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Não compre de crianças e adolescentesAno X, número 40, julho, agosto e setembro 2011 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição eles descrevem a 
Floresta dos Dois Mundos

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Bocão vive,
Viva Bocão!
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Para responder a esta pergun-
ta que não quer calar, a equipe 
do Boca de Rua entrevistou a 
assistente social Rejane Pizzato. 

Funcionamento
“Sobre o funcionamento te-

mos: oficinas de música e arte-
-educação; grupo de acolhida; 
assembleia; terapia comunitária, 
e de saúde da mulher. Nossa 
proposta se constrói com a escuta, 
acolhimento, e construção de um 
plano de atendimento conjunto 
com os usuários. Provavelmente 
seremos um CREAS POP.

A Casa de Convivência 1 faz 
parte da organização dos serviços 
de assistência social de Porto 

Quatro horas de 
espera por um banho
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Coleção outono-inverno na rua

Alegre. Ela surgiu em 2001 com a 
proposta de funcionar como retaguar-
da para a abordagem de rua – o aten-
dimento social de rua. A equipe que 
fazia a abordagem trabalhava aqui. 
Nós construímos esta proposta com 
a idéia de ter atendimento de manhã 
e de tarde. Na época tínhamos uma 
equipe maior. Enquanto um grupo 
estava na rua outro trabalhava aqui 
dentro. Até março de 2011 era só o 
Serviço de Atendimento Social de 
Rua que atendia toda cidade de Porto 
Alegre, em todas as regiões. A equipe 
fazia abordagens e atendia na casa de 
convivência também. Com tempo 
ocorreu um sucateamento e a equipe 
foi diminuindo. Então a alternativa foi 
abrir aqui de manhã e, de tarde atuar 

na rua. As verbas estão muito curtas 
para a assistência social.”

Espaço e equipe
“Para funcionar dois turnos e 

manter a qualidade do atendimento 
seria preciso ter mais recursos huma-
nos (pessoal concursado) e materiais 
A ideia é de que quem vem aqui seja 
ouvido. Tenha um tratamento digno. 
Atualmente a equipe é composta por 
uma assistente social, uma psicóloga, 
um terapeuta ocupacional, um estagi-
ário administrativo, cinco educadores 
sociais, dois oficineiros, um porteiro 
e um gerente. É um grupo bem pe-
queno. Atualmente não fazemos mais 
abordagens. 

O espaço também não comporta 

mais gente. Não temos nem uma 
sala para atendimento individual. Até 
mesmo por uma questão de saúde. 
Saúde também dos funcionários, 
que têm contato direto com agentes 
de doenças infectocontagiosas como 
a tuberculose. Temos dois servidores 
em tratamento. E, se nós adoecemos, 
não tem substituição e a situação fica 
ainda pior.”

 
Funcionamento
“Aqui não é uma casa de banho 

nem de distribuição de roupas. O 
nosso enfoque não é o individual, 
mas o coletivo. A proposta é escutar 
e traçar planos de vida, se a pessoa 
desejar. Isso faz com que o proces-
so de atendimento seja mais lento. 

As pessoas ingressam a partir das 
8h30min e 8h45min começam a 
entrar. Passam de cinco em cinco. 
Oferecemos terapia e os usuários 
participam de assembléias. O obje-
tivo é trocar experiências, pensar no 
coletivo, reduzir danos.

Atendemos 25 pessoas por dia, 
mas se chega um idosos ou mãe com 
criança, às vezes esse número ultra-
passa. Quando nos encaminham uma 
família que está sendo atendida pela 
rede muitas vezes ela fica conosco até 
as 17h, quando encerra o expediente e 
então as pessoas vão para o Albergue. 
A Casa também fecha das 12horas às 
13h30min, quando os funcionários 
vão almoçar. 

Oferecemos, ainda, oficinas de 
música e arte educação; grupo de 
acolhida; assembleia; terapia comu-
nitária, e grupo de saúde da mulher. 
Nossa proposta se constrói com a 
escuta, acolhimento, e construção de 
um plano de atendimento conjunto 
com os usuários.”

Planos
“Hoje a Casa não comporta mais 

atendimentos além dos que já faz. Na 
proposta do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS) o atendimento 
será feito pelos Centros Regionais de 
Assistência Social (CRAS) e Centro 
de Referência Especializado em 
Assistência Social (CREAS POP), 
que ficará encarregado das popula-
ções em situação de vulnerabilidade, 
incluindo moradores de rua, mas não 
apenas. Nós, provavelmente seremos 
CREAS e o serviço vai mudar. Mas 
deve mudar para melhor. Não dá para 
reduzir ainda mais. A intenção é tornar 
o serviço melhor, mais qualificado, 
mais abrangente.  

