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Não compre de crianças e adolescentesAno XI, número 43, abril, maio e junho 2012 – Preço: R$ 1,00IMPRESSO

Nesta edição elas ensinam como invocar 
Pégaso e viajar até o Deserto das Neves

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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No dia 1O de Maio se 
comemora o Dia do 
Trabalho. Mas se a 
sociedade não vê a rua 
como lugar de moradia, 
muito menos como um 
local de trabalho. Nem 
sempre a frase “Vai 
para a rua” significa 
desemprego.

vão para rua
Trabalhadores
vão para rua
Trabalhadores
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Será que Baco usaria camisinha?
 Um objeto de material 

elástico, feito com um de-
rivado de borracha (látex) 
relativamente resistente que 
envolve os genitais mascu-
linos ou feminino roubou a 
cena no Carnaval 2012 de 
Porto Alegre. Numa folia 
relacionada à idéia de de-
leite dos prazeres da carne 
e marcada pela alegoria ho-
menageando o Deus romano 
Baco da bicampeã  Estado 
Maior da Restinga fez sen-
tido a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) realizar a 
campanha “ A melhor  coisa 
do mundo é curtir o Carna-
val Com Saúde”, focada na 
prevenção às Doenças Se-
xualmente Transmissíveis 
(DSTs) e em orientações 
sobre saúde da população 
negra. O Carnaval passou, 
mas deixou uma mensagem: 
Use sempre camisinha, mes-
mo que os dois parceiros 
sejam soropositivo ou pa-
ciente de Aids, mesmo que 
seja casado(a) ou tenha 
companheiro fixo, proteção 
nunca é demais.

“Camisinha” é o nome 
popular do preservativo ou 
“Condom”, palavra que vem 
do latim “Condare” e sig-

nifica “Proteger”. Para ope-
racionalizar a campanha, a 
SMS montou um estande 
onde os foliões obtinham 
informações sobre essas en-
fermidades e cuidados para se 
proteger. Foram distribuídos 
50 mil Preservativos e 25 
mil envelopes de gel lubrifi-
cante por noite e organizado 
um bloco carnavalesco que 
desfilava e atuava nas ar-
quibancadas do Porto Seco 
chamando a atenção através 
de brincadeiras e encenações  
para os meios de proteção à 
AIDS distribuindo além de 
gel e preservativos, porta-
-latas, colares pisca-pisca, 
óculos, chapéus e calendário 
com fotos aos 238 mil foliões.

Enquanto isso a escola 
campeã fazia seu desfile 
deslumbrante homenage-
ando Baco, Deus do Teatro, 
do vinho, e do prazer que 
vivia cercado por sua cor-
te de Bacantes, Faunos e 
Sátiros), com os quais pro-
movia orgias inesquecíveis.  
Já pensou se naquela época 
existissem DSTs? Será que 
Baco usaria camisinha?

Participaram desta matéria: 
Reinaldo Santos e Rosângela Ramos

Participaram desta edição: Anderson Luís Joaquim Corrêa, André Luís Ranulpho, Audrey da Silva Scher, Carlos Henrique Rosa da 
Silva, Celso Silva Ferreira, David Mathias Becker de Souza Francisco, Elyandro Garrighan da Silva, Flávio Antônio Kiener, Gilmar dos 
Santos, José Paulo Ferreira Madruga, Juliano Figueira de Oliveira, Leandro Corrêa, Luís Carlos da Rosa, Luís Henrique Nebauer, Luiz 
Carlos Carvalho do Rosário, Manoela da Rosa, Mara Rejane Vieira Soares, Marco Antônio Goularte Martins, Marcos Rodrigo da Silva 
Scher, Michelle Aparecida Marques dos Santos, Paulo Roberto de Deus, Paulo Marques, Paulo Ricardo de Oliveira, Reinaldo Luiz dos 
Santos, Rosângela Peixoto Ramos, José Nedir Ramires (Ceco) e Roberto Fogaça (Maneco).

