada e tem
que sair. Mesmo no frio, botam água e te

empurram. Se vacilar, ainda chamam a
Brigada Militar pra bater.

Uma vez, Alemão viu um menino na
rua. Tirou a camisa do corpo e deixou
para ele usar o blusão. Tava chuviscan-
do, era de noite, um pouco frio, mas
Alemão já está acostumado. Olhou o guri
e isso mexeu com a mente: “Já passei
frio como ele”, pensou. O menino tava
tremendo. Normalmente, quem dorme
mais desprovido de roupas no frio são
crianças e idosos. Porque com a loló e
o álcool, quando vão dormir, já estão
“pra lá de Bagdá”, não sentem o frio.

Nos albergues, o morador de rua
tem que estar das três e meia da tarde
até as sete da noite para ter um lugar
para dormir – quando tem vaga. Se não
tiver vaga, as pessoas têm que procu-
rar um lugar coberto ou com aba, ou
outro lugar abandonado para dormir e
fugir do frio. Depois, têm que acordar
às cinco e meia da manhã para sair do
albergue e procurar outro lugar. Tem
madrinha e padrinho que ajudam, mas
tem que uns que viram as costas.

Tem lugar que, até em dia de chuva,
os moradores de rua são corridos. Pra
quem tem dinheiro, tudo é mais fácil. Para
os moradores de rua, que não têm nada,
tem muito preconceito.

é DURO AGüENTAR O FRIO
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MORADOR
DE RUA NÃO QUER

   INTOLERÂNCIA

O inverno acostuma
Embora na rua todos sofram durante o in-

verno, alguma pessoas conseguem se acostu-
mar com o frio, como seu Cabral, Paulo Rena-
to e Nunes. “Para mim, o inverno tá bom. Mas
nem todos são iguais. Eu me deito tranqüilo
na frente do Pronto Socorro”, diz Cabral, que
vive na rua desde os 10 anos.

Como Cabral, Nunes, 45 anos, recebe aju-
da da população: “Eu tenho um isqueiro, uns
troquinhos no bolso pra tomar cachaça, puxo
uns táxis, trabalho aqui. O pessoal que mora
do lado me ajuda. Se eu pedir, me dão café
quente. Na Padaria Requinte também for-
necem café. Estes não gostam que eu
beba, mas bebo porque sou alcoólatra.
Comecei bem antes dos 14 anos”.

Paulo também bebe e é uma pes-
soa idosa, mas não se queixa: “Te-
nho uma cobertinha aqui e vou le-
vando a vida do jeito que dá. O pes-
soal me ajuda, mas eu preciso de
desintoxicação para me livrar do
vício e voltar para casa.”

O inverno é bem pior para
quem tem problema de saúde.
Quem tá fraco pega gripe, pon-
tada, pneumonia. Pode até mor-
rer, porque moradores de rua

Não tem saúde que resista à laje fria, por isso o morador de rua perambula à noite e dorme de dia nas praças e parques

não têm muito recurso para se tratar. Se ado-
ecem, vão para um hospital e nem sempre
conseguem atendimento. Muitas vezes são
discriminados pelos funcionários e médicos.

Mineiro (foto) é um exemplo. Ele é pa-
ralítico. “Lesão medular. Acidentado”, ex-
plica. O pessoal fica encantado como é que
sai na sua cadeira, anda e roda. “Eu tenho
que me virar com ela, né. Desde 1992 eu
fiquei deficiente, e sem ela como é que vou
me arrastar, igual lagartixa?”

Uma vez roubaram a sua cadeira de rodas.
“Me levaram pro Abrivivência e lá eu fiquei até
me levarem pra Cachoerinha. Fui pruma enti-
dade, trabalhei na praia no verão pra conseguir
comprar outra cadeira”, lembra.

Ele recebia um dinheiro como aposenta-
do, mas perdeu os documentos. Agora ga-
nha doação de um e de outro. “Vem um aga-
salho, um cobertor, a gente vai vivendo as-
sim, do jeito que pode”.