Estamos construindo um projeto. 
Porto Alegre tem sido pioneira nos 
serviços prestados à população de rua 
por funcionários concursados. Exis-
tem outras cidades onde esse trabalho 
é feito por prestadores de serviço.

Os CREAS devem trabalhar 
mais com vivências e possibilidades, 
bastante focado no coletivo. Também 
se pensa em um outro local com 
espaço para higiene, lanche, crianças 
e até animais. E a idéia é retomar o 
atendimento em dois turnos. Mas isso 
não é para ontem. O Sistema Único 
de Assistência Social está sendo im-
plementado desde 2005, mas o prazo 
para implantação é de 10 anos. Prova-
velmente seremos um CREAS POP.

Não é só a moda que tem coleção outono-inverno. O morador de rua também tem. É gripe, pneu-
monia, infecção respiratória. O sistema de saúde e de assistência não dá conta e muita gente morre 
nesta época do ano (veja o documento elaborado pela ALICE/Boca de Rua e o GAPA) sobre o assunto 
entregue às autoridades, inclusive à Ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos 
da Presidência da República que, depois disso, prometeu vir a Porto Alegre para participar de uma 
reunião para debater o assunto com todas os instituições ligadas ao povo da rua. O jornal também 
começou uma série chamada Pane do Sistema sobre os principais problemas que o morador de rua 
enfrenta. O primeiro deles é sobre a Casa de Convivência 2, conhecida como “Casinha”.   

Quatro horas. Este é o 
tempo de espera para tomar 
um banho na Casa de Con-
vivência 1 (João Alfredo 
782). O lugar funciona 
das 8h30min às 11h30min, 
mas só entram 20 pessoas 
por dia, sem falar que às 
vezes chegam famílias ou 
alguém com problemas que 
são passados na frente. Por 
isso é preciso chegar às 
5h30min se quiser entrar. 
E não tem aba para abri-
gar da chuva ou do sol. É 
o pior lugar em termos de 
atendimento de fila. Sem 
falar que as pessoas não se 
sentem acolhidas, porque 
parece que estão ali de 
favor. Tem uma espécie de 
terapia coletiva, com todo 
mundo participando de um 
bate-papo e balançando 
para ficar mais calmo. É 
um relaxamento torturante 
para quem quer apenas 
ficar limpo. Além do banho, 
na Casa de Convivência 1 
– a Casinha, como é conhe-
cida – dá para encaminhar 
documentos, fotos, solicitar 
tique almoço, lavar roupas 
e fazer um lanche. 

Por que a Casinha só funciona de manhã?
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A 4aMarcha da maconha, em Porto Alegre, reuniu pessoas de todas as 
idades e classes sociais

Dentro da Lei
As brigas e violências em 
São Paulo fizeram o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
definir a interpretação do 
artigo 287 do Código Penal, 
pedido feito desde 2009. Este 
artigo é usado para conside-
rar as Marchas da Maconha 
como apologia ao crime. 
Por decisão unânime o STF 
considerou constitucional as 
manifestações. O ministro 
Celso de Mello, disse que 
favorecem a liberdade de 
expressão e de reunião, mas 
as manifestações devem ser 
lícitas, pacíficas, e conversada 
com as autoridades compe-
tentes, que precisam saber 
da ocorrência das Marchas. 
As polícias deverão garantir 
o direito dos manifestantes 
e a segurança. O ministro 
disse que as Marchas são um 
evento social espontâneo, que 
pedem a discussão democráti-
ca do modelo proibicionista.

Pense nisso 
Algumas das frases ditas 
durante a Marcha provocavam, 
enquanto outras brincavam. 

• “Preconceito – nem morto.”
• “Farmácias: fornecedoras 
de dependências químicas!”
• “Salve a liberdade de ex-
pressão.”
• “Droga proibida, Máfia 
agradecida.”
• “Legalize a paz, legalize a 
liberdade. O tráfico vive da 
ilegalidade.”
• “Reprimir é negar o 
diálogo”. 
• “Maconha é natural,  
Big Mac que faz mal!”.

