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Nesta edição eles ensinam a fazer 
brinquedos com sucata

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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A Ceasa é grande como 
um bairro. É o bairro da 
comida, ou a ilha da fartura. 
Não dá para imaginar que al-
guém passe fome no mundo 
quando se vai lá. São pilhas 
e pilhas de caixas com frutas 
e legumes. 

Todo mundo deveria ter 
direito de comer, mas isso 
não acontece porque a vida 
e a Lei são muito rigorosas 
para os pobres. O mundo 
podia ser mais justo, uns 
podiam ajudar os outros. 
Um bom exemplo disso é o 
projeto ComaBem que tem 
na Ceasa. Os alimentos que 
não estão muito bonitos, 
mas ainda estão bons, são 
doados para instituições e 
para pessoas carentes. 

Poderia haver muito mais 
iniciativas como estas. Os 
produtores deveriam se jun-
tar. Dos mais de 40, 30 e 
poucos doam o que sobra. 
Tem comida jogada fora por 
lá, como uma pilha de maçãs 
boas, que os repórteres viram 
e comeram. Se cada produ-
tor desse uma porcentagem 
pequena da sua produção, 
não iam perder dinheiro e as 
pessoas poderiam se alimen-
tar melhor. Nos restaurantes, 
a mesma coisa. Vai muita 
comida boa para o lixo. Tem 
gente que faz a sua parte 
colocando os maca qui nhos 
nas árvores. O macaqui nho 
é um saquinho de alimento 
bom, separado, limpinho e 
às vezes até quente. 

As pessoas precisariam 
ser mais humanas e isso não 
se resolve com uma lei. É 
uma questão de consciência. 
Para mudar a consciência do 
povo precisa haver união: 
as famílias devem ensinar 
as crianças, os professores 
devem ensinar os alunos, os 
governos devem fazer cam-
panhas e incentivar os pro-
dutores e comerciantes. Na 
verdade, não falta alimento. 
Só é mal distribuído. Fome 
é uma coisa que não deveria, 
nem precisaria existir. 

a ilha da fartura
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Tudo é 
grande 
na Ceasa

A Centrais de Abastecimento 
do Estado do Rio Grande do Sul 
S/A - CEASA/RS é o grande cen-
tro distribuidor de hortigranjeiros 
do Estado. Cerca de 35% do total 
consumido no Estado é comercia-
lizado lá. É uma sociedade por 
ações de economia mista, tendo 
capital do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul (a quem cabe 
a gestão, através da Secretaria 
da Agricultura) e Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre. Ocupa 
uma área de aproximadamente 
420.000m² construída, distribu-
ídos da seguinte forma: prédio 
da administração, 10 pavilhões 
de atacadistas com 400 lojas, 
pavilhão dos produtores com 
994 módulos, pavilhão da me-
lancia com 5 estruturas cobertas 
e 1 estacionamento para veículos 
com 10.000 vagas, pavilhão dos 
carregadores autônomos com 800 
vagas, pavilhão para depósito e 
desdobramento com 15 galpões, 
1 galpão para frigoríficos, central 
de lavagens de caixas plásticas e 
centro de utilidade pública com: 
postos médico e policial, telecen-
tro e agências bancárias.

Na Ceasa se encontra a produ-
ção de 198 municípios gaúchos, 
18 estados brasileiros e 9 países. 
São comercializados legumes, 
flores, frutas, ovos, além de pro-
dutos não perecíveis e prestação 
de serviços destinados a produ-
tores, comerciantes, atacadistas, 
clientes, compradores/distribui-
dores e prestadores de serviço. 

Dentro da CEASA tem ban-
cos, lanchonetes, restaurantes, 
churrascaria, escritório, telefonia 
fixa e móvel, além de serviço 
médico de urgência. A Ceasa 
gera mais de 50.000 empregos 
entre diretos e indiretos e, nos 
dias de grande movimento, che-
gam a circular pela Central cerca 
de 30 mil pessoas e mais de 10 
mil veículos. 

