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Nesta edição eles falam de um mundo 
onde todos usam máscaras

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Grafite é arte e história
Marcar os muros é uma 

das formas mais antigas de 
escrever e se comunicar. Para 
que outras tribos conhecessem 
seu modo de vida, os homens 
escreviam nas cavernas desde 
os tempos primitivos, já que 
algumas tribos acreditavam 
que só existiam eles mesmos. 
Por isso, pensar o grafite hoje 
é pensar uma forma de expres-
são que sempre acompanhou 
o homem. O grafite se tornou 

desenho de rua, colocado 
principalmente nos muros da 
cidade, para o grafiteiro deixar 
sua marca. Em relação a outras 
formas de expressão, como a 
pichação que é mais de pro-
testo, o grafite é mais artístico, 
mais elaborado e também se 
torna uma forma divertida. O 
grafite embeleza a cidade. Os 
muros velhos e sem cor com 
grafite se tornam mais bonitos. 

As fotos que aqui trazemos 

tentam mostrar isso: uma velha 
parede de praça toda colorida, 
um grande muro de um prédio 
cinza agora cheio de histórias 
pintadas, uma velha borracha-
ria coberta de letras e tintas 
esboçando suas ideias. Isso é 
grafite. O grafite é uma forma 
de arte e, ao mesmo tempo, 
é nossa cultura. Aqueles que 
pensam que grafite é vanda-
lismo não conhecem a própria 
história do homem.

Participaram desta edição: Adão Prates, Adriano Cordeiro, Alexandre Português, Anderson Corrêa, André Ranul-
pho, Arno Oliveira, Carlos Henrique da Silva, Celso Ferreira, Charliene, Fabiano dos Santos, Flávio Kiener, Gilmar 
dos Santos, Joeci Ribeiro, José Henrique Pereira, José Paulo, Leandro Corrêa, Luiz Carlos do Rosário, Marcos 
Scher, Marcos Pias, Michelle dos Santos, Miojo, Paulo Ricardo de Oliveira, Rafael França, Rafael Marques, Reinaldo 
dos Santos, Rita de Cássia, Rogers da Silva, Rosângela Ramos, Roque Varella, Tiago Boehl

Vacilo=saudade
 
Perder um grande amor
Para outro homem...
Para outra mulher...
Até para as drogas...
O que fazer?
Mas perder ela
Para mim mesmo
É pesado demais
Para esquecer no passado
 
Flafiti

Participaram da reportagem: Michelle, Romário, Joeci e Maneco.
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Vida e morte
Tem momentos da vida que a gente acha que 

chegou ao fundo do poço. Mas isso é uma utopia e 
uma cretinice. O fundo do poço é o fundo da terra: 
é quando a gente tiver dentro do caixão. Os proble-
mas, a violência, existem desde a Idade da Pedra. E 
se você acha que tem problemas, olhe para o lado. 
Aqui três exemplos do que poderia ser o fundo do 
poço, mas não foi. Estamos todas vivas.

L. mora em uma área verde com o marido doente 
e quatro filhos pequenos. Quando recebeu a notí-
cia que ganharia uma casa nova pelo programa Minha 
Casa Minha Vida, deu pulos. Mas, enquanto a casa 
estiver sendo construída no mesmo terreno a família 
precisa se mudar. Para isso recebeu uma ajuda do 
Aluguel Social. Acontece que ela está com dificul-
dade de arrumar uma casa (tem que ser no mesmo 
bairro). Apesar disso, animada, decidiu abandonar o 
crack, só que não podia se internar porque precisava 
procurar casa. Então ela parou sozinha e teve convul-
sões, náuseas, frio no corpo, calor na cara, câimbras 
e tremedeira. Para completar um dos seus filhos foi 
atropelado por um caminhão e quase morreu. Ainda 
assim, L não desanimou.