No inverno, ele se vira. “’É deste jeito:
um carpetezinho, dois cobertores, dá pra se-
gurar. Tem outras pessoas que estão pior. Eu
ainda tô com umas blusas para quando vir o
rigor.” Se para pessoa que caminha é difícil,
pior para um deficiente. “Mas a gente tem
que desdobrar. Fazer o quê? A luta continua”.
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Veraneio nas praças
No verão, muita gente vai para a

praia, mas nós, os moradores de rua,
acabamos mesmo ficando em Porto Ale-
gre. Tem gente que gosta de tomar sol
nas praças. Nós preferimos a sombra.
De qualquer jeito, as praças são ótimas
no verão de Porto Alegre.

É muito importante que as pessoas
prestem mais atenção nas praças da ci-
dade, por causa de seus benefícios, tipo
lugar para namorar, sentar e em alguns
casos até dormir, passar a noite. No
horário do pôr do sol, sentar embaixo
de uma árvore e curtir a natureza: isso
é muito importante na vida do ser hu-
mano.

E prestar atenção significa cuidar me-
lhor desses lugares, inclusive os mora-
dores de rua, porque, em alguns casos,
nem os moradores de rua respeitam es-
ses lugares.

Para aproveitar o verão, vão aí as
dicas das cinco melhores sombras de
Porto Alegre:

1O REDENÇÃO
2O PARCÃO
3O ÁRVORE AO LADO DA

PONTE DE PEDRA
4O MARINHA
5O HUMAITÁ

O que está sendo feito (e não está sen-
do discutido) para preparar Porto Ale-
gre para a Copa de 2014?

2009:
Camelôs, catadores e moradores de rua
se concentram no centro porque é
onde tem maior mercado de trabalho
e meio de sobrevivência.
Algumas vilas onde moram pessoas de
baixa renda – como a Arroio Cavalha-
da, Chocolatão e Dique – permanecem
instalados na zona mais central.
Guaíba pode ser visto por todos por-
que não tem edifícios na orla.

2014:
O projeto de “revitalização” da Orla do
Guaíba vai permitir a construção de
grandes edifícios que vão tapar a vista
e privatizar acesso.
Projetos de lei prevêem que as vilas
sejam transferidas para a periferia: Di-
que para o Parque Humaitá; Chocolatão
para o fim da Protásio Alves; Arroio Ca-
valhada para Vila Nova.
Camelôs só poderão vender no
Camelódromo e terão que pagar uma

Quando a copa chegar

Participaram dessa matéria: Leandro,
Paulo, Rafael, Roger, Susana e Wagner.

taxa para trabalhar.
Por lei, as carroças dos catadores não po-
derão mais circular no centro, onde eles
recolhem papéis, que são o seu ganha-pão.

PERGUNTAS QUE FICAM:
• A população está informada?
• Como saber a opinião da maioria das
pessoas?
• Por que as pessoas que serão removidas
não são consultadas?
• Seus direitos de cidadão estão sendo res-
peitados (inclusive da população que será
privada de aproveitar o Guaíba)?
• Estas mudanças vão melhorar a segu-
rança, diminuir o roubo e as drogas ou só
transferir os problemas para a periferia,
onde vivem os mais pobres?
• O que fazer para ter voz e não deixar que
apenas os governos, os políticos e os em-
presários decidam qual a cidade que é
melhor para todos nós?

Este texto foi produzido a partir de uma
oficina realizada com toda a equipe do
jornal por Cristiano Benites Oliveira
do Movimento Nacional do Catadores
com os integrantes do jornal.

Entre a ponte de pedra e o viaduto
da Borges, uma sombra das boas para
fugir do calor e descansar da correria

Os bocas e o Cristiano do movimento dos catadores
estudam direto no mapa as mudanças que interfe-
rem na cidade e na relação ds pessoas com a cidade



Especial setembro 2010 BOCA DE RUA 13

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 cansa-

das 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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Os sentimentos são coisas que a gente sente no coração, na

mente, no estômago e nas pernas. Pode ser mais fraco ou mais

forte. Ou tão forte que a gente até esquece do corpo e da vida.