 
Capítulo 2
Cidade sem lei

Porto Alegre, inverno de 1985. 
Os meninos de rua costumavam 
ficar em frente Prefeitura Mu-
nicipal, na praça da Matriz e praça 

Alfândega. Era ali que os pivetes 
se encontravam durante a noite, 
dormindo em cima do papelão 
ou de jornal. Às vezes alguns, 
sem cobertor, só tinham a própria 
camisa para se tapar. Tinham que 
cheirar loló e cola de sapateiro para 
passar a fome e frio. Se chovia, 
era pior. Ficavam encolhidos em 
baixo das marquises esperando a 
chuva passar e as lojas fecharem. 
Ou perambulavam pela as ruas do 
centro da capital, todos molhados, 
procurando um espaço abrigado.

Tinha vezes que não dava 
para ir ao espaço dos outros, 

pois dava briga. As brigas eram 
com pedaço de madeira, facas e 
canivetes. Isso acontecia quando 
uns não respeitavam outros. Era 
como cidade sem lei: quem pode 
mais chora menos.

Resumo do capítulo anterior:
O “pivete” foi morar na rua 

aos sete anos. Passou fome e 
frio e aprendeu cheirar loló para 
não sentir. Juntou-se a outros 
como ele que viviam na Praça 
XV. Eles apanhavam da Brigada, 
mas também se divertiam como 
qualquer menino.

O Boca de Rua publica, neste edição, mais um capítulo um folhetim 
escrito por Luiz Carlos Carvalho Rosário, integrante do jornal.

Folhetim
Criatividade 

da rua

Não mascare o 
problema: sabendo 
dos riscos sua chance 
de pegar AIDS diminui
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ESCLARECIMENTO: Na edição anterior foi publicado que o grupo Realidade de Rua tem dois CDs. Na verdade eles ainda não foram 
gravados, embora todo o material esteja pronto.
AGRADECIMENTO: Agradecemos ao CPERS Sindicato por ter nos emprestado uma sala no mês de fevereiro quando o Gapa estava 
em férias.
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Mães filhas, 
filhas mães

De vez em quando os papéis se 
invertem na vida da gente. As mães 
viram filhas e as filhas viram mães. 
Acontece quando as mães ficam ve-
lhas, doentes ou usam drogas. Nestas 
horas elas parecem nossas filhas. Pa-
recem crianças. Dois exemplos, para 
você pensar no mês de maio, quando 
se comemora o Dia das Mães:

Caso número 1:
“Minha mãe não me criou, mas eu 

não posso pagar com a mesma moeda 
agora que está doente. Ela tem dor 
nas costas, nas pernas, na cabeça, 
mas não quer saber de tomar remé-
dio. Eu pego ela pela mão e levo para 
fazer os exames. Tem que estar em 
cima. Eu cuido dela e ela me ajuda a 
cuidar da minha filha. As coisas aca-
baram dando certo. Faço qualquer 
coisa pela minha mãe”

Caso número 2
“Sou a mais moça, mas hoje me 

sinto mãe da minha mãe, das minhas 
irmãs e da minha sobrinha. De ver-
dade tenho dois filhos, mas na real 
tenho sete. A minha mãe é que me dá 
mais preocupação. Ela já foi interna-
da, já tentei tudo. Mas ela continua 
fazendo loucuras. Eu passo 24 horas 
preocupada com a minha mãe. Cada 
vez que sei que os homens (policiais) 
estão por perto, largo tudo o que es-
tou fazendo e saio atrás dela. Até as 
panelas eu deixo no fogão. Dói no co-
ração ver ela dormindo na pedra pura 
sem nem um papelão por baixo. Eu já 
morei na rua por nove meses porque 
não aceitava as coisas que o compa-
nheiro dela fazia. Eu sei o que é isso. 
Mas não sei mais o que fazer”  

Mara, Marcela, Fernanda, 
Rose e Taís

Coruja
Mãe

Era uma vez uma ilha de pedrinhas de 
brilhante e lá estava uma menina de seis 
anos que gostava de brincar com as pe-
dras, e um certo dia ela descobriu que 
eram de brilhante e valiam muito dinheiro. 
Ela vendeu um pouco e ficou rica e fez uma 
casa na ilha dos sonhos e ficou muito feliz. 
Uma casa, um sonho, uma ilha, uma vida, 
uma floresta, uma paz de viver.

(Marcela C.)

Com 
pedrinhas de 
brilhante

Reflexões 
sobre deuses

Acreditar em deus depende 
do que acontece no dia.  Às vezes 
a gente acredita, as vezes não. 
Para alguns, Deus é um homem 
velho com um cabelão branco. 
Para outros, Deus é Jesus. Mas 
como pode ser a mesma pessoa 
e ter caras diferentes?