  A história de E. também é dura. Ela nunca tinha 
tido problemas financeiros e seu filho estudava em 
um colégio particular. Entretanto um dia se viu senta-
da numa praça, numa tarde de chuva, sem saber para 
onde ir. Como sonâmbula saiu andando em direção ao 
centro. Diante de um prédio viu uma fila com pessoas 
mudas “em preto e branco”. Entrou na fila e a ficha 
caiu. Estava sozinha, literalmente sem pai nem mãe. 
Subindo as escadas, parecia que estava indo para as 
fornalhas de Hitler. Tomar banho pelada na frente de 
outras pessoas foi uma tortura, mas depois de comer 
a sopa se sentiu acolhida. Chorou de alívio. Até então 
achava que tinha chegado ao fundo do poço, mas na-
quela hora percebeu que, de alguma maneira, estava 
começando uma história muito bonita  

S. se viu na frente de um juiz que falava agressi-
vamente  e tratava sua filha do coração como margi-
nal, criminosa, delinqüente. O “crime” da adolescente 
era ter brigado com uma colega no colégio. Por causa 
disso, a mãe da outra veio tirar satisfações e acabou 
batendo na filha de S. O juiz não deixou ninguém 
explicar coisa nenhuma, mandava S e a filha calarem 
a boca e ameaçou: “Da próxima vez sai daqui direto 
para a Fase”. As duas voltaram humilhadas para casa 
e, quando a mãe de S. ficou viúva a menina foi morar 
com a avó. Ela já tinha outra filha morando com a avó 
paterna e, de repente, a casa ficou vazia. S. volta do 
trabalho, entra no quarto das meninas e sente muita 
dor. Mas sabe que entre elas existe muito amor e 
tudo vai se acomodar. O barato de ser humano é que 
a gente acha uma maneira de seguir vivendo.

  
Mara, Fernanda e Rose

Participaram desta edição: Marcela, Esteffany, Jairo Tayrone, Vitor Moisés, Vitória, Cris-
tiellen, Natana, Max, Luizinho, Mikaela, Kalliny, Kauany, Bruno, Nicolas, Andrews, Lidiane e 
Wiliam. Pais e Responsáveis: Mara Lúcia, Taís, Marcela, Rose e Fernanda. 

Coruja
Mãe

No Mundo Tal, ninguém 
mostra o rosto. Todos andam 
de máscara. As pessoas são 
divididas por clãs e cada clã 
tem máscaras que identificam 
os seus participantes. Existe, 
por exemplo, o Clã dos As-
sassinos, que usam máscaras 
de animais, especialmente de 
felinos. Também tem os La-
drões, com as caras tapadas 
de preto, só com os olhos de 
fora. Quando vão para a igre-
ja, as pessoas colocam más-
caras de anjos e, no colégio, 
usam aqueles chapéus de for-
matura e óculos enormes, com 
lentes listradas ou xadrez. 

Quem captura os ladrões 
e os assassinos é o Clã do 
Bem, conhecido pelas másca-
ras de bichos brancos, como 
ursos polares e tigres sibe-
rianos. Eles também pegam 
os Samurais do Mal, com 
suas máscaras de dragões 
da China.

Mas não existem armas 
de fogo no Mundo Tal. Os do 
mal usam arco, flecha, besta, 

estrelas ninjas e espadas. O 
Clã do Bem trabalha junto 
e desarmado para caçar os 
maus. Ficam dois enterrados 
e dois em cima das árvores. 
Quando um ladrão, assassino 
ou samurai passa, eles ata-
cam ao mesmo tempo. Os que 
estão na terra pegam pelos 
pés e os das árvores saltam 
com uma corrente.  Então 
amarram bem o bandido e 
levam preso.

Para fugir do Clã do Bem, 
os assassinos, os ladrões e 
os samurais cruzam o Ca-
minho de Energia, chamado 
Kildo, e vão para o Mundo 
Ambu. Quem chefia o Mun-
do Ambu é o Samurai Rei e 
o chefe do Mundo Tal é o 
Mestre Ioga.

Eles são irmãos. Eram, 
porque o Samurai Rei o Mes-
tre Ioga estão mortos. A fa-
mília deles foi assassinada e 
por isso treinaram para virar 
Ninjas. Mas o Ioga acabou 
morrendo. Ele era o mais ve-
lho e o ídolo do Samurai Rei, 

que não aguentou a tristeza 
e se matou. Os amigos não se 
conformaram com a morte 
dos irmãos e fizeram uma ma-
gia para ressuscitar os dois. 
Só que no caso do Samurai Rei 
alguma coisa deu errada. 

