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PRESIDENTA DALMA 
ENCONTRA POVO DA RUA 
Por Carlos Henrique Rosa da 

Silva e Celso Silva Ferreira 

No dia 22 de dezembro 
aconteceu o chamado Natal dos 
Catadores, no Sindicato dos Ban-
cários, em São Paulo. Nesta data 
representantes do Movimento 
Nacional da População em Sim-
ação de Rua e Movimento Nacio-
nal dos Catadores de Materiais 
Recicláveis - além de cerca de 
mil pessoas em situação rua - se 
reuniram com a Presidenta Dil-
ma Rousseff. Carlos Henrique e 
Celso, do Boca de Rua, estiveram 
lá e contam tim-tim-por-tim-tim 
como foi cada passo da viagem. 

Día2l de dezembro, 4~ 
Aqui é o Carlos Henrique 

Rosa da Silva, repórter do Jornal 
Boca de Rua. Hoje é dia 21 e 
estamos no ônibus que vai nos 
levar até São Paulo onde vamos 
encontrar a presidenta do Brasil, 
Duma Roussef. Eu vou contar 
tudo o que vai acontecer durante 
a viagem. Tenho aqui comigo o 
irmão Celso, também do Boca, 
que ficou encarregado das fo-
tos. Também está conosco o 
Anderson, que é do Movimento 
Nacional dos Moradores de Rua, 
em Porto Alegre, além do Mauro, 
do Kimba, do Peninha e muitos 
outros irmãos. Logo no começo 
da viagem houve algum tumulto 
mas agora tudo está calmo. A 
nossa primeirta parada é em 
Sombrio (SC) para fazer lanche. 

Descemos para o lanche, cada 
um fez o que Unha que fazer Fomos 
bem atendidos Próxima parada foi 
parajantar em Camboiiií Conver-
samos um pouco, nos animamos e 
logo depois do jantar olhamos um 
filme, O Jardim doMal.Amanhãde 
manhã vamos falar com a DUma, 
presidenta do nosso Brasil. 

Dia 22 de dezembro, 
Sindicato  dosBanci SI' 
Bom dia a todos os leitores 

do Boca, chegamos a São Paulo. 
Estamos aqui na rua, em frente 
ao Sindicato dos Bancários, espe-
rando a hora da conferência. Tem 
uma fila grande e bastante segu-
ranças. Catadores de Guarulhos, 
de Sombrio, de muitos lugares. 
Muita, muita gente. Nosso obje-
tivo étirar algumas dúvidas sobre 
nossa condição de morador de rua. 

Conseguimos entrar. Está 
cheio. Vários representantes de 
todo o Brasil. Vai ter um grupo de 
15 pessoas que vai ficar diretamen-
te com ela lá na frente. Aqui não vai 
falar senador, nem vereador, nem 
ninguém. Aqui quem vai falar são 
os representantes dos moradores de 
rua, dos catadores, do, pessoal que 
faz a organização dos direitos do 
cidadão. Estamos aqui esperando 
o momento, curtindo uma música. 
Botaram uma banda para tocar para 
nós. Tem muitos jornalistas. 

É chegado o momento. Aqui 
dentro do sindicato já começaram 
a chamar algumas pessoas que vão 
participar da mesa A gente não con-
segue escutar os nomes direito, mas 
são representantes dasinsfitUiçõe. Pelo 
que dá para ver são umas 15 pessoas. 
o pessoal comemora a cada chamada 
de nome. Agora chamaram o secretário 
de Direitos Humanos. Aministra que é 
irmã do Chico Buarque também está 
por aqui. Maria do Rosário, Marta 
Suplicy, o Suplicy. . . tão tudo aí. 

Agora vai entrar a DUma para 
falar conosco. Desculpa a emoção. 
Vou passar um pouquinho mais pra 
frente. Quero escutar tudo, quero ficar 
atualizado em tudo, não quero perder  

nada. E não vamos deixar escapar 
nem um momento, nem uma respos-
ta, nem uma pergunta de ninguém. 
São os profissionais do Boca de Rua 
trabalhando. O pessoal começa atirar 
umas fotos. Vamos subir em cima 
de uma cadeira pra poder tirar fotos 
também. Eu e o meu companheiro 
Celso estamos aqui para mostrar tudo 
o que vai acontecer. 

Não tem muita segurança na 
volta. Está tudo bem tranquilo. Tá 
todo mundo preparado. Agora vai 
ter um desfile de roupas de mate-
rial reciclado. As "cangaceiras" 
estão deslumbrantes e o pessoal  

comemora. Entram os estilistas 
que fizeram as roupas. Estamos 
gostando. A coisa está ficando 
melhor. É O Boca que está em São 
Paulo, gravando. A Dilma não se 
mostra nervosa, está bem tranquila. 
Colocaram um broche nela, na rou-
pa presidencial. Ela tira umas fotos 
com as meninas. E dá um beijo em 
cada uma delas. Está bonito. 