No dia 22 de maio, um domin-
go de muito sol e bom para ir pras 
praças, aconteceu em Porto Alegre 
a Marcha da Maconha. O Boca de 
Rua estava lá no Parque Farroupilha, 
mais conhecido como Redenção, 
para conferir e conversar com as 
pessoas do movimento sobre o que 
se passava. Um Brigadiano que esta-
va trabalhando lá falou que estimava 
perto de 2 mil pessoas ali reunidas. 
Mas, nos grandes jornais, e maioria 
dos meios de comunicação, falava-
-se apenas em 200 pessoas. Será 
que todos esses erram sem querer e 
comeram um zero a mais? Ou será 
que esse erro foi de propósito, e 
queriam diminuir algo sobre o qual 
mal se pode falar?

Esta Marcha, a 4ª consecutiva 
em Porto Alegre, foi marcada por 
ser muito pacifica e criativa. Em 
São Paulo houve repressão policial, 
e isto gerou um novo movimento, 
a Marcha da Liberdade, pois lá, 
os manifestantes não puderam 
marchar, e foram agredidos. Aqui 
a polícia agiu de modo respeitoso. 
E não havia motivos para fazer 
do contrário. A marca da Marcha 
eram os cantos, cartazes, teatros, 
tudo que era criativo. Nenhuma 
ocorrência foi registrada. 

O tema da Marcha era ‘Cannabis 
Sativa: Patrimônio da Humanidade’. 
Por volta das duas da tarde começou 
a concentração de pessoas nos Arcos 
da Redenção. Vinham de muitos 

lados, e eram bem diferentes – ho-
mens, mulheres, de todas as cores e 
etnias, jovens, e até gente bem mais 
velha. Muitos traziam cartazes, 
máscaras, instrumentos musicais, 
tambores, camisetas com frases 
sobre o tema, e tantas outras formas 
de manifestação cultural. Até pé de 
aipim e bananeira eram carregados, 
mostrando outras plantas naturais 
que também eram consumidas.

Durante a Marcha muitas pes-
soas da organização lembravam aos 
que marchavam que não era permi-
tido fazer o uso da substancia, nem 
apologia a ele. Eles se dividiram e 
se espalharam ao longo da marcha 
para conscientizar e conversar com 
os participantes.

O Coletivo Princípio Ativo – 
um grupo antiproibicionista de 
Porto Alegre, e que busca discutir 
uma nova política sobre drogas – 
foi um dos organizadores da Mar-
cha da Maconha, em Porto Alegre. 
Para os integrantes do Coletivo, 
a manifestação representou uma 
vitória pois, quando se trata de 
drogas, não se pode dizer apenas 
“Nem pensar”. 

As pessoas que estavam ali 
buscavam justamente pensar e 
discutir o assunto. Um texto sobre 
o tema, diz: “Omitir o debate sobre 
a legalização é desejar a manuten-
ção do tráfico e das violências 
associadas”.

O antropólogo Rafael Gil, inte-
grante do Princípio Ativo, contou 
que as Marchas da Maconha já 
acontecem pelo mundo desde os 
anos 90. 

Histórico
Em Porto Alegre, as discussões 

e encontros começaram nos Fóruns 
Sociais Mundiais de 2003 e 2005. 

A partir daí o movimento 
ganhou o Brasil e se formou o 
Coletivo Principio Ativo em Porto 
Alegre. Em 2006 não conseguiram 
aprovação para realizar a Marcha, e 
em 2007 organizaram seminários. 
Em 2008 conseguiram um Hábeas 
Corpus, e então puderam fazer 

uma marcha simbólica, pequena e 
sem divulgação. Em 2009, com a  
jurisprudência, a marcha foi maior, 
crescendo ainda mais em 2010. 

Objetivo
Quando perguntamos o ob-

jetivo da Marcha, Rafael disse 
que essa pergunta, que parece 
simples, é uma das mais interes-
santes e difíceis. A primeira coisa 
é gerar debate. Mas não só. As 
Marchas revitalizam a sociedade e 
permitem que “pessoas comuns”, 
trabalhadores, vão saiam às ruas e 
falem sobre algo que não é falado. 

Para ele as Marchas propor-
cionam uma outra visão sobre 

saúde. Pois quando se fala em 
drogas se fala com tensão, com 
pena de quem usa, sempre partindo 
de uma idéia de doença. 