Hoje eles são pura ener-
gia. Mas a energia do Mes-
tre é azul e a do Samurai é 
negra. Como não têm corpo 
nem rosto, eles usam más-
caras e por isso todos tam-
bém começaram a usar. A do 
Mestre é feita de cera e tem 
um tapa-olho de ouro, por-
que um felino do Clã dos As-
sassinos furou um dos olhos 
dele com a garra. Sua roupa 
é preta com umas labaredas 
pintadas e tem um capa com 
forro de pele macia verme-
lha. O Samurai é muito alto 
e usa asas de morcego. Sua 
mascara tem chifres torci-
dos e boca para baixo.

O Mundo Tal não fica 
em nenhum lugar do mundo. 
Ele fica em alguma parte do 
Sol. (Bruno e Andrews)

Mundo
Tal

Mestre Ioga

Samurai Rei
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Céu era uma criança e gostava de brincar. Um 
dia fugiu da bolsa da mãe. Foi aí que um diabi-
nho, que andava procurando o Céu agarrou ele. O 
diabinho então gritou: 

– Jesus, agora ele é meu
E lá no céu de verdade, Jesus chorava muito. 

O diabinho ria. Ele tinha ciúme porque Jesus 
morava no céu e ele debaixo da terra.

O Céu fazia até o diabinho feliz. Ele pulava e 
gritava: 

– Agora você é meu. Não tem Jesus pra te 
cuidar! Eu sei que Jesus não gosta de mim. A 
gente sempre brigava. Mas agora ele perdeu. 
Você é meu, é meu, meu!

E o diabinho levou o Céu lá para baixo da terra. 
Acontece que o Céu era muito esperto e, num 

descuido do diabinho cavou um buraco ao contrário. 
Cavou para cima e conseguiu sair debaixo da terra. 

Assim como dava sorte para os outros, Céu tam-
bém tinha sorte. Bem na hora que ele botou a ca-

becinha para fora da terra a mãe dele – que andava 
procurando, de táxi – enxergou o filho. 

- Taxista, pare! Achei meu Céu.
O carro parou bem do lado do buraquinho. Ela 

estendeu a mão e Céu pulou. Foi uma alegria. 
- Nunca mais saia da bolsa sem pedir para sua 

mãe, ouviu?
Ele subiu no ombro dela e deu um beijo no seu 

rosto e ela começou a chorar. Mas era de felici-
dade. (Kalliny)

Céu na Terra

Quase todo mundo usa algum tipo de máscara.
Os índios, por exemplo, têm máscaras de 

guerra e de paz. Eles pintam o corpo e o ros-
to com pinturas características e os outros 
índios já sabem de que tribo são, porque cada 
tribo têm uma pintura diferente. 

No Carnaval as pessoas também usam más-
caras de todo o tipo. É só colocar um cartão 
pintado com um elástico na altura das orelhas 
e ele vira rei, bicho, palhaço, pirata, monstro. 
Pode virar o que quiser, conforme a sua fan-
tasia. A vida fica mais divertida.

Mas a máscara mais comum no nosso dia 
a dia é a máscara da maquiagem, que as mu-
lheres usam para ficar mais bonitas e sen-
suais e conquistarem o homem que gostam. 
Elas acordam mais cedo, passam base, blush 
e pó e deixam a pele bem bonita e cora-
da. Depois usam sombra, lápis ou delineador 
e rímel nos olhos. Assim o olhar fica mais 
profundo e sedutor. Olhar sem pintura fica 
mais murchinho ou então estralado. Por fim, 
passam o batom e o gloss. Os guris olham 
para aquela boca bonita e ficam com vonta-
de de beijar. (Taís)

Caras pintadas
Medusa, a exibida

A Medusa era muito bonita. 