São os sentimentos que  fazem a gente se sentir bem, mal ou se

sentir meio engraçado. Às vezes dá um frio na barriga, uma tremura

nos joelhos ou um aperto no peito. A gente chora, a gente ri.

Existem sentimentos superiores que levantam a gente,  e infe-

riores que empurram a gente para dentro de um buraco. A gente

vai no céu e no inferno sem sair do lugar.

Os sentimentos são como se fossem famílias. Tem a família dos

sentimentos bons e a família dos sentimentos ruins. A felicidade

é a mãe dos sentimentos bons. Seus filhos são a união, o amor, a

alegria e a dignidade. A tristeza é a mãe dos sentimentos ruins.

Os filhos são o ódio, o rancor, a revolta e a amargura. A família da

felicidade ri, brinca e come doce. A da tristeza chora, se lamenta

e bate uns nos outros. Passa fome.

Os sentimentos às vezes se misturam e um puxa o outro. Para

ter paz precisamos de união. A união e a paz trazem a alegria.

Num jogo de futebol, por exemplo, a gente sente energia, disposi-

ção, união. Se o cara tá triste, fica alegre quando entra em cam-

po. Se ganha é aquela felicidade da vitória. Um orgulho danado. E,

se perde, dá aquela tristeza, aquele desânimo. Mas o fundamen-

tal num jogo e na vida é a união. Se todas as pessoas tivessem

união o mundo seria melhor.

Às vezes, o mesmo sentimento pode ser bom e ruim. O amor,

por exemplo, Se a gente ama alguém e é correspondido, é bom. Se

a pessoa que a gente gosta não gosta da gente ou só quer por

algum interesse, aí então é ruim. É mais ou menos que nem aconte-

ce no universo. Tem coisas ótimas e coisas horríveis. Na natureza

existem animais, árvores, lua, estrelas, sol, ar puro, mas também

existe poluição, violência, fome, sofrimento, guerras. É a vida. Quem

tem vida tem sentimentos. Quem não tem, está morto e não sabe.
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Da rua
A rua é como uma teia. Parece que a pes-

soa está livre, mas está presa. Tem muitas
coisas que dificultam para um guri ou uma
guria sair da rua. A principal é não ter para
onde ir. Geralmente a pessoa sai de casa por-
que tem problemas na família: ou apanhava,
ou havia muita discussão, ou não tinha comi-
da, ou um padrasto ou madrasta judiava.

Aí vai para a rua e vem a droga. Quase
todo mundo usa droga, porque a droga ajuda
a não sentir muito frio, nem fome, a viajar,
a não pensar muito nos problemas. Seja ma-
conha, loló ou crack. A droga enfraquece, faz
ficar doente. Por causa da droga, não se con-
segue voltar para a família.

Às vezes a pessoa até volta, mas sente
falta dos amigos, sente fissura e incomo-
da em casa. Aí o pai ou a mãe não querem
mais ele porque está drogado, incomoda.

Quando o cara consegue se tratar, tem
que voltar logo para a família, porque se fi-
car na rua começa a usar droga outra vez.
Mas é difícil acreditarem que ele vai dei-
xar a droga e ter paciência, dar apoio. Por-
que a família já tem monte de problemas e
algumas até usam drogas também. Então a
gurizada acaba ficando na rua mesmo, pre-
sa na teia.

E, para sobreviver, precisa aprender vá-
rias coisas. Na página seguinte o Boquinha
fez um Guia de Sobrevivência das Ruas. Não
é para ensinar outras crianças a viver fora
da casa. É para ajudar as pessoas que lêem
este jornal a conhecer e entender um pou-
co da vida dos que vivem ou ficam na rua
todo o dia.

Do Homem-Aranha
A teia da rua é o contrário da teia do

Homem-Aranha, que prende os bandidos e
ajuda ele a voar pela cidade. É que a teia do
Homem-Aranha é imaginação, efeito espe-
cial. Pode ser legal, só que não é real.

Mas quando os integrantes do Boqui-
nha foram ver o filme, descobriram que
têm umas poucas parecenças com o Ho-
mem-Aranha. Por exemplo: ele também
perdeu a família e também vive sempre
rodeado pela violência.