Outra apresentação. Os catadores 
vão apresentar algo do Natal. Tocam 
um hino... bíblias... velas. Estão 
desenrolando também a bandeira 
do Brasil. Agora começam a cantar 
a música Mulher Brasileira, em ho- 

menagem a DUma. O pessoal levanta 
uns cartazes. O rapaz que faz a apre-
sentação lê a Bíblia: ". . .Há tempo 
de plantar, há tempo de colher... 
há tempo de colher e há tempo de 
nascer. . .".". . .0 amor vem de Deus, 
o amor tudo suporta. . .". E também 
fala mais algumas coisas da Bíblia 
e palavras sobre a ecologia, sobre a 
justiça para proteger o pessoal dama. 
Termina a apresentação. 

Fomos entrevistados por uma re-
pórter aqui e também entrevistamos 
a reporter. Seu nome é Carla Maria 
e elatrabalhanojornal O São Paulo. 

Recebemos um recado que a fa-
vela do Moinhos está pegando fogo. 
Ela fica perto do centro e dizem que 
não está dando para controlar o fogo. 
O pessoal todo faz uma oração para 
proteger as pessoas e para que se 
consiga apagar este fogo. Agora en-
tregam uns prêmios para os ministros 
que ajudam os catadores: Ministra 
TeresaCampeilo, eministra Maria do 
Rosário, além de outras autoridades 
que ajudam os moradores de rua. 
É tipo de um troféu e tem também 
uma espécie de selo para os amigos 
dos catadores. 

Agora a representante do Movi-
mento dos Moradores de Rua, Ma- 



VIOLENCIA NAS RUAS: 
UM MORTO A CADA DOIS DIAS 

Em dezembro, um morador 
de nome Israel da Silva Machado 
foi espancado até a morte em São 
Leopoldo e três morreram violen-
tamente em Bonsucesso, no Rio de 
Janeiro. Conforme o jornal O Tre-
cheiro de São Paulo, aconteceram 
142 assassinatos nas ruas do Brasil -
em 2011. Isso quer dizer um morto 
a cada dois dias. E quem é punido 
pela morte de um morador sem-teto 
neste país? 

O casõ de Israel foi super mal 
contado. Tinha mais de uma ver-
são para o crime e uma delas era 
absurda, pois os assassinos diziam 
que o Israel agrediu primeiro. Israel 
era um só e tinha 35 anos. Só se 
fosse louco para encarar três guris 
novos e fortes. 

Pouco antes tinha acontecido 
um caso quase igual com um dos 
integrantes do Boca de Rua, só que 
o cara teve mais sorte. Ele estava 
cuidando de carro na rua Baronesa 
do Gravataí quando passaram três 
pit-boys de academia. "Tá me 
encarando?", eles disseram, e logo 
cercaram o morador de rua que fez 
que ia encarar, mas saiu correndo. 

Quando estava fugindo ainda 

deu um soco em um dos pit-boys 
e depois escorregou e eles caíram 
em cima dele. Só pararam porque 
tinha testemunha presente no local. 
Então alegaram que ele estava 
roubando. Mas esta versão não 
tem lógica. É a mesma coisa com 
o Israel. Quem é que vai roubar três 
caras se estiver sozinho? 

Outro caso parecido que tam-
bém aconteceu mais ou menos na 
mesma época: o povo estava lá pela 
João Pessoa, de noite, quando che- 

gou um cara que não era morador 
de Rua e começou a tomar cachaça 
junto. A maioria dormia e lá pelas 
tantas ele começou a discutir com 
um que estava acordado. O cara 
puxou um facão e o morador de rua, 
pra se defender, puxou um ferro. 
Enquanto isso, os que estavam 
dormindo acordaram e o pessoal de 
um restaurante próximo chamou a 
polícia. O cara disse que reagiu a 
uma tentativa de roubo e os briga-
dianos acreditaram nele. 

a atividade de reciclagem de material. 
(. . .) daí a necessidade de construir 
cooperativas e associações. Garantir 
que os catadores tenham a proteção de 
uma organização (...). 

( ... ) Quero dizer que para que a 
gente tenha de fato no catador a possi-
bilidade da reciclagem complete - de 
uma reciclagem até industrial - é fun-
damental que vocês se capacitem. E por 
isso nós estaremos empenhados nessa 
capacitação através do programa Brasil 
sem Miséria. E isso não é um favor do 
Estado Brasileiro. E uma obrigação do 
Estado Brasileiro dar tratamento justo 
àquelas populações que, ao longo dos 
anos o Brasil constituiu uma dívida 
social, uma dívida para com as suas 
famílias. ( ... ) 

( ... ) Também consideramos muito 
importante aumentar o cadastramento. 
Porque cadastrar os catadores é uma 
forma de permitir que o Governo Fe-
deral exija políticas públicas quando se 
tratar do dinheiro do Governo Federal 
repassado aos municípios. Que nós exi-
jamos a contratatação de catadores para 
o uso daquela verba, daquele dinheiro, 
daquela quantia. Além disso que o ca-
tadore apopulação de rua tenha direito 
a todos os benefícios que qualquer 
brasileiro, qualquer brasileira, tem. 