O nome dela era diferente, e aí, 

quando alguém ouvia o seu nome, 

já pensava em algo bonito. Ela fi-

cava se aparecendo no colégio 

com o cabelo dela de tão bonita 

que ela era. As outras mulheres 

ficavam com inveja. E um dia os 

deuses castigaram a Medusa por 

ser tão exibida e deram a ela ca-

belos de cobra. No lugar das per-

nas um rabo de cobra, e ainda por 

cima quando alguém olhasse para 

os olhos dela, virava pedra. Agora, 

quando alguém ouve o nome medu-

sa pensa em algo feio. (Bruno) 
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Uma noite a lua nasceu azul. Nem branca, nem amarela: azul. Era uma lua mágica que trazia sorte para quem 
olhassem para ela. Esta lua brilhou sobre uma mulher grávida e, quando o bebê nasceu, era pequenininho, 
azul, com o cabelo branco como algodão doce e asas de anjinho. A mãe ficou encantada e batizou o menino 
de Céu. O nascimento de Céu trouxe muita alegria para todos porque ele dava sorte para quem tocasse nele. 
Logo a notícia se espalhou. Um dia veio a televisão e a família toda ficou famosa. O problema é que o Céu não 
podia mais sair na rua, porque todo mundo queria pegar ele. Então, para não deixar ele trancado em casa, a 
mãe botava ele dentro da bolsa e levava para o trabalho. (continua na página seguinte)

Lua azul
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Moradores de 
rua colaboram 
com ecossistema

Os moradores de rua costumam 
ser acusados de sujar a cidade e deixá-
-la feia. Entretanto, muitas vezes eles 
são responsáveis pela limpeza silen-
ciosa das ruas. As pessoas não vêem 
porque não prestam atenção neles e 
muito menos no trabalho que fazem 
e no serviço que prestam.

Um dos papéis do morador de rua 
na conservação do ambiente é o de 
manter a limpeza do local onde vivem e 
por onde passam. Muitos moram na rua 
e fazem sujeita, porém não são todos. 
Um grupo de moradores da Praça dos 
Açores, por exemplo, costumava juntar 
o lixo do local – mesmo o que não era 
produzido por eles – tanto para manter 

a higiene como para evitar preconceito 
por parte dos transeuntes. Além disso, 
impediam que outros moradores de rua 
ou pedestres usassem a área para fazer 
suas necessidades, evitando criar sujeira 
e focos de doenças. 

Não era uma tarefa fácil porque 
o poder público não disponibiliza 
banheiros para moradores de rua e 
pessoas em deslocamento. Isso obriga 
as pessoas a usarem a rua para fazer 
suas necessidades fisiológicas. Inclu-
sive, muitos playboys durante as festas 
da noite de Porto Alegre fazem a rua 
de banheiro, mas a culpa da sujeira 
sempre cai sobre os moradores de rua.

Antigamente os moradores de rua 

que faziam o RAP (Reinserção na 
Atividade Produtiva) promovido pela 
FASC eram capacitados para trabalhar 
em locais como o Arroio Dilúvio, praças 
e parques da Capital, e muitos eram 
aproveitados como zeladores de praças 
ou da Redenção. Porém, infelizmente 
a prefeitura modificou a metodologia 
do RAP e essas ações foram excluídas.

Muita coisa pode ser feita para 
manter um ambiente limpo e a boa 
convivência entre todos. A respon-
sabilidade disso, porém, é tanto dos 
moradores de rua como das pessoas 
domiciliadas, além dos governos e das 
empresas. É fácil culpar o lado mais 
fraco da corrente.
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O papel principal do morador de rua 
na conservação do ambiente, atualmente, 
se concentra nas atividades de recicla-
gem e separação de resíduos sólidos, 
o que gera renda para muita gente. A 
implantação dos contêineres ameaça esta 
atividade porque a população confunde 
e coloca lixo seco também. É a máqui-
na substituindo o catador e causando o 
desemprego desses agentes recicladores. 
Entretanto, a reciclagem se mantém, mes-
mo submetida à dinâmica do repasse do 
lixo separado para os atravessadores, que 
se aproveitam da mais-valia do trabalho 
do morador de rua e ganham dinheiro 
explorando-os. 

Para tentar colocar ordem nesse pro-
cesso foi promulgado em 2009 a lei nº 
12.305, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, uma conquista do 
Movimento Nacional dos Catadores de 
Recicláveis e do Movimento Nacional 
da População de Rua. Porém, a lei 
ainda não é cumprida na íntegra. Por 
exemplo: parte do o lixo continua sendo 
incinerado, apesar disso ser proibido. 
Outro problema é o fato do catador 
não ter onde guardar o seu carrinho. 
Os albergues, por exemplo, impedem 
a presença de carrinhos nas suas de-
pendências, o que força os catadores 
de lixo urbano a permanecerem na rua.