Fonte Portal da Ceasa 

A maioria dos 

produtores doam 

os alimentos que 

não estão com 

aparência perfeita 

e eles são 

distribuídos para 

famílias e 

instituições carentes
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A  Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice)  
tem o objetivo de promover a discussão da imprensa de forma crítica e 
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O jornal Boca de Rua é filiado a International Network of Street Papers (INSP)

AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

Talento nas ruas
A arte e o talento também 

estão nas ruas. Durante a Feira 
do Livro deste ano foi lançado o 
Livro “Meu nome é Jorge” (Edi-
tora Libretos) escrito por Jorge 
Luís Martins, que morou na rua 
muitos anos e hoje é empresá-
rio e ator. À noite, pelos bares, 
Adriana também oferece seus 
belos desenhos em Porto Alegre. 

Confira partes do longo 
depoimento dado por Jorge 
ao Boca (ele fez questão de 
comparecer a uma reunião do 
grupo) e a linda moça retratada 
por Adriana: 

 
 

De múmia paralítica a 
escritor 

“Nasci em um casebre em 
Novo Hamburgo, com sete me-
ses. Pesava 800 gramas e meu 
berço era uma caixa de sapatos. 
Minha vó me criou e me botava 
perto do fogo para os ratos não 
me morderem. Minha mãe pe-
rambulava pelas ruas, meu pai 
bebia e estava preso. Estudei 
até o 3º ano primário, passei 
fome e era revoltado. Dez dias 
antes de morrer minha vó me 
fez prometer que ia ser um ho-
mem de bem. Eu tinha 10 anos 
e meu tio me botou para fora de 

casa depois da morte dela. 
Fui preso ainda criança. 

Naquela época não existia o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Fugi e fiquei morando 
nas ruas de Novo Hamburgo. 
Vendia osso, engraxava sapa-
tos, pedia comida ou catava 
no lixo. Dormia nas escadas 
dos bancos. 

Um dia a polícia me pegou e 
acabei indo morar com meu pai. 
Mas ele me batia e eu fugi de novo. 
A polícia vivia me perseguindo 
e os traficantes queriam que eu 
trabalhasse para eles. Eu tinha 
incontinência urinária. Por isso  
eu caminhava todo duro. Por isso 
meu apelido era Múmia Paralítica. 
Vim para Porto Alegre pensando 
que seria mais fácil. Não foi. Um 

senhor prometeu melhorar a mi-
nha vida, mas queria me vender 
como produto sexual. Fiz de tudo 
para sobreviver durante os 15, 16 
anos que vivi nas ruas. 

Depois fui lavador de copos da 
Assembléia Legislativa, garçom, 
taxista, motorista de Kombi esco-
lar. Me envolvi em uma confusão 
e fui preso. Hoje sou empresário, 
ator e corretor de imóveis. Foi 
muito difícil dar a volta por cima. 
Ainda tenho muitos traumas, 
mas este livro está me ajudando a 
expor o que muita gente não tem 
coragem. A expor a minha vida 
e contar a verdade. Espero que o 
livro, as palestras, as entrevistas 
possam fazer um efeito na vida de 
algumas pessoas”.

Dois integrantes do Boca de Rua e também do Realidade de 
Rua – um grupo de rap que acontece no Grupo de Apoio de 
Prevenção à AIDS/RS – viajaram para Rio de Janeiro para 
participar do XV Encontro Nacional de Pessoas Vivendo com 
HIV e AIDS. O encontro mostrou à sociedade o valor que 
tem o morador de rua. Michelle Aparecida dos Santos e José 
Nedir Ramires foram acompanhados por Carla Almeida, Tiano 
(Luciano Marino) e Sandra Helena Gomes, todos ligados ao 
GAPA. Durante o encontro Michelle, foi convidada para 
desfilar com um modelo da grife Daspu, ligada à ONG Davida.

Participaram desta edição: Adriano da Silva Cordeiro, Alexandre Português, Alexsandro Duarte Marques, 
Alexsandro Rocha da Silva, Anderson Luís Joaquim Corrêa, André Luís Ranulpho. Celso Silva Ferreira, 
Daniel da Rosa da Silva, Elvis Adalberto Sant’Ana de Souza, Gilmar dos Santos, José Nedir Malta Ramires, 
Juliano Figueira de Oliveira, Leandro Corrêa, Luiz Carlos Carvalho do Rosário, Marcos Rodrigo da Silva 
Scher, Michelle Aparecida Marques dos Santos, Paulo César Scarparo, Paulo Ricardo de Oliveira, Reinaldo 
Luiz dos Santos, Sidney da Rosa de Souza, Tiago Dexheimer Boehl

