
8 BOCA DE RUA  abril, maio e junho 2011 abril, maio e junho 2011 BOCA DE RUA 9

Não compre de crianças e adolescentesAno IX, número 39, abril, maio e junho 2011 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição eles contam como 
um sonho pode virar pesadelo

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Nosso teto tem 
estrelas, nuvens, 
chuva, sol, lua  
e arco-íris. 
Pelo nosso teto 
passam aviões, 
passarinhos, 
cometas.
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Nós do jornal Boca de Rua 
somos caçadores de informa-
ções. Sempre atrás do que se 
passa na rua e que muita gente 
não fica sabendo. Ouvimos o 
pessoal reclamar da qualidade 
da sopa servida no Sopão do 
Pobre. Para quem não conhece, 
o Sopão do Pobre é mantido 
pela Sociedade Espírita Ramiro 
D’Ávila, e fica na rua Getúlio 
Vargas, número 497. É uma das 
principais opções para quem 
mora na rua. A sopa é servida 
gratuitamente de segunda a sá-
bado, das 10 horas às 11h30min.

Andavam falando que a 
sopa já foi bem diferente e 
nutritiva. E, que além de mais 
aguada, ela anda dando sono 
no pessoal e várias outras his-
tórias sobre a sopa. Então fo-
mos investigar o que estava 
ocorrendo, e ouvir a opinião 
de pessoas que freqüentam o 
sopão. Fomos conversar com o 
pessoal da sopa para entender a 
situação e poder esclarecer aos 
leitores e aos usuários. Também 
queríamos entender se faltavam 
doações, e assim já sensibilizar 
a população em geral para o 
caso da necessidade de ajuda.

A reclamação era de que a 
sopa já foi rica em legumes, ve-
getais e carne, e que hoje estava 
mais aguada. Dona Marli, que 
coordena há anos o Sopão, foi 
quem nos recebeu e conversou 
com a gente. Começamos com 
a pergunta mais polêmica, mas 
que já virou uma lenda urbana 
entre os moradores de rua. Muitos 
relatam que a sopa dá muito sono, 
e alguns acreditam que ela possa 
ter algum remédio, sonífero ou 
calmante. Então perguntamos – é 
posto alguma coisa na sopa?

Barriga cheia
Dona Marli foi direta e forte: 

“Tu acha que nós temos tempo 
de procurar sonífero ou alguma 
coisa assim? Só se nós fossemos 
loucos”. Então ela contou que na 
sopa o que tem é alface, cenoura, 
cebola, batata, couve, tudo tritu-
rado numa coisa só. Que muitas 

A lenda urbana do Sopão 
que faz adormecer
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O pessoal que prepara a comida chega às 6h30min

vezes alguns dos sopeiros vêm 
drogados, bêbados, ou cansados 
de uma noite virada. Aí toma 
uma sopa forte e sentem sono. 
Segundo ela, isso prova a qua-
lidade da sopa, que tem todas 
as vitaminas, menos carne ver-
melha. “Mas tem frango, pois 
carne não estamos recebendo. A 
carne tá cara, não estão doando, 
e a casa não tem condições de 
comprar”. Outro motivo para 
o sono, como explicou dona 
Marli é que tem gente que toma 
vários pratos, aí pesa. “A sopa é 
forte”, diz ela.

Sobre a qualidade da sopa, 
dona Marli disse que não fa-
zem porcaria, se fosse pra fazer 
assim, era melhor nem fazer. E 
ainda acrescentou: “Se a sopa 
fosse tão ruim como dizem, 
não distribuiríamos uma média 
de 400 pratos por dia. E muitos 
ainda a levam”.

Como a sopa servida pela So-

ciedade Espírita Ramiro D’Ávila é 
a principal alimentação de muitos 
moradores de rua- às vezes a única- 
perguntamos sobre a possibilidade 
de outras opções de alimento, como 
comida seca, que no ano passado 
era distribuída. Ela nos disse que 
no ano passado, uma moça que 

freqüentava a casa, mas que hoje 
está adoecida e afastada, era quem 
ofertava nas sextas-feiras as comi-
das secas, como carreteiro, feijoa-
da, etc. Atualmente só nos sábados 
(dia que se tem maior turma de 
voluntários) às vezes conseguem 
oferecer essas comidas secas. 