Catadores e Contêineres

A população coloca lixo seco nos contêineres

O morador de rua tem uma convi-
vência mais próxima do meio ambiente 
do que quem mora em casa. No entanto 
– ou por isso mesmo – é o que mais sofre, 
pois a cidade oferece uma série de peri-
gos: clima (frio, umidade) poluição (gás 
carbônico dos carros, lixo) e violência 
urbana (trânsito e criminalidade). O frio 
gera as gripes e as doenças pulmonares. A 
poluição causa dores de cabeça, ardência 
nos olhos, problemas de pele e enjôos. A 
violência – que não deixa de ser resultado 
do desequilíbrio do meio ambiente – cau-
sa o medo e ferimentos.

O morador de rua precisa se adaptar 
para poder sobreviver e manter sua liber-
dade e cultura, que representam uma trans-
gressão ao princípio burguês do domicílio 
e da propriedade privada. Por outro lado, 
essa liberdade em relação às normas sociais 
acaba por torná-lo refém do meio ambiente 

e seus perigos, pois ele não tem para onde 
se deslocar para fugir dos seus problemas, 
uma vez que não possui um teto. 

O frio, por exemplo castiga muito o 
indivíduo em situação de rua. Neste caso, 
o problema “homem versus natureza” é 
agravado pela falta de vagas nos alber-
gues, que só tem 550 vagas para 2.668 
moradores de ruas cadastrados no PSF 
(Programa Saúde da Família) Sem Do-
micílio somente no centro.

Isso quer dizer que a cidade não está 
preparada para lidar com a população de 
rua. Para enfrentar o frio há a necessidade 
de melhorar a alimentação e o atendimento 
de saúde por parte do poder público. A 
população de rua depende principalmente 
de doações de pessoas ou de Ongs para 
comer e mesmo essas doações tem sido 
repreendidas pela Brigada Militar quando 
feitas nas ruas.

Perigos na cidade

A poluição ameaça a saúde de quem mora na rua

Participaram da reportagem: Ica, Thiago, Reinaldo, Marcos, Tuti, José
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A circulação dos moradores 
de rua está ficando cada vez mais 
difícil. Há pressão da polícia, da 
sociedade e isso deve piorar com 
a Copa do Mundo, porque os 
moradores de rua, “prejudicam” a 
imagem do país. Dizem que eles 
constrangem as pessoas, mas são 
eles que cada vez mais estão sen-
do constrangidos nos shoppings, 
supermercados, ruas, sinaleiras e 
próximo aos contêineres. 

Um exemplo comum: na tarde 
de domingo, do dia 4 de setembro, 
Miojo entrou no Supermercado 
Nacional (Múcio Teixeira com 
Aureliano Chaves). O segurança 
o perseguiu durante todo o tem-
po. Ele andava pelos corredores 
quando sentiu que estava sendo 
perseguido e se virou. Olhou para 
trás e o segurança parou e tentou 
disfarçar. Então, só para testar, 
deu a volta numa prateleira, e o 
segurança o seguiu. 

Miojo é pavio curto, e não 
deixou barato. Se virou, encarou 
o segurança e perguntou se ele 
queria alguma coisa. O segurança 
pegou ele pelo braço e perguntou 
– o que tu tem aí? E Miojo res-
pondeu – “Fome, sede, e dinheiro 
pra pagar a coca-cola que eu quero 
comprar”. O segurança disse que 
ele estava rondando. Ele respon-
deu que queria andar, mas estava 
sendo seguido e não gostou. Que-
ria descobri se era proibido andar, 
e então convidou o segurança a 
ir na gerência e nas câmeras de 
segurança, pois se não tivesse lei 
mostrando que é proibido andar 
pelo supermercado, e nem imagem 
que o incriminasse, ele queria sa-
ber o motivo da discriminação e já 
anunciava que isso sim era crime.

Direito de ir e vir
Todos deveriam ter direitos 

iguais de ir e vir. Os empresários, os 
doutores, as prostitutas, os travestis, 
os moradores de rua, etc. A sociedade 
diz para não julgarmos um livro pela 
capa, e que todos tem direitos iguais. 
Mas isto é hipocrisia. Se a pessoa não 
está bem vestida não é bem vista, 
portanto não existe direitos humanos 
iguais. E como é que podem querer 
julgar uma pessoa pelas vestimentas? 