No cigarro, está na carteira o 
quanto ele faz mal, e mesmo as-
sim, não é proibido. Será porque 
o cigarro paga impostos enquanto 
a maconha não? Será tudo, no fim 
das contas, só uma luta por din-
heiro? Entender porque as coisas 
são proibidas não é fácil. 

Na Marcha da Maconha muito 
se falou da atual política sobre 
drogas no Brasil, e as diferenças 
entre legalizar e liberar. Da forma 
como está, todo mundo acaba junto 
e misturado. É tudo ilegal. 

Calar o debate favorece o tráfico

Marcha pacífica e criativa
Incentiva debate sobre drogas 

A Brigada anda mais violenta do 
que nunca. Também a SMAM leva 
os pertences dos moradores de rua 
que, neste inverno frio acabam sem 
nada para se abrigar. Os albergues 
não têm vagas para todo mundo.  

Spray de pimenta
Às 2 horas do dia 8 de julho, 

em um terreno baldio da Rua 
Erico Verissimo com Barão do 
Gravataí, dois moradores de rua 
foram abordados com violência 
pelos Boinas Pretas. Chegaram 
gritando, colocaram eles na parede 
e jogaram de spray de pimenta 
nos seus olhos, deram coturnaços, 
bateram com cacetete e insultaram. 
Eles só estavam bebendo quietos, 
sem perturbar a ordem.  

Dinheiro rasgado
Próximo ao Supermercado 

Nacional da Cidade Baixa, no dia 
11 de julho, às 5 horas, os Boinas 
pegaram um morador de rua, 
arrastaram, deram pontapés e ras-
garam sua roupa procurando pedra 
(crack), mas não encontraram. Para 
completar, rasgaram os R$10,00 
que ele tinha no bolso. 

sem Cobertor 
Em frente ao Sopão da Getúlio 

Vargas, no dia 3 de julho, brigadianos 
abordaram cinco pessoas e disseram 
que eles teriam que sair do local. Não 
bateram nem foram grosseiros demais. 
Os moradores de rua se transferiram pa-
cificamente para a ponte da Ipiranga ali 
perto. Dois dias depois, três deles esta-
vam trabalhando na sinaleira enquanto 
dois outros cuidavam das coisas quando 
veio a SMAM com a guarda municipal 
e levou tudo, até os cobertores. 

Banho no Dilúvio
Os trabalhadores do Boca de 

Rua estão sendo proibidos de 
trabalhar em várias sinaleiras. 
Os Boinas chegam gritando “Na 
nossa área não queremos ninguém 
vendendo este jornal falcatrua”. 
Isso acontece principalmente  nos 
sinais da igreja São Jorge, Salvador 
França, Terceira Perimetral com 
Ipiranga, Valaparaíso próximo ao 
Bourbon. São bons locais de venda 
e o povo desobedece, até porque 
vê que outros jornais são vendidos 
ali. Mas, se for o Boca de Rua, o 
vendedor pode acabar algemado 
numa delegacia, apanhando com 
barra de ferro e até ser jogado no 
Dilúvio, mesmo que esteja fazendo 
zero grau. 

Pernas roxas
Um catador estava procurando 

latinhas e garrafas nas lixeiras da José 
do Patrocínio, no dia 25 de junho às 19 
horas, quando chegaram dois brigadia-
nos gritando e batendo com cacetetes 
nas pernas deles. Eles queriam que o 
catador dissesse para onde tinham ido 
dois “elementos” que tinham passado 
correndo, mas ele nem tinha visto. 
Ficou com as pernas roxas e inchadas, 
mal conseguia trabalhar.

Violência 
Nossa  
de cada dia
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Última reportagem
Bocão, o integrante mais antigo do Boca de Rua 

morreu no dia 21 de maio de 2011. Alexsandro Rocha 
da Silva viveu 33 anos, 11 deles como trabalhador 
do Boca de Rua. Não só do jornal, mas de todos as 
atividades ligadas ao projeto. Tinha fotos suas nas 
duas exposições fotográficas – Faces da Rua e As 
duas faces da Rua – participou dos documentários Lá 
na Capa ta eu e Notícias de Outra Cidade, colaborou 
com dois textos e deu nome para o livro Histórias de 
mim. Também era um dos membros do grupo de hip-
-hop Realidade de Rua – desenvolvido pelo GAPA. 