A maior parte da comida ofe-
recida vem de doações da co-
munidade, dos sócios da casa, e 
dos alunos que ali estudam. As 
doações vêm até do interior, como 
da cidade de Não-me-Toque, e de 
pedidos de doação, como o Gugu 
da rádio Farroupilha que anuncia, 
e do pessoal da casa quando vai 
fazer alguma palestra. O Banco 
de Alimentos do governo também 
ajuda, distribuindo gêneros atra-
vés do SESC. Em geral trazem 
arroz e leite em pó, que vai para as 
mães com criança. Mas as maiores 
doações mesmo vêm da casa e da 
comunidade. Duas senhoras que 
estão em uma clínica, mandam 
todo o mês 20 quilos de arroz 
cada uma. Os pães são cortesia da 
padaria Santo Antônio. Nas férias 
o número de doações diminui 
muito. Já o Sopão do Pobre não 
pára. Segundo eles, é a única casa 
que continua distribuindo comida, 
só fechando no carnaval.

Dona Marli diz que a sopa não tem sonífero
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A sociedade espírita ramiro D’Ávila serve 400 refeições por dia

Copo d’água
Tem feijoadas ao menos três 

ou quatro vezes no ano, quando 
tem carne. E junto sempre vem 
uma salada. Em dezembro eles 
fazem o natal dos sopeiros, que 
consiste em galeto, salada de 
maionese, sobremesa, e refri à 
vontade. São 270 sopeiros que 
participam, e, nesse dia, desde as 
7horas  já tem gente na fila. Então 
abrem mais cedo. Nos dias de 
comida seca, a fila passa do posto 
de gasolina ao lado do Sopão, o 
que leva alguns a reclamarem 
que atrapalha a entrada de carros.

Em dias de chuva é aberto o 
portão do prédio e os sopeiros en-
tram pra baixo do toldo. Segundo 
dona Marli, eles não incomodam 
e ficam tranqüilos até a hora de 
distribuir a sopa. Às vezes pedem 
um copo de água ou algo assim. 
Para ela quem reclama são os que 
não conhecem os sopeiros.

Abaixo-assinado
Já foi tentado um abaixo assi-

nado para tirar o Sopão dali, mas 
essa proposta não foi adiante. As 
opiniões sobre o Sopão são bem 
diferentes entre os comerciantes 
da vizinhança. Seu Carlos trabalha 
com elétrica de carros desde 1983 
no mesmo lugar, bem ao lado do 
Sopão, e diz encarar os moradores 
de rua com naturalidade, pois são 
seres humanos iguais a todos os 
outros, com direito de ida e vinda. 
Para ele a Sopa do Pobre faz com 
muita propriedade seu serviço e 
sempre mantém a ordem.

Seu Carlos diz que nesses qua-
se 30 anos nunca teve problemas. 
“Em épocas anteriores o pessoal 
até se drogava e incomodava um 
pouco, mas hoje o povo respeita”. 
Segundo ele a Sopa está no lugar 
certo, pois o pessoal gira ali em 
volta. “O pior é isolar esse pes-
soal”. Sobre uma possível sujeira 
diz: “Tem vários outros lugares na 
cidade muito mais sujos”.

No restaurante em frente à 
Sopa, a opinião é outra. Acham 
que seria melhor se o Sopão fosse 
afastado do resto do comércio, 
principalmente de restaurantes, 
pois dizem que os sopeiros sempre 
aparecem ali pedindo um salzinho 
ou pedaço de carne. E que fazem 
agito e espantam os clientes. Tam-
bém garantem existir tons de ame-
aça ao comércio. Na noite da nossa 
entrevista – falaram – houve até 
uma tentativa de arrombamento. 
Para eles, a presença ali incomoda.

Ao lado do restaurante o dono 

de uma ferragem nos disse que o 
Sopão é uma necessidade humana, 
que se esse trabalho não existisse, 
os próprios comerciantes teriam 
que fazê-lo, pois alguém precisa 
os moradores de rua a comerem. 
Ele mesmo contribui às vezes, 
porque pra ele é impossível al-
guém conseguir ver outra pessoa 
morrer de fome. Também se disse 
preocupado com o fato de as pes-
soas estarem se fechando. Antes as 
marquises eram abertas, mas agora 
é tudo gradeado, a cada dia nova 
grade: “Onde esses moradores de 
rua vão dormir?”. 