Alguém se pergunta onde ele 
consegue roupa? Como se limpa 
e lava a roupa? Onde guarda seus 
pertences? Onde pode tomar banho? 
Um terno e uma gravata mudam 
alguém? Alguns papéis, títulos 
antes do nome, documentos ou 
comprovante de residência revelam 
o caráter de uma pessoa?

Banho frio
Pouca gente sabe que, para to-

mar um banho e usar o banheiro em 
Porto Alegre tem que madrugar nas 
casas de convivência. Outro jeito é 

tomar um banho frio no Harmonia 
ou no Marinha. O que no inverno 
não é nada bom. O banho pode até 
provocar uma pneumonia e matar. 
Mas o preconceito mata muito mais. 
Muitas vezes os moradores de rua 
acabam se isolando para não serem 
vistos como estão.

Dizem que há políticas e assis-
tência para o morador de rua, mas 
falta a informação sobre elas. Entre 
o povo da rua, poucos sabem exata-
mente os seus direitos. Não adianta 
ter o direito na lei, é preciso haver 
ferramentas para o cumprimento 
desses direitos. 

Além dos supermercados e shop-
pings há muitos locais de difícil aces-
so para os moradores de rua como 
as sinaleiras da Bento e Aparício, as 
do Praia de Belas, e a da Guilherme 
Shell com a Ipiranga. Nos bairros 
mais ricos, muitas pessoas jamais 
nos olham na cara. Mas isso não é 
regra geral, pois, por toda a cidade 
tem muita gente boa que conversa 
e entende.

Moradores de rua costumam ser vigiados 
nos supermercados

 Isso não configura maus 
tratos?

Não. O que nós estamos dis-
cutindo é que tipo de encaminha-
mento pode ser feito. Nós não 
podemos dar um laudo.Não temos 
serviço de saúde na casa. Se existe 
a necessidade, vamos ver o que é e 
fazer os encaminhamentos.

 
Quantas pessoas traba-

lham aqui?
São quatro monitores, uma 

coordenação de turno, uma pessoa 
na portarias, uma assistente admi-
nistrativa, uma assistente social, 
uma estagiária, uma assistente de 
gerência e uma gerência.

 
O banheiro é comum para o 

albergue e a Casinha?
É. Por isso tem horário para o 

término de banho. Nós temos que 
deixar tudo limpo para o albergue 
e ele para nós. 

 
Mas os usuários reclamam 

que o banheiro continua sujo.
Eu não vou entrar neste mérito 

porque aí também temos que pen-
sar na forma de usar, é necessário 
que quem usa também ajude a 
cuidar. Nos casos de entupimento 
sempre encontramos roupas no 
interior dos canos e elas não vão 
parar lá por acaso.

 
Por que não tem secador de 

roupas? Facilitaria porque as 
pessoas têm que ficar esperando 
a roupa secar porque a roupa 
pode sumir.

Nós temos uma questão de 
custo. O albergue tem lavadora 
e secadora industrial e foi feita 
uma adaptação de rede para 
colocá-las. Só que elas são de 
uso interno do albergue. Não 
dá para o usuário lavar roupas 
lá. Nós nem poderíamos ter aqui 
porque a rede elétrica do nosso 
espaço não comporta. Quanto ao 
sumiço das roupas não podemos 
nos responsabilizar pois cada 
um deve cuidar do que é seu.

O Ilê pretende ficar mais 
tempo aqui?

Isso é uma discussão que 
temos que fazer com a Fasc. 
Este espaço faz parte da locação 
do albergue e foi adaptado para 
comportar os dois serviços.

Para refletir
O morador de rua, parece 
nem ter o direito de usar o seu 
dinheiro como quiser. Ninguém 
diz a ninguém o que ele deve 
fazer com o seu dinheiro. Um 
dono de uma grande empresa 
diz a um diretor que não o 
pagará porque ele comprará 
bebida, ou porque irá comprar 
remédios para dormir? E por 
que o trabalhador e morador 
de rua tem que ouvir “Não vou 
te dar dinheiro porque tu vai 
gastar em droga”. Ou “Não vou 
te ajudar porque sei no que tu 
vai gastar”.