O que chamou mais atenção no filme foi
que o bandido é quem salva todo mundo. Ele
se atira numa máquina para o mundo não ex-
plodir. Ele diz: “Eu não quero morrer como
um monstro”. Ele volta a ser humano, mor-
re como herói e ninguém fica sabendo.

Quem mora na rua também não quer mor-
rer como um monstro. Nem viver como um
monstro. Não quer ser bandido, ladrão, dro-
gado. Quer arrumar a vida um dia. Mas é di-
fícil descobrir como se sai da teia da rua.

A teia
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Histórias de papel

Capítulo 1
Cachorrão brabo
Este cachorro é muito bra-
bo. Só eu posso encostar
nele porque ele não deixa
ninguém botar a mão. Ele
não gosta das pessoas que
não conhece. As pessoas
jogam pedras nele porque
ele late. A dona dele criou
ele mas ele fugiu. Eu encon-
trei o cachorrão na rua per-
dido e peguei para mim.

Pingue tinta colorida na folha branca e dobre ao meio. Quando abrir, verá figuras que nunca pensou em desenhar.
Depois invente uma história:

Capítulo 2
Carro preto
Tem um cachorro dentro do
carro preto. É o meu ca-
chorrão brabo. E tem a
dona dele.  Ela não dava co-
mida para ele. Por isso ele
matou ela. Ela está morta.

Capítulo 3
Casa antiga
O cachorrão gostava mui-
to da casa antiga onde ele
morava. Queria ficar lá mas
eu não deixei porque tinha
medo que a dona dele vol-
tasse. Ela não chegou a mor-
rer. Só foi para o hospital.
Pode voltar e pegar o meu
cachorro. Hoje ele está fe-
liz. Agora gosta da casa que
está. Eu dou comida para
ele. Nós somos amigos.

Capítulo 4
Borboleta azul
A borboleta azul queria
muito ser amiga do
cachorrão. Ela queria mui-
to e um dia conseguiu. Só
que a borboleta era meni-
na e o cachorrão era me-
nino. Então eles namora-
ram e casaram

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 guerra em três capítulos

Capítulo 5
Cachorrinhos
voadores
A borboleta e o cachor-
rão tiveram filhinhos. Os
cachorrinhos bebezinhos
não gostavam de cami-
nhar. Eles tinham asas.
Eles queriam voar.

Amor em cinco capítulos
(Steffany, 5 anos)
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Passe de mágicaPasse de mágica
Se num passe de mágica as
pessoas ficassem todas
iguais, o mundo ia ser uma
confusão só, uma chatice só.
Nem precisava mágica
nenhuma, porque os mágicos
da realidade são os
cientistas. Eles fazem umas
invenções que parecem
coisa impossível, como um
avião e um navio que não
caem no chão nem afundam,
apesar de serem enormes.
E eles também podem fazer
clones, que são todos
idênticos.
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A Escola
Boca Junior

1. Não grite
2. Não xingue
3. Não chame a gente de burro
4. Não tenha preconceitos con-
tra os pobres e os negros
5. Se a gente disser que não en-
tendeu explique de novo. Se a
gente pergunta é porque quer
aprender.
6. Não diga que a gente não vai
aprender e não vai conseguir
nada na vida
7. Não diga que nós somos fi-
lhos da p..
8. Se o aluno fez coisa errada,
converse com ele. Pode até man-
dar para a secretaria, mas não
precisa gritar nem ofender.
9. Se você quer ser tratada com
carinho e respeito, dê carinho e
respeito para as crianças.  Pro-
fessora legal ganha abraço, beijo
e sorrisos. A gente nunca esque-
ce dela.
10. Uma professora legal pode
ajudar a gente a ser alguém.

Dez lições
para uma
professora
gritona

A melhor escola do mundo se cha-
ma Boca Júnior. Só tem professor que
não grita e que explica mais de uma
vez quando o aluno não entende. Se
alguém está com dificuldade, tem aula
de reforço. Podem entrar todos os
tipos de crianças e adolescentes: men-
digos, quem não enxerga ou não cami-
nha. Todo mundo brinca junto. Os que
vêem pegam os cegos pela mão e os
paralíticos emprestam a cadeira de
roda para os outros brincar. Além de
aprender a ler, escrever e a contar, a
gurizada aprende muitas outras coi-
sas legais: dança, culinária, beleza,
computador, natação, karatê, boxe,
capoeira, natação, surfe, ginástica,
jogos de todos os tipos, a andar de
helicóptero, de avião e de barco e até
a fazer robô. Ah! Tem piscina e cam-
po de futebol.