Para ele é difícil o Sopão ser 
em outro lugar, e diz que antes era 
ruim. Quando tinha o depósito de 
ferro velho perto era um tumulto. 
E disse que “quem se queixa é 
porque não sabe conviver com 
eles”. Também falou que algum 
probleminha sempre pode ter, 
como uma briga entre eles, mas 
nunca coisas com o comércio 
local, e que os problemas ali não 
são os moradores de rua. 

Boa qualidade
O Sopão tem apenas seis fun-

cionários remunerados. As doações 
que chegam são separadas. Nunca 
é repassado pão duro, roupas sujas 
ou velhas. Tudo é de boa qualidade. 
A distribuição das doações depende 
de quem pede. A prioridade são os 
mais velhos e mulheres com crian-
ça, pois os responsáveis temem que 
as doações possam virar moeda de 
troca para comprar drogas.

Antes a casa possuía um bre-

chó, do qual algumas coisas eram 
separadas e dadas pra doação 
na sopa. O dinheiro das vendas 
poderia ser revertido na sopa, ou 
pra pagar o aluguel, luz, telefone, 
água, e outros gastos. As doações 
de roupa são no sábado, mas não 
tem chegado quase nada desse 
tipo de doação. O que a casa ga-
nha é distribuído, mas não existe 
um cadastro. Se sopeiro chega de 
pé descalço, tenta ver se tem algo, 
até com funcionários. Quando 
tinha mais roupas para distribuir, 
dava um pouco de incomodo 
e confusão. Mas as roupas são 
importantes, pois peças limpas e 
secas podem salvar alguém que 
tomou chuva durante a noite.

A sopa não atende somente 
aos moradores de rua, qualquer 
um pode entrar, como os garris 
que limpam a rua, e a gente 
vinda de fora e não tem dinheiro 
pra comer, aí descobrem a sopa 
e lá comem de graça. Os 30 da 
primeira leva da sopa realizam 
uma oração em conjunto, quando 
terminam, o segurança controla 
a entrada, liberando a entrada à 
medida que vagam lugares.

O Boca sugeriu a participação 
de moradores de rua no projeto, 
pois algumas pessoas na rua tem 
diploma de cozinheiro e poderiam 
até contribuir na confecção. Mas 
disseram que seria inviável, pois a 
sopa é feita no dia, não na véspera. 
A pessoa encarregada chega às 
6:30. Para aproveitar ao máximo o 
alimento, nada é descascado. Tudo 
bem lavado e triturado.

Quietos e malandros
Os sopeiros entrevistados 

disseram que ali todos são bem 
tratados pelo pessoal da casa, que 
ali vai todo tipo de gente, desde 
os quietos até os malandros, mas 
todos são respeitados. Se dão 
bem com o Severino, como cha-
mam o segurança encarregado 
de organizar a fila. Já o mesmo 
consenso não houve sobre a 
sopa. Enquanto alguns disseram 
que ela estava boa, e que havia 
até melhorado, outros disseram 
que boa era a primeira leva, que 
depois vem aguada. Mas, como 
é doação, não querem reclamar.

Muitos ainda contam suas his-
tórias de sono, dizendo que antes 
de chegarem na Érico Verissimo já 
estão dormindo. Já outros dizem 
não sentir sono, e isso porque dor-
mem bem à noite e não chegam 
“mamados”. Mas há aqueles que 
garantem dormir bem e não usa-
rem droga. Mesmo assim, dizem, 
a sopa dá muito sono.

Outro ponto comum é uma 
reclamação quanto à forma como 
são tratados por algumas pessoas 
da volta e pelas abordagem po-
liciais freqüentes e agressivas: 
“Pior do que cachorros”. 