Por isso que algumas pessoas 
gostam da mitologia grega. Exis-
tem vários deuses, tem guerras, 
tem poderes. E tem homem que 
é meio deus e meio homem. Isso 
é o mesmo que ser super-herói.

Reflexões 
sobre a morte

Se a gente fez muita mal-
dade, quando morre a alma fica 
vagando por aí. A alma vaga, 
mas é triste, pois não pode se 
divertir. Mesmo que ela passe 
pelas paredes, não pode tocar 
em nada. É sozinha.

Se a pessoa era boa, o corpo 
pode ficar no chão, mas o espíri-
to é livre. Pode até voar.

Se tem bastante comida, 
brinquedos, amigos e festa boa 
no céu, vale se comportar aqui. 
Só que ninguém sabe. 

Se é verdade que existe 
reencarnação, mulher encarna 
em mulher e homem encarna em 
homem. Mas também tem homem 
que encarna em cachorro.
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Capítulo I - O Segredo de Pégaso
Só existe uma maneira de chegar ao De-

serto das Neves: voando nas costas de Pé-
gaso. Mas  Pégaso não pode ser encontrado 
na Terra. Ele tem que ser invocado. Aqui va-
mos ensinar o segredo para invocar Pégaso. 
Preste muita atenção:

- Escolha um dia bem claro, com sol e, 
por volta de 14 horas (pode ser outra hora 
da tarde, mas esta é a melhor).

- Vá para um campo aberto montado em 
um cavalo preto.

- Olhe para todos os lados para ver se 
não tem ninguém por perto (vocês dois tem 
que estar completamente sozinhos).

- Desça do cavalo e assovie três vezes, 
assim como quem chama um cachorro.

-  Espere e espere mais um pouco. Pé-
gaso demora a aparecer (mas não assovie 
de novo).

- Você vai ouvir um barulho de asas como 
o de pássaros, mas bem mais forte, mas 
ainda não vai ver Pégaso.

- Ele aparece de repente. É grande e 
preto.

- Cuidado: ele e o cavalo normal podem 
brigar, se dar patadas porque o cavalinho 
tem ciúme dele. Suba depressa no lom-
bo dele e segure as crinas (nunca as asas 
porque ele não gosta).

- Aviso: no começo dá medo, mas depois 
é muito bom.

Capítulo 2 - O Mar dos Monstros
A primeira parte da viagem em direção ao 

Deserto das Neves é por cima do mar. A gen-
te só vê o mar. Passam horas e horas. Mar, 
mar e mar. Um mar que parece normal, mas 
não é. Debaixo da água existem os monstros 
marinhos. São gigantescos e afundam todos 

os navios e barcos que passam por ali. As 
pessoas também podem ser agarradas por 
eles. O pior de todos os monstros é a Hidra. 
Ela lança os tentáculos e pega as vítimas. É 
preciso se segurar muito bem nas crinas do 
Pégaso para não cair, porque venta muito. 

Capítulo 3 - As Montanhas de Cristal
A primeira coisa que muda, é o apare-

cimento de um outro sol. Então a gente vê 
uma montanha. É feita de pedra verde, bril-
hante como cristal. É a primeira de muitas 
e muitas montanhas verdes de cristal. Não 
dá para enxergar, mas entre as montanhas 
existem buracos onde vivem ogros. As mon-
tanhas são muito bonitas, mas os ogros são 
feios e maus 

Capítulo 4 - O Terceiro Sol
Quando terminam as montanhas de cris-

tal surge o terceiro sol e a neve. Tudo é 
branco e Pégaso não pode voar sobre aquela 
brancura porque é preto e será descoberto. 
Então ele pousa e a gente precisa descer. 
Dali para frente é preciso seguir montado 
em um lobo branco que fica invisível na neve. 
É ele que leva até o Titã. Ele é enorme. 
ENORME mesmo, mas não é agressivo. 
Como é sozinho, gosta de receber pessoas 
e não se importa quando elas sobem nas 
costas dele, que têm várias montanhas ne-
gras. É como aqueles dinossauros que tem 
como que uma serra no lombo. Só que muito 
maior. Mas muito maior mesmo.  Chegar lá 
em cima é difícil, mas vale a pena, porque a 
vista é linda: um céu roxo com três sóis, a 
neve branca, lá longe as montanhas verdes 
brilhantes e mais longe ainda o mar azul. A 
gente não tem vontade de descer.