As aulas são de manhã e de tarde
mas ninguém reclama porque tem re-
creio a cada duas horas. O almoço é
um panelão. Tem sempre arroz, feijão,
carne e sobremesa, principalmente tor-
ta de bolacha. E não é só isso. Tem tam-
bém café da manhã e da tarde com fru-
ta, Nescau, pão quente, mortadela,
queijo, manteiga e patê. No último dia
de aula tem lanche especial com ham-
búrguer e refri. Sempre é preciso es-

Participam do Boquinha: Alifer, Andrews, Bru-
no, Cristiellen, Estéfany, Jairo Tayrone, Kalliny,
Kauane, Lidiane, Marcela, Mikaela, Natana,
Nicolas, Steffany, Vitor Moisés e Vitória. Grupo
Amigos das Crianças (Mães e Responsáveis):
Mara Lúcia, Mara Rejane, Denise e Fernanda.

covar os dentes depois de comer
O prédio é de tijolo à vista mas pin-

tado de colorido. Os alunos podem es-
crever nas paredes. São as “janelas de
poesia”. Por fora têm bandeiras de to-
dos os países e foram plantadas mui-
tas, muitas árvores e por isso tem pas-
sarinhos por todo o lado. Até periqui-
to tem. As crianças e os professores
criam também outros bichos como ca-
chorros, tartarugas, lagartos, uma co-
bra e um leão de estimação.

Na hora da entrada e da saída, a
campainha é música. E, todos os me-
ses os alunos fazem um passeio. Vão
a parques de diversões, fazer pique-
nique nas praças, ao cinema, ao sítio,
ao zoológico. Todo mundo vota para
escolher o diretor e para tirar os pro-
fessores que gritam e chama os alu-
nos de burro. Tem até um curso para
ensinar os professores a não gritar
nem xingar.Quando alguém briga, vai
para a secretaria, mas lá só conver-
sam com ele. Explicam que não dá
para fazer bagunça, nem para dizer
palavrão e também atentar durante
as aulas, senão tudo vira bagunça e
ninguém aprende nada.

A melhor escola do mundo ensina
as crianças a pensar, a brincar e a
ser gente.
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O medo é uma coisa que vem da barriga e sobe
pelos braços, vai até pela garganta e depois
desce pelas pernas e espalha por tudo.
A pessoa fica mole e parece que não ouve nem
vê direito.
Quando a gente está com medo dá como que
um calor por todo o corpo e uma dormência.
Quando passa a pessoa sente frio mas está
suando.
Medo todo mundo tem. A pessoa precisa vencer
o medo. Tem que ir lá e ver o que é que está
dando medo na gente. Às vezes a gente
descobre que nem precisava ter medo. Mas
outras vezes é difícil.
Quando a gente sente medo - quando ouve um
barulho estranho, por exemplo, ou uma porta
bate sem ter ninguém por perto ou sem ter
vento – os cabelos do braço ficam arrepiados
e dá como que uma dor no coração.
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O último homemO último homem
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 en-
trando e saindo pelos buracos do cas-
co. Crateras e montanhas e um vulcão
com fogo no meio de uma ilha. Os dra-
gões voam em volta. Só um homem vive
neste mundo. Ele tem DNA dos mons-
tros e a marca dos deuses na
testa.Quando os monstros começaram
a matar os homens, um cientista – o dou-
tor Jack Hide – criou um homem espe-
cial 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 mun-
do morreram. Os monstros mataram.
São monstros horríveis, como uma co-
bra 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 muitos e
andam pela terra. A Deusa da Água –
Medusa – tem rabo de cobra; o Deus
Místico – Itagnan – controla o tempo e
alguns outros usam máscara de
gladiador onde só aparecem os olhos
vermelhos. E tem ainda o Deus da Guer-
ra, 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. Quan-
do isso acontece se cria uma onda de
som bem grande e ele absorve 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 mal-
dades: mataram os homens, destruíram

a natureza. Os monstros não são ami-
gos nem dos outros monstros.