• Notas do 
povo da rua
Drogas e 
Saúde
Durante a Conferência de 
Saúde Mental, realizada no 
ano passado, foi criada uma 
rede para discutir a questão 
da saúde básica. O núcleo de 
Porto Alegre se chama Drogas 
e Cidadania. Nos dias 18, 19 e 
20 de abril aconteceu a reunião 
preparatória para a próxima 
Conferência. Confiras as pró-
xima atividades:
7 de maio – Pré-Conferência 
região centro, no Colégio 
Parobé, das 13 às 20horas
30/6 a 2/7 – Conferência Mu-
nicipal, Salão de Atos da Puc
 
Maconha 
medicinal
O antropólogo Sérgio Vidal 
diz que a maconha pode ser 
usada como remédio e tam-
bém no tratamento de redução 
de danos para usuários de 
droga. Em Portugal e no Uru-
guai as leis sobre a criminali-
zação da canabis estão sendo 
revisadas. Vidal é autor de um 
livro sobre o assunto e deu 
uma palestra no dia 20 de abril 
em Porto Alegre, a convite do 
grupo Drogas e Cidadania. Na 
sequência deste debate está 
prevista a Marcha da Maconha 
no dia 22 de maio com saída 
da Redenção.
 
Movimento 
Aquarela
Depois de enfrentar alguns 
problemas internos, o Mo-
vimento Aquarela retomou 
as atividades. O Aquarela 
trabalha pela organização dos 
moradores de rua e se reúne 
às sextas-feiras, às 14 horas 
na Escola Porto Alegre. Eles 
estão escrevendo uma Carta 
de Princípios e começaram a 
fazer reuniões nas praças com 
o povo da rua.Também estão 
articulando o Comitê Popular 
da Copa (região centro) que 
teve uma reunião no dia 27 de 
abril, às 19 horas no Utopia e 
Luta, escadaria da Borges.

Participaram dessa matéria: Celso, 
Anderson, Leandro, Reinaldo, Marcos 
e Diogo.

Doações podem ser 
encaminhadas à rua 
Getúlio Vargas, 497
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Hotel mil estrelas
Teto não é casa e casa não é lar. 

Lar é onde a gente se sente bem, se 
sente protegido. Por isso, não pense 
que morador de rua não tem lar. 
Pode não ter casa, mas tem lar. Sobre 
as nossas cabeças existe um teto, 
sim. Um teto natural onde brilham 
o sol e a lua e as estrelas. É um hotel 
mil estrelas.

Infelizmente também tem po-
luição. No nosso teto – o céu – tem 
uma nuvem de poluição que vem 
dos carros, das fábricas, da cidade. 
Dizem que o morador de rua suja a 
cidade, mas ninguém percebe que a 
cidade suja o morador de rua. Nossa 
pele tem uma camada preta grudada 
que não sai só com água e sabão. Tem 
que esfregar muito.

Como nossa casa não tem parede, 
se pode dizer que as portas estão 
sempre abertas. As quatro estações 
do ano passam por lá, às vezes numa 
única semana. Mesmo sem tijolos 
nem tábuas, temos sala, cozinha, 
banheiro, quarto. Os sofás são caix-

otes, o fogão tijolos empilhados, as 
panelas são latas. Claro que quando 
chove, faz muito frio ou sol daqueles 
de arder, tem que ir para baixo das 
abas, dos viadutos, das pontes, das 
árvores. É assim que as pessoas que 
não têm casa se abrigam, porque 
mesmo conseguindo uma lona, não 
deixam armar uma barraca nem nos 
terrenos baldios. Para se protegerem 
da violência, os sem-teto quase sem-
pre vivem em grupos.

Tribalistas
É muito comum dizer que quem 

mora na rua rompeu o vínculo famil-
iar. Mas o que é uma família? Nem 
sempre a família de sangue é a melhor. 
Para nós, a família real é a família da 
rua. Os irmãos, os pais e os filhos são 
os amigos. É como uma tribo: cada 
um tem a sua tarefa e quase tudo é 
dividido. Um se encarrega de buscar 
água, outros de cozinhar, outros de 
catar lenha para o fogo.

Para dormir as pessoas procuram 

um colchão e cobertas, mas quando 
não encontram, sobra o papelão. O 
mais difícil é o sexo e as necessidades 
fisiológicas. Quando a sociedade tira o 
direito de uma pessoa ter sua casa, tira 
também o direito à privacidade.