Na sexta-feira, 8 de agos-
to, as 20h15min, André esta-
va na frente da casa de uma 
“madrinha” que mora na 
João Alfredo esperando uma 
comida. Quatro brigadianos 
chegaram e o colocaram na 
parede para revistá-lo. A se-
nhora viu a cena – sem saber 
que é comum – e xingou os 
policiais. Nesse momento 
tocou o telefone dela e ela 
entrou para atendê-lo. A de-
fesa dela virou contra André. 
Os brigadianos o levaram 
para um canto e bateram 
na cara, na barriga e nos 
braços. A “madrinha” estava 

procurando por ele e quando 
viu seus ferimentos chamou 
o tenente. Parecia coisa de 
filme. Vieram quatro viatu-
ras. Eles falavam que André 
deveria entrar na viatura para 
prestar queixa, mas ele esta-
va com medo de represália. 
Os policiais o ameaçaram e 
então entrou. Disseram que 
precisavam levá-lo, pois ele 
constava como desaparecido 
nos registros. Acusaram ele 
de “unha grande” e novamen-
te lhe deram socos na cara. 
André só foi solto depois de 
prometer ficar quieto.

Cena Comum

Não se julga um livro pela capa, 
Nem uma pessoa pela aparência

Os usuários acham que 
a “Casinha” é um refúgio, 
mas têm reclamações. Alguns 
preferiram usar nomes fictícios 
porque temem ficar marcados. 

Muito grito
“Eu sou uma homem que 

gosta muito de tratar da hi-
giene. Só depois eu saio para 
arrumar trabalho. Acho que 
o atendimento está ótimo, mas 
as coisas não precisariam 
funcionar na base do grito”.
(Carvalho)

Regras radicais
“Nunca presenciei conflitos 

entre funcionários e usuários, 
mas tratam a gente com grito. 
As regras de suspensão também 
são muito radicais. Faz sete me-
ses que estou na rua e já ganhei 
uma suspensão de seis meses. 
A gente vai tentar se explicar e 
as pessoas  não deixam a gente 
falar”. (João)

Locomoção difícil
“É legal que a ‘Casinha’ 

funcione junto ao albergue, 
mas muitas vezes a gente fica 
aqui esperando um tempão 
para entrar no albergue e não 
dá para se locomover de um 
para o outro. E a direção não 
dá nenhuma oportunidade de 
conversar. Apesar disso, o usu-
ário pode ajudar, colaborando 
mais com a higiene, especial-
mente nos banheiros que são 
terríveis.” (Pedro)

Mais conversa
“Em alguns funcionários 

se percebe o preconceito pelo 
fato da gente ser morador de 
rua e não estar trabalhando. 
Aqui ninguém é santo, mas eu 
acho as regras muito rígidas. 
Tem que ser sempre o que eles 
querem. O que eu posso sugerir 
neste sentido é que tenha mais 
conversa entre o funcionário e 
o usuário”. (Adriano)

Caixinha de Sugestões
Foi feita uma denúncia 

grave na Caixinha de Suges-
tões – que é um meio de co-
municação previsto no decreto 
federal 7.053/2009 – mas, um 
mês depois ainda não tinha 
sido tomadas providências. 
Quando perguntei, ninguém 
sabia de nada e me disseram 
que eu tinha que comparecer 
nas assembléias para ser infor-
mada. Considero um descaso. 
Independente de eu ir ou não 
na assembléia, alguém deveria 
saber. Continuo esperando o 
retorno” (Rosângela)
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Participaram desta reportagem: 
Rosângela, Flávio, Paulo, Leandro, 
Charliene, Reinaldo, Luiz Carlos, 
Celso, Marcos 
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Iara da Rosa, gerente da 
Casa de Convivência Ilê Mulher 
recebeu o Boca de Rua e falou 
sobre as situações apontadas 
pelos usuários. Ela diz que os 
moradores de rua não devem ser 
tratados como “coitadinhos”, que 
é muito franca, mas é apaixonada 
pelo que faz. Confira. 

 
Como surgiu a associação 

entre o Albergue e o Ilê?
Não existe uma associação. 