O homem não tem casa. Vive mu-
dando de lugar para fugir dos mons-
tros e dos deuses. Mas ele tem um es-
conderijo predileto: uma caverna,
atrás de uma cachoeira. Ali fica pro-
tegido. Como é o último, sente falta

de companhia. Então viaja para outra
terra. Uma terra distante onde vivem
outros homens e mulheres – Wildiana.
Ele fica lá um tempo. Conversa com os
outros, abraça as mulheres, mas sem-
pre volta. Ele precisa seguir matando
os monstros.

Autor: Andrews
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Happy 10th Anniversary Boca  de Rua
Thu, 1 Jul 2010

On behalf of the staff of the Denver
Voice in Denver, CO, we send you
congratulations and salutes for
reaching your ten year anniversary!
Here is to celebrating your 20th!
All the best,
Gretchen Crowe
Vendor Program Director – Denver
VOICE
Denver, USA

Birthday messages from the Big
Issue Zambia
Data: Fri, 18 Jun 2010

When you get to a decade you know
you have gone through every hardship
that is possible and if you are still
standing strong you will probably last
another ten. For the Big Issue Zambia,
Boca De Rua is our role model we
want to be just like you when we grow
up. Congratulations on your 10th
birthday and keep on working hard and
doing great things, we are supporting
you all the way!!!
Big Issue Zambia
Zambia, África

Congratulations Boca de Rua!
Data: Fri, 2 Jul 2010

Hello, our friends in Porto Alegre
This is to express our congratulations
by heart to your this year’s 10th
anniversary of your excellent
streetpaper “Boca de Rua” and its
poverty-fighting engagement and
projects! We wish you all and only the
best for a prosperous future and
continousely good success regarding a
better life of  the poor people, to whom
you give important self-help support.
From Switzerland, our warmest
regards.
Fred & all staff of Surprise
Fred Lauener – CEO
Strassenmagazin SURPRISE
Basel, Suiça

IPS Vlaanderen
31 May 2010

‘Dear friends of Boca de Rua ,
Through our partner INSP, we have
heard of your initiative to establish a
new meeting space. We hope you will
manage. We appreciate your initiatives
to give homeless people an own voice
and dignified employment and we
applaud your efforts to provide
independent information about local
issues that really matter. Best regards,
Peter Dhondt
Director of Projects – IPS International
News Agency, Italy

Congratulações de aniversário (La
Calle, Colombia)
Wed, 30 Jun 2010

Revista La Calle, Bogotá Colombia le
desea al periodico La Calle en Brasil un
feliz10º cumpleaños. Invitamos a todas
las personas y empresas a seguir
apoyando este periodico que realiza
una labor tan importante en
la comunidad de Porto Alegre, como lo
es trabajar por las personas sin techo.
FELICIDADES
Hannah Sheriff
Development Assistant
International Network of Street Papers
(INSP)

Birthday messages from the Big Issue
South Africa
Wed, 2 Jun 2010

Herewith birthday wishes from The Big
Issue South Africa:
“ Dear Margarethe and team, 
Congratulations to Boca de Rua on your
10th anniversay!  You have worked
tirelessly to support and provide a voice
for the homeless over the years, and in
that time your street paper has touched
and changed the lives of so many people
who would otherwise not have had an
opportunity to improve heir circumstances
and regain a sense of self-worth. We
know that you’ll continue to work on
behalf of the very poor for many years to
come. TBI SA wishes you a very happy
10th birthday!“
Thanks

Birthday message from German street
paper Biss
Wed, 16 Jun 2010

Dear Friends of Boca de Rua,
We wholeheartedly congratulate you on
your project’s 10th birthday!  Boca de Rua
and BISS have a long-standing
friendship. We are proud of your important
work with homeless people in your
community and are proud to support you
as a partner. You continue to amaze us
and delight us with how much dedication
and creativity your important help
provides. We are proud of you all and we
congratulate you from the bottom of our
hearts and wish Boca de Rua the strength
to carry on and continued success!
Best wishes from the BISS team,
Hildegard Denninger
BISS – Executive director