É revoltante quando chega a guarda 
municipal ou a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Smam) com a 
Brigada e tiram tudo o que a pessoa 
tem. Eles “limpam” o local. E tem uns 
que ainda debocham: “Pega o para-
queda porque o avião caiu” 
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Os integrantes das famílias de rua têm quarto, cozinha e banheiro

família 
Água Verde 
Água Verde é um lago artificial da cidade. Um lugar 
bonito, bem no meio de uma avenida. Tem muita 
grama, espaço e alguma privacidade. Por isso um 
grupo de pessoas que vive nas ruas escolheu este 
lugar para construir o seu lar.

Cozinha
Erivaldo, o cozinheiro, improvisa uma mesi-

nha com tábua e tijolos. Antes, outros integrantes 
da família passaram pelas fruteiras para pegar 
as doações ou reuniram dinheiro entre todos 
(conseguido com o trabalho de vender jornais, 
catar papel ou guardar carros) para comprar o 
que é preciso para a comida coletiva. Tiago se 
encarrega do fogo. Junta gravetos e arma o fogão 
com tijolos e uma chapa de ferro de fogão velho 
jogado fora.

Água
Os membros da família Água Verde se revezam 

para trazer água da torneira mais próxima em uma 
bambona ou em garrafas pet. Tem alguns locais que 
recusam, mas outros facilitam, como um posto de 
gasolina próximo. Sempre vão duas ou três pesso-
as, porque é preciso bastante água para a comida 
e para a higiene.

Banheiro
Tem um lugar para o banho e outro onde se 

faz as necessidades. Este é mais escondido, fica 
debaixo da ponte. O banho é de balde, mas não se 
usa a água do laguinho, que é muito suja. É preciso 
pegar na torneira mais próxima, como se faz para 
a comida. Em respeito à população, ninguém se 
banha pelado. Sempre de bermuda.

Quarto
O quarto coletivo é armado do outro lado da 

rua. As camas são feitas de colchão e cobertas 
(doados ou achado no lixo) ou só papelão. Tem 

gente que até enfeita o quarto 
com um quadro jogado fora, por 
exemplo. O quarto é armado e 
desarmado todos os dias de tar-
dezinha. Guardam fora do olhar 
da sociedade (em cima de um 
abrigo de parada de ônibus ou 
num cantinho escondido) para 
não queimar o filme. No pilar 
da marquise foi colocado um 
caco de espelho que serve para 
se pentear e fazer a barba. 

Bíblia 
Erivaldo lê a Bíblia quase 

todas as noites em voz alta. As 
pessoas gostam porque acalma. O 
sono fica mais tranqüilo. 

Participaram desta matéria: 
Tiago, Erivaldo, José Henrique, 

Marcos, Rosângela, Izequiel, 
com contribuições de Anderson, 

Alexandro, Leandro e Celso. 

Paola, a salva-vidas
 
“A cadela Paola salvou a minha 
vida aqui mesmo na Água Verde. 
Um cara que só tem maldade na 
cabeça – nem é um morador de 
rua – tentou me dar uma facada. 
Ela saltou nele, tirou ele de cima de 
mim. Essa cadela é minha amiga. 
Se não fosse ela eu teria morrido”. 
(José Henrique)
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Quando chega o verão todo mundo sonha 
com a praia. Quem tem dinheiro vai para a 
praia, porque, com o calorão as casas ficam 
muito, muito quentes e a água mata o calor da 
gente. Quem não vai querer ver uma aguinha 
verde, uma areia branca, coqueiro voando 
com ventinho, céu azul, sol, muita gente sem 
preocupação, tomando uma cervejinha gela-
da? Só que o sonho pode virar um pesadelo se 
vier um tsunami. 