A moça bonita foi 
desenhada por 
Adriana que à noite 
percorre os bares 
da Cidade Baixa 
retratando as 
pessoas ou vendendo 
seus trabalhos 
artísticos.
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Ninguém está livre 
 
A droga chama as crianças na rua. Em toda parte e não só os filhos dos 

pobres. E não tem essa de dizer “esse está perdido”. A mãe tem que tentar 
ajudar o filho sempre. Sempre. Mesmo que ele esteja grande, que esteja 
na cadeia. Tentar pelo menos manter ele vivo. Foi a gente que botou eles 
no mundo. É nossa responsabilidade 

 Seja o que for o que ela fizer, tem que conversar. Muito e sempre. Às 
vezes não adianta porque, no caso da droga, é forte demais. Mas a gente 
tem que tentar. Não pode desistir. 

 Quanto mais cedo, melhor. Dá pra ver quando eles começam a mudar: vão 
mal no colégio, ficam rebeldes, respondem mal, ficam muito tempo fora de 
casa. Depois a coisa cresce, se envolvem com os traficantes, podem fazer 
bobagem e aí são ameaçados. Aí vem o pior. 

A mãe tenta negociar com o tráfico, mas isso é complicado, porque se 
não se cuidar, se não pagar a dívida, se coloca em risco e também os outros 
filhos: toda a família. É preciso coragem e firmeza. Com o traficante e com 
o filho. Não é nada fácil. Só que é preciso. Mãe não pode desistir do filho. E 
deixar ele se virar sozinho nesta hora é mesmo que abandonar. 

 Mas nem sempre é assim. Às vezes a rua é a mãe. Às vezes o traficante 
adota. Porque nem todo o mundo tem mãe. E alguns tem, mas é mesmo que 
não ter. Ninguém está livre de vir ao mundo desprovido de carinho, amor 
e proteção. E nenhuma mãe está livre de ver seu filho ser atingido pela 
violência que atinge a todos, em todas as classes sociais. 

Mara, Mara Lúcia e Fernanda – mães e responsáveis 
pela gurizada do Boquinha

Participaram desta edição: Marcela, 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. 

Coluna Mãe Coruja 
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Os brinquedos são muito importante para 
as crianças. Se os pais não podem comprar, 
a gente mesmo pode fazer. Tem que mexer 
com a cabeça, pensar, imaginar. Dá para fa-
zer brinquedo de garrafa, tampinha, papelão, 
roupa. Coisas que as pessoas jogam fora. É 
lixo reciclado. A gente brinca duas vezes: 
fazendo o brinquedo e brincando com ele.

Cria, 
imagina, 
inventa

Contar histórias também é uma brinca-
deira bem legal. Confira três inventadas e 
reinventadas por Andrews, Kallyny e Bruno

Maria e Bob 
Era uma vez uma garotinha chamada Ma-

ria. Ela tinha uma casa cheinha de brinque-
dos: bonecas, carrinhos, casinhas, almofadas 
de coração, abajur branco. E muitos ursinhos 
de pelúcia. Tinha grandão, médio, pequeno, 
verde, azul, rosa, com barriga branca ou 
amarela. Mas o que ela mais gostava era 
um, bem pequeno, marrom com os olhinhos 
pretos. Ele se chamava Bob. 

Um dia os pais dela se mudaram e deixaram 
todos os brinquedos na casa velha, inclusive 
o Bob. Eles venderam a casa inteirinha, com 
tudo que tinha dentro e nem se importaram 
com ela. Eles eram assim. Viviam trabalhando, 
ela tinha que brincar sempre sozinha. 

A casa nova era cheia de coisas novas. Maria 
também tinha brinquedos novos e tão bonitos 
como os antigos. Só que ela não tinha o Bob 
e ela chorava muito. Principalmente de noite. 
Um dia os pais viram ela chorando e ficaram 
com pena. Prometeram outro urso igual, mas 
ela queria só o Bob. Então eles levaram ela na 
casa velha e pediram o Bob para os moradores 
novos. Eles disseram que não tinha problema e 
levaram Maria até o seu antigo quarto. 

Lá estava um nenê agarrado com o Bob. 
Maria olhou para ele, tão feliz e disse para 
os pais: “Vamos para casa”. Os pais pergunta-
ram: “Mas e o Bob?” E ela respondeu: “Deixa 
ele para o bebê. Eu já estou grande”. 