Very happy 10th birthday
Wed, 9 Jun 2010

Dear Boca de Rua,
Nový Prostor magazine wishes you very
happy 10th birthday and lot of success in
another 10 years!
Best regards,
Dagmar Kocmankova
Executive director – Nový Prostor, o.s.
Praha, Tchecoslováquia

Birthday message from the Big Issue
Japan
Wed, 23 Jun 2010

Happy 10th Birthday, Boca de Rua!
The Big Issue Japan is honored to work
with you to tackle with homelessness and
poverty.
kayoko
INSP Development
Big Issue Japan – Japan

Birthday messages from Canadá for
Boca de Rua street paper in Brazil
Fri, 4 Jun 2010

Happy 10th birthday, Boca de Rua! Your
hard work supporting the homeless in
Porto Alegre is an inspiration to us here in
Vancouver, Canada and to all the street
papers around the world. Thank you so
much for your dedication and commitment
to helping the poor and homeless. We
wish you another happy and successful
10 years.
Sean Condon
Executive Director – Megaphone
Vancouver, Canadá

Happy 10th Birthday, Boca de Rua!
Hungary Flaszter, Hungria

Cartas do mundo
A rede internacional de publicações de rua dá os parabéns ao Boca Fotos que marcaram
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SEm casa, com causa
Os moradores de rua da grande Porto

Alegre e cidades vizinhas mostraram sua
força no Fórum Regional Sul – Realidade
de Rua, realizado no dia 28 de maio, no
Mosteiro São Lourenço de Brindes (bair-
ro Santo Antônio). O evento – organiza-
do pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), UNESCO
e Instituto Pólis em parceria com o Movi-
mento Aquarela da População de Rua –
inseriu a capital gaúcha no Projeto de Ca-
pacitação e Fortalecimento Institucional
da População em Situação de Rua. O ob-
jetivo é contribuir para a capacitação das
lideranças dos sem-teto. O projeto prevê,
também, a realização de cinco fóruns e
cinco seminários, além da criação de um
site e um portal abrangendo mais seis es-
tados e o Distrito Federal.

Durante a manhã, apresentou-se o
grupo de hip hop que têm o mesmo nome
do Fórum, o Realidade de Rua – vincula-
do ao Grupo de Apoio à Prevenção da
Aids (GAPA) e que conta com a participa-
ção de integrantes do Boca de Rua. Tam-
bém houve a fala dos representantes das
entidades organizadoras do evento (Cláu-
dio, do MDS, representando o Instituto
Pólis, Anderson Lopes, coordenador do
MNPR e Rejane do Movimento Aquarela
da População de Rua). Anderson Lopes
Miranda morou 15 anos na rua e foi

"trecheiro", assim como seu colega Samuel
Rodrigues, também do MNPR, e representan-
te da população de rua no Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS).

Na rua, Anderson viveu a dor do "batis-
mo", de dormir na rua e se quebrar de frio
numa realidade nua e crua (só quem passou
por ela sabe como é) com a sociedade lhe im-
pondo a baixa estima: "Sai daqui seu fudido,
seu lixo, seu mendigo, seu sujo". Hoje, perso-
nifica a esperança dos mais de 50 mil morado-
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res em situação de rua  país  que lutam contra
a invisibilidade, a negação da cidadania e por
casa, por retomar os estudos, ser incluído no
mercado de trabalho, por políticas públicas
que os "visíveis" já possuem. Segundo o co-
ordenador, o MNPR surgiu devido à necessi-
dade de um movimento forte e articulado en-
tre o povo da rua para responder às agres-
sões que sofre esta população.

A proposta do MNPR é não deixar que
ninguém fale pelo morador de rua. “Não vie-

mos aqui para dizer o que vocês devem fazer.
Viemos aqui para ouvir e conversar. O Movi-
mento Nacional de População de Rua é uma
construção. Aqui não tem coordenador, nem
presidente nem nada. É todo mundo igual. A
gente tem que unir”, disse o coordenador.