Tudo na vida que é muito bom pode ser mui-
to ruim.Ter mãe, irmãos, família, por exemplo, 
é muito bom, mas se a gente perde eles ou se 
nos maltratam, é muito ruim. Uma casa tam-
bém é ótima, abriga a gente da chuva e do sol, 

é um lugar onde a gente pode dormir tranqüila 
de noite sem medo de ladrões e pessoas do 
mal. Mas se tiram ela de nós ou se ela racha 
no meio e fica perigando cair em cima de nós, 
aí é ruim. Num parque de diversões, a mesma 
coisa. Uma montanha russa, que é a coisa mais 
boa do mundo pode quebrar e morrer todo 
mundo. Com o amor, então, nem se fala. Se ele 
– ou ela – não te amar ou deixar de te amar, é 
choro na certa. 

Mesmo a praia, que é o sonho de todo mundo, 
pode se tornar horrível. Tem gente que quan-
do vê o mar tem a sensação que ele está cheio 
de bicho... baleia, tubarão. Quando uma mãe 
d’água pega é uma dor horrível de queimadura. 

Uma menina ficou dois anos com a cicatrizes 
da mãe d’água no corpo. Dizem que para isso 
não acontecer é preciso urinar por cima. 

No Japão, a praia virou um pesadelo quan-
do uma onda gigante veio e levou tudo por 
diante: casa, edifício, árvore, planta, gente. 
Muito morreram. Foi uma calamidade ter-
rível, uma tragédia enorme. Várias e várias 
gentes perderam tudo ou foram mortas. Só 
não perderam a vontade de lutar por suas 
vidas.  O Boquinha imaginou como seria um 
tsunami porque só imaginando a gente con-
segue sentir o que os outros sentem e en-
tender que, às vezes, têm problemas ainda 
maiores do que os nossos. 
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A água estava calminha, e o dia ensolarado. 
De repente veio uma sombra, como se tivesse 
anoitecendo ou fosse chover temporal. As pessoas 
olharam para o céu, mas parecia igual. Então viram 
a onda. Não parecia onda, era como se fosse uma 
parede vindo direto para a praia.  

Andrews
Eu tinha ido surfar com meu pai. Lá tinha uma on-

das grande, boas para surfar. Perto de nós tinha dois 
golfinhos. Eles surfavam junto conosco. Bem atrás a 
gente viu um tubarão. Ele veio direto para nós e eu 
me assustei. Caí da prancha e ele me mordeu. Os dois 
golfinhos vieram me ajudar. Aí meu pai viu e puxou o 
tubarão. Ele arrancou a batata da minha perna, mas 
consegui me salvar. Ficamos eu e meu pai na mesma 
prancha. Como ele é meio gordinho, preferiu me deixar 
sozinho na prancha depois que o tubarão foi embora e 
então foi para a água. Ele estava nadando puxando a 
prancha para nos levar de volta à praia quando a gente 
viu aquela onda enorme, vindo

Bruno
Eu estava nadando debaixo da água. Tinha muitos 

peixinhos de todas as cores, era muito bonito. O pai 
e o meu irmão Andrew tinham ido surfar. Quando vi o 
tubarão atacar meu irmão saí correndo para fora da 
água para pedir ajuda. Aí ficou tudo preto. Olhei para 
trás e vi que vinha vindo o tsunami. 

Vitória
Eu estava na praia me bronzeando quando vi o meni-

no ser atacado por um tubarão. Antes de eu chegar 
até eles vi que a água, que estava azulzinha começou a 
pretear. Olhei lá longe e vi aquele ondão enorme. 

O mar inteiro levantou
A onda veio levando tudo por diante. Andrews, seu 

pai e Vitória conseguiram chegar à terra antes do tsu-
nami e saíram correndo, correndo, feito loucos. An-
drews esqueceu que estava sem o pedaço da perna. 

Bruno também continuava correndo. Um caminhão 
cheio de gente que estava fugindo passou por ele e ele 
pegou carona. O motorista corria tanto que o caminhão 
virou e o caminhoneiro morreu na hora. Bruno continuou 
correndo até que achou um carro daqueles com uma ro-
das bem grandes abandonado e saiu dirigindo. 

Andrews se perdeu do pai, viu uma moto de rally e 
pegou. Ele nem sabia que sabia dirigir, mas até pulava 
nas rochas. Aí viu uma ambulância e parou. A ambulân-
cia estava abandonada porque até o doente tinha saído 
correndo. Ele abriu a porta, viu agulha, linha, remédios. 
Enrolou a perna machucada com uma atadura e pen-
sou que ia precisar de uma caixa de emergência, então 
pegou uma e seguiu fugindo. Ele olhou para trás. O tsu-
nami estava perto e vinha cada vez mais rápido.