Prá frente e pra trás
Era uma vez um menino que morava na 

mata e tinha os pés virados. Todas as pessoas 
pensavam que ele caminhava para trás, mas 
ele caminhava para frente. Ele era verde com 
o cabelo vermelho. Tinha amigos chamados 
Caipora, Saci, Iara e Negrinho do Pastoreio. 

Brincadeira em dose dupla
O menino voador 

O menino Ícaro quis imitar 
o Ícaro de verdade, que tinha 
umas asas e voou tão alto que 
chegou perto do sol, derreteu 
a cera, caiu e morreu. Só que 
ele não queria morrer. Então 
ele fez umas asas bem capri-
chadas com cola normal (não 
de cera, que derrete), papel 
bem forte e um ventilador 
para mexer as asas. E ele 
voou. Voou tão alto que passou 
do céu, passou do sol. Lá era 
tudo bem escuro, quase azul. 
E tinha marte e os outros pla-
netas coloridos, brilhantes. 
Tinha a lua, também. Ele não 
estava com medo. Só que aca-
bou a energia do ventilador e 
ele começou a cair. Por sorte 
caiu em uma loja que tinha um 
monte de ursinhos de pelúcia. 
Ele caiu bem no fofinho. Mas o 
susto foi tão grande que nunca 
mais quis repetir a brincadeira.   
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BUDA 
Um barco naufragou, os tubarões e os pol-

vos gigantes comeram todos os que estavam 
dentro menos uma mulher que conseguiu che-
gar em uma ilha. A ilha parecia deserta e ela 
se perdeu na floresta. Caminhou, caminhou, 
caminhou. Estava com fome e foi apanhar uma 
fruta. Era uma fruta sagrada e os nativos que 
viviam na ilha capturaram ela. A fruta mágica 
era do deus da ilha, o Buda dourado, e não 
podia ser tocada. 

VULCÃO 
A mulher ia ser sacrificada no vulcão para 

pagar o que fez. Ela tentava dizer que não 
queria ofender ninguém, que só estava cansa-

da e com fome. Nem o Buda dourado queria o 
sacrifício, porque era bom e não se importava 
que pegassem as frutas dele, mas os nativos 
não queriam saber.  

LAGO 
Enquanto esperava a morte a mulher foi dei-

xada perto do Lago dos Mistérios. Ela não sabia 
porque o lago se chamava assim, até que o sol 
bateu nela e sua água ficou azul, azul e brilhante. 
Ela teve vontade de entrar nele porque disseram 
que quem entrasse jamais saía. Mas ela não sabia 
se era melhor morrer afogada ou queimada. A 
mulher foi salva porque na hora em que estava 
caindo no vulcão, veio um Pássaro Mágico e pe-
gou ela nas garras antes que ela caísse na lava e 

fosse cozida. Ela nem acreditou e ficou muito 
feliz. Mas depois que estava salva pensou em 
como ia viver naquela ilha, sendo perseguida 
o tempo todo. 

 
DRAGÃO 
Foi aí que ela conheceu o Dragão de Pedra. 

Ele era muito bom e protegia as pessoas da 
maldição do Buda Dourado. Porque o Buda 
Dourado tinha uma maldição que ninguém 
sabia. O dragão contou para a mulher qual 
era o segredo. Então ela foi lá, beijou o Buda 
Dourado e ele se transformou numa pessoa. 
Eles casaram e tiveram filhos com asas. 

Natana, Mikaela, Andrews, Kallyny e Tiele   
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Chacina em Maceió
Entre tantas guerras que acontecem no 

Brasil – como a do tráfico recentemente no 
Rio – a sociedade não observa a luta pela 
sobrevivência dos moradores de rua. E não 
só a luta diária para se alimentar e não ficar 
doente. A luta para se manter vivo, mesmo. 
Em Maceió, está acontecendo uma chacina 
e quase ninguém sabe ou se importa. Trinta e 
duas pessoas sem casa já foram assassinadas, 
conforme denúncia da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e Arquidiocese da cidade. 

Não é a primeira vez que isso acontece. 
No início dos anos 60, quando a rainha 
Elisabeth visitou o Brasil, mataram os men-

digos no Rio de Janeiro. Até fizeram um filme 
com o Lima Duarte que conta essa passagem. 
Teve também a Chacina da Candelária em 
1993, quando mataram crianças de rua. Todos 
os dias em algum lugar ocorre uma sangria. 