(Texto e ilustração de Andrews)

Participaram desta edição: Marcela, Steffany, Jairo Tayro-
ne, Vitória, Cristiellen, Natana, Mikaela, Kalliny, Kauany, 
Bruno, Kevin, Maria Clara,Nicolas, Andrews e Lidiane. 
Pais e Responsáveis: Mara Lúcia, Taís, Marcela, Rose e 
Fernanda. 

Viagem ao Deserto 
das Neves
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No Deserto das Neves o céu é roxo e tem três sóis. Lá 
mora um Titã que é o último da sua espécie e tem uma 
cordilheira negra nas costas. Para chegar é preciso voar 
montado no Pégaso, um cavalo preto com asas, e no lombo 
de um lobo branco, que fica invisível na neve. De cima das 
costas do Titã dá para enxergar o mar onde os monstros 
marinhos naufragam navios e as montanhas de cristal 
verde. (Confira como chegar ao Deserto das Neves nas 
páginas seguintes)

Nas costas 
do Titã
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No olho do furacão
Questionado por um jornalista 

carioca, um sem-teto de Porto 
Alegre disse que o Fórum Mundial 
Temático é “um vento forte que 
passa enfeitiçando todo mundo 
e vai embora sem dizer tchau”. 
Você concorda? O fato é que 
enquanto nosso amigo refletia, 
companheiros do Jornal Boca de 
Rua, do Movimento Nacional de 
População de Rua e de outras en-
tidades protagonizavam diversas 
atividades no calorão de 38 graus 
que fez em janeiro. 

Dois meses depois, em março, 
representantes do Movimento 
Aquarela e integrantes do Boca 
enfrentaram sete dias de viagem 
para ir e voltar de Salvador, onde 
aconteceu o 1° Congresso Nacio-
nal do Movimento da População 
de Rua (MNPR) entre os dias 19 
e 21, tendo como tema: “Prota-
gonizando histórias e Garantindo 
Direitos”. Para eles o “vento” das 
idéias do FST não passou. Ainda 
estão no olho do furacão.

Congresso Nacional 
Os moradores de rua estão se 

organizando em todo o país. Não 
é fácil, porque existe muita diver-
gência e manipulação, mas, mesmo 
assim, os encontros estão aconte-
cendo e, aos poucos vai se avan-
çando. Ao 1º Congresso Nacional 
ocorrido na Bahia o jornal Boca de 
Rua mandou cinco representantes: 
Marco Antônio Goularte Martins 
(Romário), Paulo Roberto de Deus 
(Miojo), Celso Silva Ferreira, Ma-
noela da Rosa e Carlos Henrique 
Rosa da Silva. O Rio Grande do Sul 
conseguiu, com muita dificuldade, 
colocar um representante na direção 
do MNRP, o senhor João de Deus, 
de Porto Alegre. 

Para chegar até lá, o povo viajou 
três dias e meio em um ônibus e o 
calor era muito e o cansaço também, 
tanto que aconteceram brigas. Mas 
afinal, no 1º dia de congresso lá 
estavam todos (quase todos porque 
um foi expulso, apesar que depois 
resgatado nos becos de Salvador 
por iniciativa dos integrantes do 
Boca) para discutir os direitos e 
deveres do povo da rua.

No primeiro dia foi apresentada 
uma proposta para parar com a 
mortandade dos sem-teto (só no 
ano passado foram assassinados 
142, conforme levantamento do 
jornal O Trecheiro, de São Paulo) 
e com os estupros de meninas sem 
moradia. Durante o Congresso 
falou muita gente, inclusive repre-

Princípios
Carta de Princípios 
do MNPR adota:  
• Escuta às bases
• Democracia direta
• Ação direta
• Ser apartidário
• Apoio mútuo interno 
• Solidariedade com 
as causas sociais

Os catadores se mobilizam contra a incineração 

do lixo, que reduz o seu ganha pão
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sentantes do governo federal.
Denise Benedeto representou 

a ministra Maria do Rosário, da 
Secretaria dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, que 
compareceu no último dia. Denise 
falou sobre a violação dos DH, 
sobre os negros que enfrentam o 
racismo, dos abusos e discrimi-
nações contra os gays e drogados 
e principalmente sobre a força 
dos moradores de rua. Lembrou 
as pessoas que são queimadas ou 
urinadas enquanto dormem e as 
mulheres violentadas até por seus 
próprios companheiros, às vezes. 
Ela chegou a se emocionar ao falar 
sobre os valores significativos.