A onda chegou até Bruno, levou ele e o carro. 
Andrews e Vitória chegaram ao mesmo tempo em 
um prédio muito alto, muito forte, onde as pes-
soas tinham conseguido se proteger. Eles subiram 
e lá de cima viram a destruição. O prédio balançou, 
mas resistiu. Eles se salvaram mas Andrews nunca 
soube que Vitória tinha entrado no mar para tentar 
ajudar, quando o tubarão pegou a sua perna. Bru-
no com seguiu nadar e, quando botou o pé na terra 
seguiu correndo. Ele correu três dias. 

Nenhum falou o que aconteceu com o pai.

Lembranças de um tsunami imaginário
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Planos 
e objetivos
Quem nunca sonhou com o que podia 

ser e não é, o que podia ter e não tem? 
Quem nunca sonhou com miragens e 
teve que viver com pesadelos? Este é o 
nosso maior problema: acordar e con-
viver com a realidade e seus obstácu-
los infinitamente difíceis.

Mas viver é mais do que sonhar. 
Viver é não se entregar, é se esforçar 
para realizar os nossos sonhos. Talvez 
nada seja como gostaríamos. Talvez a 
gente não se encontre onde escolheu 
para estar. Mas desanimar não é uma 
opção. Recomeçar é. Pois, se não for 
assim, o amanhã pode ser tarde, pode 
ser nunca.

Há sonhos possíveis. Trabalhar, vol-
tar a estudar, comprar as coisas que 
faltam para dentro de casa - um tan-
quinho para lavar roupa, ou um DVD 
para ver filmes com a família, por ex-
emplo. Na verdade, nem chegam a ser 
sonhos, são objetivos. Mesmo estes, 
porém, não são fáceis. Só que sem eles 
não há caminho para a realização do 
sonho maior, que é dar uma vida mel-
hor do que a nossa para nossos filhos e 
diminuir a tristeza deles.

Mãe precisa ter motivação e que 
melhor motivação do que os filhos? Eles 
são a nossa força mental e o poder do 
pensamento é o primeiro passo. Sonho 
é diferente de plano, de objetivo, mas 
não existe e nunca vai existir sem eles.   

Mara Lúcia, Mara Rejane 
e Fernanda

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. 

Quando coisas horríveis acontecem – 
como o tsunami ou o caso do cara que 
matou 12 crianças num colégio do Rio 
de Janeiro – a pessoa fica pensando. O 
que será que está acontecendo? Será o 
Apocalipse? Então vem na cabeça as coi-
sas que a gente gosta e o que não gosta, 
coisas que a gente quer e que a gente 
não quer, coisas que a gente nem sempre 
quer mas precisa pensar para ter uma 
vida melhor.

Gosto de ser eu mesma
“Eu me acho uma pessoa simpática e 

gosto de ser eu mesma. Tem gente que 
mal tem o que comer, mas é cheia, pensa 
que é melhor do que tu. Eu não me acho 
melhor do que ninguém, mas não queria ser 
ninguém além de mim. Acho que sou inteli-
gente porque não uso drogas. Nem uma 
cervejinha eu bebo agora que tenho filhos. 
Tenho orgulho disso”.

Queria ser outra pessoa
“Queria ser estudiosa, trabalhadeira, 

ter casa, ter marido e filho. Acho que 
Queria ser outra pessoa”.

Gosto de jogar tênis
“Uma coisa ruim acabou boa. Uma vez eu 

fui parar na secretaria porque cuspi num 
colega que brigava comigo. Depois que con-
versou comigo a diretora me perguntou se 
eu não queria jogar tênis porque tinha uma 
vaga num projeto social. Eu disse que que-
ria e fui. Já faz três anos e eu adoro jogar”

Dá vontade de dançar
“Sempre que olho alguém dançando hip-

hop me dá vontade de dançar. Eu não sei 
dançar, mas acho que deve ser legal. E eu 
danço, mesmo sem saber. Só não fico de 
cabeça para baixo porque o sangue desce 
e eu tenho medo de quebrar o pescoço. 
Mas o resto eu faço. E me sinto feliz”.