Bocão tinha uma paixão: Michelle. Ela também 
é integrante do Boca de Rua e eles chegaram a viver 
juntos. Michelle lembra: “Bocão gostava muito de mim 
como todo mundo sabe, mas tudo tem o seu começo, o 
seu meio e o seu fim. A gente não estava mais juntos, mas 
continuamos amigos. Ele foi muito importante. Quando 
ele teve tuberculose pela primeira vez fui eu que mandei 
ele se tratar e ele me agradecia por isso. Dizia que dei a 
vida de novo para ele. Desta vez eu não consegui. Nin-
guém conseguiu”.  

Bocão morreu porque estava doente. Tinha tubercu-
lose e HIV e o sistema de saúde avaliou que ele podia ter 
se tratado no hospital dia. Quem mora na rua sabe que isso 
é impossível. E ele ficou tão doente que perdeu a vontade 
de viver. Perdeu a vontade de lutar pelo que ele realmente 
queria: uma casa para poder entrar, deitar, dormir, acordar 
no outro dia e agradecer a Deus, como um trabalhador. 
Bocão, era um trabalhador. Há 11 anos fazia e vendia o 
Boca de Rua. Mesmo morto, ainda está trabalhando para 
melhorar as condições dos moradores de rua. Seus colegas 
consideram que esta página e a denúncia do documento 
ao lado é sua última reportagem.
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Amigos fizeram painel com mensagens de saudade

A morte de Bocão indignou seus 
amigos que, junto com o GAPA e a 
ALICE escreverem um documento co-
brando providências dos governantes, 
no sentido de impedir novas mortes 
por falta de atendimento adequado e 
respeito ao direitos dos cidadãos que 
moram na rua. 

A petição – que também sugere a reali-
zação de um seminário sobre o tema e uma 
ouvidoria – foi entregue à ministra da Secre-
taria Especial de Direitos Humanos, Maria 
do Rosário, e ao Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional de Direitos Humanos 
do Ministério Público Estadual, promotor 
Francesco Conti, durante o 1º Seminário 
“Abordando a Abordagem Policial”, orga-
nizado pela Brigada Militar e Ministério 
Público Estadual, em Porto Alegre. Abaixo, 
trechos do documento, que pode ser lido na 
íntegra no site da ALICE (www.alice.org) e 
do GAPA (www.gapars.org.br):  

(...) A capital gaúcha, atualmente, conta 
com apenas dois abrigos, um albergue mu-
nicipal e outros dois albergues conveniados 
com a Prefeitura, (...) Juntos, totalizam 
em torno de 600 vagas, o que contempla 
menos de um terço das duas mil pessoas 
em situação de rua (...). Ademais, faltam ao 
albergue e aos abrigos públicos qualidade 
e compreensão no atendimento (...)

Por muitas vezes, os serviços de as-
sistência do município (FASC) realizam 
suas operações (como as abordagens) em 
conjunto com a Brigada Militar, o que 
não está previsto nas ações dos órgãos de 
assistência. (...)

Os abrigos têm dado prioridade para 
acolher as pessoas que estão em tratamento 
de saúde, já que há limite de vagas, o que 
leva os interessados a disputarem quem é 
mais necessitado. 

(...) há relatos de moradores que foram 
despejados nos últimos dias de seu trata-
mento de saúde, quando ainda precisavam 
tomar seus medicamentos com regularidade, 
simplesmente por conta do término de um 
prazo arbitrariamente estipulado pelos 
responsáveis pelos albergues.

Os albergues ainda não estão preparados 
para acolher a singularidade da população 
em situação de rua. Não há um espaço onde 
deixar seus carrinhos, para o caso daqueles 

que trabalham com eles, e nem um espaço 
protegido onde possam deixar seus pertences, 
como bolsas e mochilas. (...) A situação se 
agrava quando se trata da condição de pes-
soas com necessidades especiais, pois não há 
equipamentos que facilitem a acessibilidade, 
como camas adequadas.

 
Moradores de rua se queixam de que, 

dentro dos abrigos, os técnicos de enfermagem 
não colaboram para que eles possam obedecer 
aos horários de ingestão de remédios. (...) Se 
já é difícil para uma pessoa com casa, comida, 
trabalho e estrutura familiar mais sólida man-
ter um tratamento, seria óbvia a necessidade 
de uma atenção redobrada nesses espaços de 
acolhimento para as pessoas que não têm a 
mesma sorte. (...) Até porque, se estas pessoas 
não tomarem os remédios, serão suspensas do 
abrigo, conforme as regras internas.