No segundo dia houve um 
minuto de silêncio em memória 
dos que se foram e dos que se 
encontram em extrema fragilida-
de e durante todo o encontro, os 
participantes cantaram músicas 
para a animar e dar esperanças. 
Também aconteceram discussões, 
protestos e críticas especialmente 
pela manipulação dos coordena-
dores, a atitude dos representantes 
de Novo Hamburgo (que acabaram 
não comparecendo), a falta de uma 
ambulância no local para atender 
algum doente ou uma emergência 
e também de recursos prometidos 
pelo governo e que nunca chega-
ram. “Algumas entidades e gover-
nantes prometem e depois nunca 
mais dão caras e nem satisfação”, 

Fórum Social Temático 
O Boca de Rua também parti-

cipou do Fórum Social Temático 
(FST), ocorrido de 24 a 29 de janeiro 
em Porto Alegre. O banner do jornal 
já estava presente na Marcha de 
Abertura,  que reuniu 20 mil pessoas 
e, durante o evento, o Boca tam-
bém realizou uma Mostra Comen-
tada  dos Vídeos Carta de Porto 
Alegre, Boquinha, Ali na Capa 
Tá Eu e Notícias de Uma Outra 
Cidade na Tenda do Audiovisual, 
no Acampamento da Juventude.

Paralelo ao FST aconteceu o 
Fórum de Políticas Públicas Para 
Pessoas em Situação de Rua de Porto 
Alegre (FPPPSRPOA) em parceria 
com a Associação Nacional de Ron-
donistas-Projeto Rondom, organizou 
atividades autogestionadas, que 
debateu ações voltadas à Segurança 
Alimentar, Saúde Mental e Direitos 
Humanos dos moradores de rua. Na 
Oficina “Direito a Ter Direitos” foi 
denunciado o aumento dos crimes de 
execução de sem teto no País e a exis-
tência de uma quadrilha envolvendo 
policiais e comerciantes em Brasília, 
responsável por diversas mortes. Na 
ocasião houve um pedido formal  de 
providências  à Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos (SNDH).

Em outra oficina sobre o tema- 
“A Ordem é Não Passar Fome”- 
moradores de rua fizeram uma soli-
citação à Ministra Teresa Campello 
que o Restaurante Popular de Porto 
Alegre funcionasse aos feriados 
e fins de semana e servisse três (e 
não apenas uma) refeições diárias. 
Representantes do MNPR na capital 
gaúcha, entre eles Anderson Lopes 
Miranda, promoveram a Mostra 
de Vídeos “Conhecer Para Lutar e 
Nós da Ruas”. As atividades foram 
realizadas na Faculdade de Educação 
da UFRGS, Assembléia Legislativa e 
Acampamento da Juventude. 

Participaram desta matéria: Romá-
rio, Celso, Reinaldo e Rosângela

disse a participante Jurema Ver-
nek. Ainda aconteceram mani-
festações para pedir programas 

de combate ao crack, inclusive 
tratamento dos dependentes e 
também de apoio aos catadores. 

Histórico
O MNPR foi lançado em final de 2004, em Belo Horizonte (Minas 

Gerais) durante o IV Festival Lixo e Cidadania, com o objetivo de 
lutar pela dignidade humana do povo da rua e exigir políticas públicas 
específicas. Em 2006 foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial 
do governo federal para a apresentação desta política e, quatro anos 
depois, ocorreu o II Encontro da População de Rua em Brasília. 

Hoje existem bases no Ceará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Também foi criado o 
portal falarua.org e o MNP tem representação em diversas instâncias 
políticas.    

Carlos participou do encontro de 
moradores de rua, na Bahia
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Conforme a opção de trabalho, cada um 
dos trabalhadores escolhe seu material de-
pendendo da época e da clientela. Também 
escolhem a sinaleira por suas caracerísticas. 
Apenas os panfleteiros têm o material e o local 
de trabalho determinado pelas empresas.  Os 
vendedores de objetos escolhem a sinaleira 
pelo movimento, enquanto o malabarista pelo 
tempo de sinal fechado. Já para os vendedores 
do Boca de Rua é importante que a sinaleiras 
não tenha um movimento muito grande, pois 
necessitam de atenção e contato direto com os 
clientes, e nas sinaleiras muito movimentadas 
existe muito agito e outros trabalhadores dis-
putando atenção. 