Falando com seus botões

A primeira menina
Morreu Maira Jaqueline Caldas Garcia, a primei-

ra integrante do Boquinha. Ela gostava de filmar e 
fotografar. Trouxe para o projeto toda a sua famíl-
ia: a mãe, Denise, e as irmãs Patrícia, Paula, Taís 
e Marcela. Pouco depois nasceu Steffany, filha de 
Patrícia. Taís, Steffany Marcela e seus dois filhos 
ainda estão no Boca. Sentiremos saudade, Maíra.

Coruja
Mãe
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AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

Vereadores investigam 
situação dos sem-teto 

A Comissão Especial dos 
Moradores de Rua da Câmara 
Municipal de Porto Alegre 
reuniu-se na manhã do dia 30 
de março com o presidente 
da Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (FASC),  
Kevin Krieger, que falou sobre  
os programas da instituição  
voltados aos moradores de 
rua. O Presidente da FASC 
destacou a contratação de 
40 educadores sociais que 
farão abordagens e atenderão 
pessoas em situação de rua 
distribuídas em nove áreas da 
cidade, com quatro membros 
por equipe. 

Krieger salientou a neces-
sidade de um representante da 
Comissão participar de Grupo 
de Trabalho criado pela FASC 
e que envolve outras secreta-

rias da prefeitura, lideranças 
comunitárias, moradores de 
rua e entidades a eles vincula-
das. O objetivo é elaborar um 
Plano Municipal de Enfrenta-
mento à Situação de Rua, até 
julho de 2011. O plano deverá 
ser apresentado e debatido  
com o prefeito José Fortunati.

Ficaram definidas as próxi-
mas pautas da Comissão, que 
se reúne sempre às quartas fei-
ras, das 10 ás 12 horas na Sala 
303 do legislativo municipal. 
Em 6 de abril foi feita uma 
agenda com todos os Conse-
lhos Sociais e de Direitos e, em 
13 de abril, a pauta foi com a 
Associação de Moradores da 
Região Centro, área de maior 
concentração de moradores de 
rua da cidade. 

A proposta do vereador Nilo 

Santos (PTB), presidente da 
Comissão, prevê a formação 
de um Grupo de Trabalho (GT) 
durante 60 dias para apurar da-
dos sobre o problema. O grupo 
irá conduzir pesquisas, visitar 
espaços de acolhimento  e fazer 
audiências com a prefeitura, 
Ministério Público, Conselhos 
Municipais, Brigada Militar e 
Conselheiros Tutelares. Santos 
avalia que os parlamentares po-
dem ter dificuldades na execu-
ção das ações, pois a legislação 
aponta que os moradores de rua 
não podem ser retirados das 
vias públicas contra vontade 
própria. “Temos que preservar 
o direito de ir e vir. Nosso tra-
balho será achar uma brecha 
para o governo proteger estas 
pessoas”, explicou.

Obrigado parceiros
O Boca agradece ao Cpers Sindicato por ter emprestado uma sla 
no verão, quando o Gapa/RS estva em férias. O local era ótimo 
e fomos tratados com muito respeito. Agora estamos de volta 
ao Gapa, nosso parceiro de todas as horas para o que der e vier. 

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 lua 
e a rua
“Certa vez andava a esmo 
pela cidade quando passou 
a ser decisivo acostar-me 
ao chão, que se revelou 
como promessa de um novo 
mundo. A consciência mais 
avançada exerceu entre tudo 
que se movia e todas as 
apatias, um envolvimento 
direto com a ordem das 
coisas invertidas. Naquelas 
circunstâncias alcancei o 
desprezo de ver sem vigor e 
isso exerceu sobre mim uma 
considerável influência. É 
como é ver o mundo de 
cabeça para baixo. O resul-
tado, uma combinação inco-
mum e uma demonstração 
abstrata do pensamento. 
A rua, considerá-la pro-
priedade está em mãos do 
abuso. A consciência não 
esmaga a razão. Fazer dela 
morada pelos obstáculos 
de ir para a lua”. (Texto e 
ilustração: Rosângela)