(...) algumas doenças só se agravam e se 
tornam mais fortes quando os tratamentos 
são interrompidos no meio do caminho. (...) 
além das possíveis demoras de 2 ou 3 meses 
nas novas consultas, no PSF Sem Domicílio.

(...) quanto ao tempo de permanência 
nos abrigos, os serviços não possuem um 
critério fixo, mudando de acordo com 
o local e até mesmo para cada usuário 
dentro de um mesmo serviço, de maneira 
arbitrária e não compreensiva. (...)

Documento pede providências Para reduzir mortes de sem-teto 

Bocão na festa de 10 anos do jornal na redenção
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Era uma vez uma floresta que era duas. Uma parte 
se chamava Floresta Sombria e outra Floresta da 
Luz. As sementes desta floresta eram como pes-
soas: podiam brigar e chorar. As folhas pareciam 
flores e  borboletas e as árvores tinham atitude. 
Podiam ser boas ou más. Tinha a árvore Sete-Fru-
tos – que dava um tipo de fruto diferente por se-
mana, as Chique-Charmosas – que mudavam de cor 
quando chegava a noite, a do Amor – que brilhava 
e fazia as pessoas se apaixonar e a do Enforcado 
– que matava as pessoas. Todas eram mutantes. 

Luz e
sombra
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A Floresta Sombria e a Floresta da Luz são irmãs e filhas da Flo-
resta dos Dois Mundos. Uma é do bem e a outra é do mal. 

A Floresta Sombria tinha animais grandes e plantas carnívoras. 
As folhas eram verde e vermelhas com espinhos. Algumas destas 
plantas tinham o tamanho de um tubarão, então imagina o tamanho 
da boca. Outras, tinham galhos e raízes que se transformavam em 
cobras venenosas. Para não serem atacados, os animais se disfar-
çavam de plantas quando iam dormir. O chão era negro e cheio de 
buracos

Na Floresta da Luz existe um lago e os peixes são pretos e bran-
cos como o yin-yang. Eles nadam juntos e até pulam juntos se estão 
alegres. Só se separam quando vai acontecer alguma coisa ruim. As 
plantas podem atender desejos e muitas têm folhas azuis. Existem 
cavernas de pedras preciosas e o chão plano é coberto destas pedras 
brilhantes de várias cores.

Toda a pessoa que vive na Floresta da Luz precisa passar um 
tempo na Floresta Sombria, como quem cumpre uma missão. Como 
quem vai para o quartel.

Para passar de uma para outra, tem dois portais. 
O primeiro é um espelho. Apenas um espelho grande e bonito que 

leva a pessoa da Floresta da Luz para a Floresta Sombria. O segundo 
é um buraco negro guardado por um dragão de cinco mil metros, um 
bicho feio de quatro braços que vive na Árvore Monstruosa e por 
um sapo horrível. É preciso responder uma charada para passar para 
o outro lado: A charada é a seguinte: O que vem depois do dois? A 
resposta não é três, porque se fosse, não seria uma charada, seria 
uma pergunta. 

Quando a pessoa passa este portal e entra na Floresta da Luz 
sente um ar bom na cara e ouve o barulho de cachoeira.

Floresta 
dos dois mundos

Tudo é diferente na Floresta dos Dois 
Mundos. Algumas sementes são como pes-
soas e tem nome. Tem o Testudo, o San-
grento, o Cabelo Preto, o Dourado e o Ver-
dinho. Aconteceu uma terrível briga entre 
eles e o Cabelo Preto levou um tiro no olho. 
Uma outra semente que ninguém sabe o 
nome estava dormindo e acordou na hora 
do tiroteio. Ela chorou uma lágrima pelo 
morto.  

Sementes que brigam e choram
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Vida e morte
Bateram na porta. Era o Bocão, com a jaqueta que 

eu dei para ele. E rindo, como sempre. Eu fiquei sur-
presa e alegre:

- Ué, Bocão, eu pensei que tu tinha morrido
- Que morrido, que nada. Vaso ruim não quebra
- Então entra... agora sou eu que tô doente. Tô 

mal, Bocão, me dói tudo
- Te arruma que eu te levo no hospital
- Não, eu não quero ir
- Vamos ou corto a amizade contigo
Mara teve este sonho poucos dias depois da mor-

te de Bocão e contou para as outras mães do Boqui-
nha. Juntas, elas pensaram o que poderia significar e 
produziram o texto abaixo:

Morte. A pessoa sabe que ela existe desde que 
nasce. Então só nos resta celebrar a vida do jeito 
que ela é e da melhor forma possível. Porque a mor-
te – esta ninguém sabe o que é. Falam que é uma 
nova etapa. Os espíritas dizem que a gente nasce 
de novo, os católicos garantem que a gente vai para 
o céu – ou o inferno – mas ninguém sabe, ninguém 
provou nem quer provar.