Todos afirmam se relacionar bem com os 
colegas de sinaleira. Cada um tem que res-
peitar o trabalho do outro. Falam que só não 
pode ter mais de uma pessoa com o mesmo 
tipo de produto. Quanto aos dias de chuva, 
só trabalham os malabarista e os vendedores 
do Boca.

Violência
Os vendedores do Boca de Rua sofrem 

violência verbal e já houve caso de jornais 
rasgados e expulsão do local pelos policiais 
da Brigada Militar. Muitas vezes é estipula-
do horário para o pessoal do Boca de Rua 
trabalhar. Às vezes também proíbem os 
lavadores de vidro de ficar no sinal, sendo 
que usam o próprio rodo para bater neles e 
depois quebram seus materiais, destruindo a 
sua ferramenta de sustento.

Um malabarista da rua Santana, esquina 
com Av. Ipiranga, afirmou que uma vez um 
carro quase o atropelou mesmo com o sinal 
fechado. As meninas encarregadas da panfle-
tagem na esquina das ruas Ipiranga e Borges 
de Medeiros disseram que já tiveram seus 
pertences roubados enquanto trabalhavam e 
que alguns clientes “se passam”.

 Adelmo de Almeida, vendedor de frutas, 
disse que se incomoda quando tem gente de-
mais na sinaleira e os motoristas não abrem o 
vidro. Uma das coisas que mais incomoda o 
vendedor de flores Nilo Lima é a repressão da 

polícia, mas Alan Cesar, 19, malabarista, acha 
desrespeito quando os carros param longe 
para não serem abordados. Os vendedores do 
Boca de Rua concordam e sentem como se os 
motoristas tivessem medo de serem roubados 
por eles. Isso é uma ofensa.

Clientes
Sobre a sua relação com os clientes, todos 

concordaram ser boa. Mas as panfleteiras 
Marau, 17, e Rosemaia da Silva, 24, lem-
bram que existem “os abusados”. Quanto 
a procurar outra atividade de renda, todos 

afirmaram estar buscando oportunidades, 
cursos ou planejam completar os estudos. 
A única exceção foi o malabarista que disse 
gostar do que faz e que pretende continuar.

Tem muita gente que briga pelos clientes 
e pelo espaço. Alguns se acham “donos” 
da rua e dominam os pontos, expulsando 
o pessoal do Boca de Rua e chamando de 
esmoleiros. Tem que haver respeito entre 
os vendedores e clientes e entre os demais 
trabalhadores do sinal. A rua é um espaço 
público e todos têm o direito a tentar tirar 
dela o seu sustento.

Além dos trabalhadores do sinal, 
muitas pessoas que moram na rua traba-
lham com reciclagem. E o lugar onde eles 
vivem chama a atenção, especialmente as 
pensões nas zonas mais centrais. As pes-
soas acham que moram no meio do lixo: 
nas ruas, na frente das casas, nos pátios. 
Onde tiver espaço tem lixo, menos dentro 
dos quartos. No entanto, para os catadores 
não é lixo, é material de trabalho. Além 
disso o lixo reciclável e não reciclável 
ficam separados no chão, em montes di-
ferentes. Muita coisa que algumas pessoas 
jogam fora  vai parar na casa de outras  
pessoas para ser reaproveitado.

Esse lixo é levado para lá pelo pessoal 
que vive na pensão e vende reciclável. 
Mas grande parte não é aproveitada e fica 
acumulada, juntando rato, barata e focos 
de doenças. Esse lixo fica lá dependendo 
que a prefeitura recolha uma única vez na 
semana. Em outro dia da semana vem o 
caminhão da firma, que leva os materiais 
recicláveis e vai abrindo espaço para, no 
outro dia, o local começar a encher de lixo 
de novo.

Esses trabalhadores se submetem 
a morar nesse tipo de lugar para poder 
trabalhar, o que causa uma série de pro-
blemas de saúde, principalmente para as 

crianças. Essas pessoas moram lá porque 
é muito mais barato. Não têm condições 
de pagar por um lugar melhor com a renda 
vinda da reciclagem. E também porque 
fica pertinho do trabalho, a coleta é feita 
ali mesmo em frente à pensão.