 Ele anunciou a criação de um Centro Na-
cional montado em parceria com o Ministério
Público de Minas Gerais, que vai receber ou
acompanhar todas as denúncias de violação
e vai ajudar a estruturar os Centros de Defesa
nos Estados e Municípios. Outra boa notícia
foi a inserção de moradores de rua no progra-
ma Fome Zero, do Governo Federal. Falando
sobre o MNPR, Samuel Rodrigues, afirmou
que um movimento social de verdade se faz
com armas, homens, livros e religião. As “ar-
mas” no seu entender são as estratégias usa-
das pelos integrantes do MNPR.

À tarde, Anderson e Samuel apresenta-
ram a Política Nacional Para a Inserção Soci-
al   da População Adulta em Situação de Rua
que através do Decreto Lei Nº 7.053, de 23 de
dezembro de 2009. Ela prevê ações nas áreas
da assistência social, saúde, habitação, se-
gurança alimentar, segurança pública e direi-
tos humanos, cultura em benefício da popu-
lação de rua do país.

Após a apresentação foram formados gru-
pos de discussão sobre o decreto no qual os
participantes responderam ao questionamen-
to" O que podemos fazer para efetivar esta
política em Porto Alegre?", com as sugestões
apresentadas na plenária final dos grupos.

O Fórum foi uma rara oportunidade de in-
tercâmbio entre entidades cuja militância é a
defesa incondicional da população de rua.
Outras iniciativas de organização dos mora-
dores de rua de Porto Alegre vinha aconte-
cendo  desde o ano de 2000. Só que na época
não existia uma Política Nacional que apoias-
se este movimento. O apoio do governo fede-
ral, porém, ajuda, mas não garante. É preciso
continuar as reuniões e manter o povo da rua
participante e informado por seus represen-
tantes. Só assim a união continuará, levando
a uma pauta única de reivindicações.

Grupo Realidade de Rua  – que tem o mesmo nome
do encontro – fez a apresentação de abertura

Participaram desta matéria: Reinaldo,
Paulinho, Paulo, Tiago, Ceco, Madruga, Paulo,

Maneco, Diego, MC Dom, Bocão e Gilmar

Os ataques aos morado-
res de rua não são novida-
de. Durante o 1º Fórum Re-
gional Sul “Realidade de
Rua”, ocorrido em Porto
Alegre, no dia 28 de maio,
foi citada uma lista:

• Quando Carlos Lacerda
governava o estado da Gua-
nabara (hoje Rio de Janeiro),
nos anos 60, a Rainha Eliza-
beth da Inglaterra veio visitar
o Brasil. Nesta época mata-
ram mais de 30 pessoas para
‘limpar’ as ruas. Este episó-

Velha história
dio inspirou um filme estrela-
do pelo ator Lima Duarte.
(capa da Revista Ocas ao
lado)

• No dia 23 de julho de
1993, próximo a igreja
Candelária, no Rio de Janei-
ro, 70 crianças e adolescen-
tes sofreram um ataque dos
grupos de extermínio. Oito
morreram. O fato ficou co-
nhecido como Chacina da
Candelária

• Em 2001, jovens incen-
diaram o índio Galdino, que

tinha saído da reserva para
participar das comemora-
ções dos 500 anos do des-
cobrimento do Brasil, pen-
sando que ele era um sem-
teto. Galdino acabou mor-
rendo em consequência do
ataque.

• Em São Paulo, em
agosto de 2004 sete mora-
dores de rua morreram e
muitos outros ficaram fe-
ridos, todos golpeados na
cabeça. A agressão foi fei-
ta pela própria polícia
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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.


	BOCA DE RUA especial 10 anos capa
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag2
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag3
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag4
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag5
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag6
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag7
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag8
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag9
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag10
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag11
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag12
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag13
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag14
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag15
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag16
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag17
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag18
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag19
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag20
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag21
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag22
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag23
	BOCA DE RUA especial 10 anos pag24