 Aqui pode até não acontecer, mas 
ameaças não faltam. A polícia está sempre 
gritando “Não te queremos mais aqui. Se 
vocês não sumirem a gente faz vocês sumi-
rem”. E o povo da rua vai sumindo mesmo. 
Uns morrem de doença, outros são presos. 
Vamos sendo exterminados. Só que a miséria 
é grande e aparecem mais. 

O preconceito assusta. E é por causa dele 
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Boca de Rua produziu esta foto para chamar a atençaõa sobre o brutal 
asassinato de 32 moradores de rua, em Alagoas

que estas chacinas acontecem. O Boca de Rua 
está solidário com os sem teto de Maceió: 
“Se cuidem, irmãos, mudem de rotina, fujam 
da polícia, fiquem juntos, procurem a ajuda 
de quem é solidário, contem para todos que 
puderem”. Nós de nossa parte, denunciamos 
o fato para que todos possam saber: A pena 
de morte existe no Brasil. Pessoas estão sendo 
assassinadas só por serem pobres. Quem não 
faz nada é executado, quem mata sai livre.

Participaram da matéria e da produção da 
foto: Michelle, Tiago, Anderson Elvis, Marcos, 

Alexsandro, Daniel e Juliano

Palavra de 
governador

O governador eleito, Tarso Genro 
(PT), respondeu a uma pergunta feita 
pelo Boca de Rua: qual o seu compro-
misso com o povo das ruas e em que perí-
odo de tempo poderemos ver o resultado 
prático das suas ações? Confira abaixo:  

“Em primeiro lugar, temos que 
apoiar projetos como o Boca de Rua. 
Depois, no nosso programa de gover-
no, temos diversas ações que irão be-
neficiar as pessoas que, em decorrência 
da falta de assistência do Estado, foram 
parar nas ruas. 

 Em curto prazo, vamos garantir a 
implantação do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social), que articula ações 
da União, Estados e Municípios. O SUAS 
organiza, de forma descentralizada, os 
serviços socioassis tenciais no Brasil. 

 Através de parceria com os muni-
cípios, também criaremos alternativas 
para o combate à pobreza extrema, 
promovendo a subsistência de mo-
radores de rua, através de moradia e 
geração de renda. 

Além disso, temos que proporcionar 
que crianças e adolescentes tenham uma 
perspectiva de futuro. O fato é que a 
juventude precisa ter suporte público 
eficaz, que contemple a sua diversidade 
cultural, racial, de gênero, classe, re-
gião e orientação sexual. Os principais 
desafios de uma Política Estadual de 
Juventude estão na garantia do acesso 
e permanência à educação de qualidade. 
o acesso ao trabalho decente, emprego 
formal com carteira assinada, e o direito 
a uma vida digna e segurança pública. 

 Outro ponto que vamos abordar é 
o consumo de crack. Vamos criar Pro-
grama Estadual de Enfrentamento ao 
Crack. Hoje, pelo menos 1, 2 milhão de 
pessoas são usuárias de crack no Brasil, 
sendo a maioria jovens. Essa verdadeira 
epidemia atinge toda uma geração. Esta 
é uma triste realidade que vem fazendo 
crescer a violência e as mortes no Rio 
Grande do Sul. Entendemos que o 
problema deve ser enfrentado com a 
atuação firme do governo estadual na 
formulação de uma política pública para 
o enfrentamento ao crack. 

 Com todas estas ações, tenho 
convicção de que já no primeiro ano 
vamos melhorar o atendimento e 
diminuir o número de moradores de 
rua no Rio Grande do Sul. 

 

Um galho sozinho quebra. Vários galhinhos 
juntos são fortes e não quebram. Mas se a gente 
pegar o galho e plantar, nasce uma árvore com 
raízes, dá folhas, frutos, abriga os pássaros e 
protege do sol e da chuva. Por isso os morado-
res de rua não querem apenas se unir. Querem 
plantar idéias na cabeça das pessoas e querem se 
plantar na sociedade para não serem arrancados 
que nem erva ruim. 

O povo da rua não está parado esperando. 
O Movimento Nacional dos Moradores de 
Rua continuar trabalhando. Uma marcha que 
aconteceu em Brasilia em agosto contou com 
a presença de representantes de Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas e Paraná. A marcha 
tinha o objetivo de pressionar o governo para 
efetivar a politica nacional da populçao de rua. 