A prefeitura deveria passar mais ve-
zes por semana. Todos deveriam se unir e 
reivindicar que o caminhão da prefeitura 
passe mais vezes. Porém, a prefeitura 
não costuma atender os pedidos só de 
catadores, por isso a comunidade local, 
incluindo os moradores da redondeza 
– que também sofrem com a sujeira – 
deveriam pedir juntos.

Lixo ou renda?

Cada um com seu sinal
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Comércio de frutas é uma das opções 
dos vendedores de rua

Por que o 
povo da rua 
aumentou?

Os moradores de rua aumenta-
ram em Porto Alegre.  Conforme 
uma pesquisa divulgada em abril 
pela Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (Fasc) eles 
passaram de 1.203 em 2007/2008 
para 1.347. Quer dizer: além do 
problema não ter sido solucio-
nado, agravou.

Muitas pessoas estão chegando 
atrás de trabalho por causa da 
Copa (inclusive estrangeiros que 
entram no País sem documento) 
e também a droga está cada vez 
mais forte no interior, onde as 
famílias são mais tradicionais e 
acabam expulsando os usuários. O 
Rio Grande do Sul também atrai 
gente de outros estados com safra 
da maçã e as obras do Porto de Rio 
Grande. Os que sobram acabam 
ficando na capital.

Mas o motivo mais grave 
é que não se ataca a causa do 
problema, só a consequência. 
Desse jeito não adianta aumentar 
vagas de albergues nem criar 
repúblicas. Para que a situação 
não piore ainda mais é preciso:

– Criar programas de geração 
de renda e qualificação, mas não 
como vem sendo feito. A maioria 
dos moradores de rua têm vários 
cursos, só que muito teóricos e 
sem mercado de trabalho. É pre-
ciso que, junto com a formação, 
o grupo seja ajudado a organizar 
cooperativas e também que exista 
encaminhamentos para programas 
de moradias. Tudo junto.

– Separar os idosos dos mo-
radores de rua, porque eles têm 
necessidades diferentes e até 
uma lei especial (Estatuto do 
idoso). O albergue não é lugar 
para pessoas velhas.

O povo da rua vive princi-
palmente no Centro, Floresta, 
Menino Deus, Navegantes, Ci-
dade Baixa, Santa Cecília/San-
tana, Bom Fim, Praia de Belas, 
Azenha e Bom Jesus e isso não é 
por acaso. Nos bairros dos ricos 
a guarda particular enxota e bate, 
e o lixo não fica acessível para os 
catadores.
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Muitas vezes na sinaleira a gen-
te ouve “vai arrumar um trabalho 
decente”, mas vender jornais na 
sinaleira é um trabalho. Além de 
vender também produzimos o jor-
nal – tiramos fotos, fazemos textos, 
entrevistas, pesquisas. Ou seja, é um 
trabalho muito decente, só que as 
pessoas não percebem. E, além dos 
jornaleiros, existem vários tipos de 
trabalhadores na rua, especialmente 
no sinal: panfleteiros, vendedores de 
frutas, de flores, de objetos em geral 
e artistas e limpadores de vidro, além 
de nós, do Boca de Rua.

O grupo do Boca de Rua saiu 
para fazer entrevistas e ver como 
é o dia a dia desses trabalhadores. 
Foram realizadas onze perguntas 
a seis trabalhadores do sinal, de 

diferentes áreas. Alguns dos entre-
vistados tiveram respostas pareci-
das, outros, nem tanto. Entre eles, 
somente um tinha outra atividade 
de renda além da sinaleira. Sobre 
repressão das autoridades, somen-
te um afirmou sofrer, pois vende 
produtos que são comercializados 
e ele não paga imposto para vender. 
Disse que a Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio (SMIC) 
apreende tudo.  

É possível perceber que hoje 
em dia há muita gente trabalhando 
no sinal. Antigamente não tinha 
tantas pessoas. Um problema que 
acontece é a exploração do trabalho 
infantil nas sinaleiras, onde crian-
ças são usadas por adultos como 
vendedores.

Local de trabalho: rua
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Os trabalhadores das sinaleiras são mestres nos 

malabarismos da sobrevivência