Nós somos entidades separadas. 
O Albergue é um equipamento 
governamental e nós somos uma 
associação não governamental. 
O que existe é uma parceria. Nós 
somos retaguarda do Albergue e 
ele é nosso. Mas são serviços inde-
pendentes, com funções, filosofias 
e gerenciamentos diferentes.

 
É por isso essa inviabilidade 

de passar por dentro?
Não. O universo dos usuários 

que acessam a Casa de Convi-
vência é maior do que a disponi-

Roupa suja 
se lava na casinha
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É preciso esperar as vestimentas secarem

bilidade de camas do Albergue. Isso 
inviabiliza passar por dentro. Também 
existem critérios e regras diferentes. 
Pode haver casos de usuários que não 
podem acessar o albergue por algum 
motivo e que aqui acessam livremente 
e a recíproca é verdadeira. Em caso de 
muita chuva a gente entra em contato 
com a direção do albergue. Mas nós 
temos também problemas de horários, 
que não fecham. A primeira coisa que 
a nossa coordenadora de plantão faz, 
pela manhã, é ir no albergue para ver 
quem são as pessoas que vão passar 
direto. São as mais fragilizadas. Ela 
pega as pastinhas e elas entram direto. 
Aí a gente providência, se tem que 
almoçar ou ir a um médico. Mas não 
podemos obrigar as pessoas.

 
Quais são os horários?
Nós estamos abrindo cada vez 

mais cedo. O convênio fechado em 
2004 previa um funcionamento das 
8horas ao meio-dia e das 13h30min 
às 18horas. Quando nós começamos 
realmente a executar, vimos que 
era inviável. Todo mundo tinha que 

pegar as bolsas e ficava esperando 
na frente. Nós modificamos e man-
tivemos aberto durante o horário do 
almoço. Também tentamos coorde-
nar os horários com o albergue para 
que a saída da Casa de Convivência 
coincidisse com a entrada do alber-
gue, principalmente no inverno. 
Mas não conseguimos alterar. De 

nossa parte, aumentamos o horário. 
Hoje é das 7h15 às 18h30min. Tam-
bém mudamos a escala das equipes. 
Inicialmente era uma equipe só e 
metade trabalhava num fim de se-
mana e a outra no próximo. Agora 
uma equipe trabalha num dia e outra 
trabalha no outro para suprir os fim 
de semanas e feriados. Só que, como 

A Casa de Convivência 2 
é o único lugar que o mora-
dor de rua tem para se abri-
gar quando chove durante o 
dia e lavar roupa. Também 
dá para tomar banho, as-
sistir a um filme. Como todo 
o lugar, tem vantagens e 
desvantagens. A “casinha” 
não é só  concreto e pedra. 
É uma espécie de “mãe” e é 
cobrada como uma mãe.

Ao contrário da Casa de 
Convivência 1, retratada na 
edição anterior da série Pane 
do Sistema, o atendimento da 
Casa de Convivência 2 não 
é feito pelo poder público 
municipal, mas terceirizado. 
A “Casinha” é administrada 
pela Ong Ilê Mulher, conve-
niada com a Prefeitura desde 
2004. Dentro da instituição 
tem uma Caixa de Sugestões 
e uma assembléia com os 
usuários. Apesar disso, mui-
tos não se sentem acolhidos. 

“Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço”
aumentamos o horário durante a se-
mana, foi preciso diminuir no fim de 
semana por uma questão trabalhista. 
Por isso ficou das 7h15min até as 16 
horas. Se estiver chovendo forte o 
pessoal fica até às 18 horas mesmo 
nos finais de semana.  

 
E no caso das pessoas doentes?
Aí a gente providencia, se tem 

que almoçar ou ir a um médico. Mas 
não podemos obrigar as pessoas.

 
Uma usuária com doença men-

tal foi repreendida porque esqueceu 
das suas coisas no armário...Este 
caso foi colocado na caixinha de 
sugestões.

Todos os encaminhamentos que 
precisam ser feitos são feitos. Sobre 
este caso específico tem que ver exa-
tamente do que se trata. Esta pessoa 
que vocês estão falando se comanda o 
tempo inteiro e não existe diagnóstico 
de Alzheimer, então não dá para abrir 
exceção. E todas as sugestões da cai-
xinha são verificadas, encaminhadas 
e o retorno é dado nas assembléias. 

A Casa funciona das 17h15min às 18h30min