 No dia 7 de setembro – data da Indepen-
dência do Brasil – os militares e os estudantes 
não foram os únicos a desfilar em Porto Alegre, 
onde aconteceu também a Marcha dos Exclu-
ídos. Esta manifestação foi criada pelas Pasto-
rais (Social, Operária e da Criança) da Igreja 
junto com as centrais sindicais, há 17 anos. 
Os moradores de rua fizeram parte do desfile, 
junto com representantes do movimento negro, 
portadores de deficiência, mulheres, catadores, 
pessoas que vivem de aluguel e outros.  O Brasil 
não é só farda e uniforme. 

Quando os participantes do Grito tentaram 
entrar no local do desfile oficial foram bar-
rados por mais de 100 brigadianos. Ao final 
da parada dos militares e das escolas, porém, 
o ingresso à pista do desfile foi liberado. Os 
representantes do Boca de Rua, com o 

Moradores de rua vão à luta

Um grupo de 40 representantes de Porto 
Alegre e São leopoldo viajaram a Brasília



2 BOCA DE RUA  janeiro, fevereiro e março 2011 janeiro, fevereiro e março 2011 BOCA DE RUA 3

Sempre tem fila de gente es-
perando para receber as doações 
feitas pelo ComaBem. A maioria 
é idosa e vem de longe. Às vezes 
as couves estão amarelas demais, 
mas eles dizem que aproveitam 
a maioria. A seleção das sobras 
que podem ser aproveitadas e a 
distribuição são feitas por volun-
tários, como dona Lídia Nunes. 
Ela diz que adora o que faz: “É 
muito gratificante”. Cada pessoa 
só pode vir uma vez por semana 
mas, enquanto tem alimentos, 
podem entrar na fila várias vezes 
para o “repeteco”, Veja o que 
dizem elas: 

“A pessoa vive com dificul-
dade. No meu caso, a minha 
aposentadoria foi negada. Se 
a gente vai pedir dizem que é 
vadiagem. ‘Essa nega gorda 
não quer trabalhar’. Não é bem 
assim. Não consigo serviço por 
causa da idade. Então, o que 

alimentos Rejeitados por uns 
são bem-vindos para outros

comabem 
distribui 
comida 
para 
45 mil 
pessoas

O Programa Social Co-
maBem é vinculado ao Es-
tado e existe há 12 anos, só 
que antes se chamava Tá no 
Prato. Este programa rece-
be doações do que não foi 
vendido pelos produtores e 
também pães da Seven Boys. 
São 40 toneladas de verduras 
e legumes e 7 toneladas de 
pães por mês. Ao todo, parti-
cipam mais de 30 produtores. 
As doações beneficiam 45 
mil pessoas por semana (180 
famílias e 230 instituições). 

Além das doações são fei-
tas oficinas de aproveitamento 
de alimentos. Para isso, existe 
um ônibus-escola com uma 
cozinha completa montada 
dentro dele. As nutricionistas 
ensinam receitas com cascas, 
talos e folhas e também a 
higienizar bem os alimentos. 

Informações fornecidas por 
Sabrina Kern, nutricionista do 

ComaBem

se ganha aqui ajuda bastante.” 
(Celeste Gonçalves, Alvorada) 

 
“Sou pensionista e não ganho 

quase nada. Ainda fiz um emprés-
timo e agora só fiquei com R$ 
195,00 por mês. Tenho um filho 
que foi para a rua, é morador de 
rua.” (Idivirge Pereira da Silva, 
Morro Santa Teresa) 

 
“Tem muita coisa boa, o pão 

e o tomate sempre se aproveita. 
Mas também tem coisa que não dá. 
Às vezes a seleção é mal feita. A 
gente vem porque precisa. Nós não 
somos porquinhos para comer co-
mida estragada.” (Lucila Ferreira) 

“Tenho família e o que ganho 
aqui ajuda bastante. O bom é que 
dá repeteco. O pão, às vezes, dá para 
uma semana.” (Sandra Inocentes) 

 
Participaram deste matéria: 

Tiago, Gilmar e Marcos 

Participaram desta matéria: Tiago, Reinaldo, Wagner, Gilmar, Doca, Paulinho e Juliano

Para receber doações é preciso se cadastrar no projeto Comabem