Uma coisa é certa: a gente tem que se virar 
para fazer a vida melhor. Somos o resultado das 
nossas escolhas. Se deu errado ou deu certo, não 
se pode lamentar. Porque depois de morto, não há 
mais o que fazer. Toda a morte é irreparável, mas 
o mundo segue. 

A morte do nosso amigo Bocão foi irreparável. 
Ele nem precisava ter morrido agora, se tivesse sido 
atendido como deveria. Mas não foi. Os amigos aju-
daram, ele procurou tratamento, mas não interna-
ram ele e não tem como tratar tuberculose avançada 
na rua. Quando finalmente baixou hospital, já estava 
morrendo. Era tarde. Ele não resistiu.

A perda do Bocão é irreparável. Ele era o mais 
antigo do grupo, conhecia todo mundo, participa-
va de tudo. Mas o Boca de Rua vai continuar. E a 
morte dele pode servir para que caia a ficha de 
algumas pessoas que precisam de tratamento. A 
mesma coisa aconteceu quando a Maíra, a primei-
ra criança a integrar o Boquinha,  que morreu, 
em janeiro passado. Ela e a sua irmã Taís foram 
internadas juntas. Maíra fugiu do hospital e mor-
reu. Taís terminou o tratamento e está viva.   

Mara Lúcia, Taís, Marcela, Rose e Fernanda

Participaram desta edição: Marcela, Esteffany, 
Alex Dionatãn, Jairo Tayrone, Vitor Moisés, Vitó-
ria, Alifer, Cristiellen, Estéfany, Natana, Mikaela, 
Kalliny, Kauany, Bruno, David, Nicolas, Andrews, 
Lidiane e Wiliam. Grupo Amigos das Crianças (Pais 
e Responsáveis): Mara Lúcia, Taís, Marcela, Rose e 
Fernanda. 

As árvores da Floresta dos Dois Mun-
dos. Podem ser boas ou más. E se trans-
formam. Conheça algumas delas:

Árvore dos Sete Frutos
Em vez de dar um só tipo de fruto, 

ela dá vários. Um para cada dia da sema-
na. Na segunda-feira dá limão; na terça, 
maçã; na quarta, jabuticaba; na quinta, 
goiaba; na sexta, caqui; no sábado, ma-
racujá. No domingo a Árvore dos Sete 
Frutos dá todos os frutos. 

Local onde pode ser encontrada: Flo-
resta da Luz

Florestinha Chique-Charmosa
É um grupo de árvores que faz as pes-

soas esquecerem dos pensamentos tristes 
e mudam de cor quando anoitece. Algumas 
têm nome de gente. A Joana dos Frutos 
Cinzentos fica vermelha de noite. A Ângela 
Branca, fica brilhosa. A Grande Árvore, com 
o escuro, fica rosa-mimosa. Os frutos de 
quase todas se transformam em vermelho 
e as que já têm frutos vermelhos ganham 
frutos amarelo-dourado na escuridão. 

Local onde pode ser encontrada: Flo-
resta da Luz

Árvore do Amor 
Ela brilha. As pessoas ficam admira-

das com o brilho dela. E emocionadas. E 
apaixonadas.

Local onde pode ser encontrada: Flo-
resta da Luz

Árvore do enforcado
É a árvore da morte. Nasceu quando 

um lobisomem morreu. Ele virou árvo-
re. Quando alguém passa perto, lança um 
galho em forma de forca e estrangula a 
pessoa. Quando a pessoa cai morta, nasce 
uma semente e desta semente nasce ou-
tra Árvore do Enforcado. Um bruxo ten-
ta quebrar esta maldição criada por ele 
mesmo sem querer. Acontece que o bruxo 
foi quem plantou a árvore. Depois o lobi-
somem foi enforcado nela e tudo aconte-
ceu. Agora ele tem que achar uma maneira 
de rebentar a forca. Ainda não descobriu 
esta magia, mas segue tentando. Quando 
conseguir, vai destruir a árvore má.  

Local onde pode ser encontrada: Flo-
resta Sombria

Árvores mutantes

Coruja
Mãe

Sementes que brigam e choram
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PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

Realidade de rua dá um show
O Grupo de Rap Realidade 

de – vinculado ao GAPA e com 
participação de integrantes do 
Boca de Rua – se apresentou 
na Conferência Municipal de 
Saúde, no dia 1º de junho.  Mi-
chele, Vinícius, Ceco, Madruga, 
MC Dom, Guilherme e Luciane 
cantaram, enquanto Lu fez a 
filmagem. Ao fina,l o grupo de-
nunciou a morte do companheiro 
Bocão por más condições da 
saúde pública e da rede de as-
sistência. O Realidade agradece 
o convite feito diretamente pelo 
secretário municipal de Saúde 
Carlos Henrique Casartelli.

11 anos de 
histórias 

de rua
O Jornal Boca de Rua faz 

aniversário em agosto. Comemore 
conosco comprando e lendo 

sempre o Boca. Você também 
faz parte desta história.  

Parbéns a você!
Parabéns a nós!

Parabéns a Porto Alegre!

Participaram desta edição: Adão Prates, Adriano Cordeiro, Alexandre Português, Alexsandro Marques, Alexsandro 
Rocha da Silva (in memoriam), Anderson Corrêa, André Ranulpho, Arno Oliveira, Carlos Henrique da Silva, Celso 
Ferreira, Fabiano dos Santos, Flávio Kiener, Gilmar dos Santos, Joeci Ribeiro, José Henrique Pereira, José Rami-
res, Leandro Corrêa, Luiz Carlos do Rosário, Marcos Scher, Marcos Pias, Michelle dos Santos, Paulo Marques, Paulo 
Ricardo de Oliveira, Rafael França, Rafael Marques, Reinaldo dos Santos, Roberto de Oliveira, Rogers da Silva, 
Rosângela Ramos, Roque Varella, Tiago Boehl

Representantes do Boca de Rua 
participaram 9ª Pré-Conferência 
Regional de Assistência Social, no 
dia 21 de junho, onde teve debates e 
discussões sobre gestão e demanda 
para melhoria do Serviços Social. 
Entre os participantes estavam rep-
resentantes de várias outra Ongs, 

da Fasc, do Ilê Mulher e da Vila 
Chocolatão, entre outros. 

Os principais assuntos foram 
moradia, saúde, educação, ci-
dadania e melhoria na renda 
familiar. O diretor da Fasc fez 
discurso e prometeu fazer mais 
investimentos no serviço social, 

mais abrigos e albergues.  
Aconteceu, também um debate 

sobre a mudança fundamental 
do Sistema Único de Assistência 
Social, com seus 22 CRAS e nove 
CREAS, que são centros de refer-
ências. Teve ainda a votação para 
delegados e da gestão e demandas. 

Boca participa de Conferência

Os integrantes do Boca de Rua fizeram 
uma oficina com Lucia Rosa, do projeto 
Dulcinéia Catadora, e fizeram capas de livros 
com material reciclado no dia 2 de maio. O 
projeto Dulcinéia Catadora funciona em São 
Paulo e é o núcleo brasileiro que integra uma 
rede de ação cultural na América Latina. O 
primeiro deles, o Eloísa Cartonera, iniciou 
suas atividades na Argentina em 2003. Um 
artista e um escritor se juntaram e tiveram a 
ideia de usar papelão para fazer as capas de 
um livro. A experiência deu certo e o grupo 
argentino continuou. Lucia, que já trabalhava 
com catadores de papel das redondezas do 
bairro do Pari (SP) entrou em contato com 
o projeto argentino em 2006. 

Lúcia percorre as cooperativas de cata-
dores e lá fazem a pintura das capas e a mon-
tagem dos livros. Em média, participam seis 
catadores em cada cooperativa. Lúcia veio à 
Porto Alegre para participar do FestiPOA e 
quando conheceu o jornal se interessou. De-
pois da oficina ela disse o seguinte: “Fiquei 
impressionada com a organização do grupo, 
a adesão imediata à proposta. Todos most-
raram muita coragem, muita disponibilidade, 
capacidade e vontade de experimentar coisas 
novas”. (Veja a entrevista completa com 
Lúcia no site www.alice.org) 

Papelão vira capa de livro

representante do projeto 
dulcinéia catadora ensinou a 
trabalhar com material reciclado