Isso vai desde a saúde, da rede SUS, 
da educação, da formação profissional 
até a questão do Bolsa Família, do 
recebimento do beneficio da prestação 
continuada (BPC) para aqueles que já 
atingiram idade de aposentadoria ou 
tem alguma deficiência- 

( . . .)Eu me comprometo aqui a 
fazei uma discussão muito séria a 
respeito desta questão— da incineração 
do lixo. Eu sei a pressão até 2014 as 
prefeituras terão, mas é por isso que 
este momento exige que a gente discuta 
isso colocando catadores na mesa para 
defenderem suas posições e para que a 
gente ache um caminho de proteção. 

( ... ) Sobre esse nível de violência 
nas cidades que vocês estão aqui de-
nunciando, acho importante criar com 
os senhores governadores - porque nós 
não controlamos a polícia dos estados 
- um diálogo para impedir isso. (...) 
O que está ocorrendo, muitas vezes, é 
uma limpeza humana. ( ... )Este Centro 
de Referência específico que foi cons-
truído em Minas Gerais é importante 
porque também trabalha a dimensão 
dessa violência. E fato que os CREAS! 
POP não trabalham a dimensão desta 
violência porque não tem meios para 
isso. Agora, é fundamental que os 
CREAS/POP exijam a interlocução 

especial com as delegacies. Isso nós po-
demos fazer. Essa interlocução significa 
justamente ou denunciar ( ...)—uma das 
formas de combater é deixar a violên-
cia bem clara. Não deixar que ela se 
esconda e portanto que ela se espalhe. 

( ... )Euacredito que uma discussão 
séria sobre resíduos sólidos passa por 
coopertiva de catadores, recicladores e 
também pela discussão das prefeituras 
sobre as metas para 2ol4.A gente vai ter 
que acomodar estes dois lados, impedin-
do que um deles tenha prejuízo, que no 
caso sempre é o mais fraco: os catadores. 

( ... ) Nós estamos querendo acabar 
com uma coisa que vem desde a escra-
vidão ( ... ) ao considerar que existiam 
cidadãos de primeira classe e cidadãos 
de segunda classe - e aqueles que nem 
cidadãos eram —nós fizemos com nosso 
País um pecado. Nós levamos o nosso 
País ao atraso. Porque a força do Brasil 
não está no Petróleo, não está no fato de 
que nós temos uma agricultura muito 
competitiva, nem que a nossa indústria 
é bem desenvolvida. A força deste Pais 
está nos seus 190 milhões de habitantes. 
E aí estão vocês. E importantíssimo, é 
fundamental que vocês tenham condi-
ções, que tenham renda decente, que 
tenham uma organização forte e que 
possam educar seus filhos. 
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ria Santos Oliveira fala. Ela fala 
diretamente com a Duma. Todo 
mundo está ansioso, atento. Está 
muito quente aqui dentro, mas 
nós permanecemos firme e forte. 
Nosso amigo Anderson, repre-
sentante do Sul no Movimento 
Nacional dos Moradores de Rua 
diz que "Tá tudo bem até agora. 
A presidenta compareceu e o 
evento está bem organizado". 
Daqui a pouco a Duma vai falar 
e explicar para nós como estão 
as políticas públicas para este 
ano de 2012. 

Agora estamos falando aqui 
com o Dodô, que é da Canta Uni-
dos, que fez a apresentação de 
música. "Comecei o trabalho há 
10 anos, em Belo Horizonte, no 
Carnaval dos Catadores de Papel 
da Asmare. Também trabalhei 
no Miguelinho, em um projeto 
que acolhia meninos de rua. Eu 
sou musico, mas a gente faz a 
confraternização e dá voz para 
eles. Fazemos a base e a galera 
de rua tem que mandar mesmo. 

Outra participantes dá o de-
poimento para o jornal Boca de 
Rua de Porto Alegre. E a Regina 
do Movimento da População de 
Rua em Curitiba. Estou na rua 
há cinco anos e hoje espero que 
a Duma não venha aqui só para 
ser aplaudida. Espero que e a 
gente não volte para as nossas 
casas na mesma situação, com 
a nossa mochilinha nas costas. 
Nós precisamos de respostas, de 
uma mudança de vida. Queremos 
que nos ajudem. Até quando nós 
vamos ficar na rua sofrendo? Não 
dá mais. A gente não pode nem 
ficar em uma praça pública que 
já vem polícia, a guarda pegando 
nós. E sempre esta discriminação. 
Nós queremos mudança". 

Já vimos que não é nada 
diferente do sul. Nas praças pú-
blicas batem, retiram, mas nunca 
acham uma solução. Essa moça 
disse uma coisa que me tocou 
muito: que até agora só aplau-
diram e nenhuma resposta. Nós 
também queremos esta resposta. 

Tem pessoas assinando um 
convênio que parece que traz 
melhoras para nós. Aí já vem 
alguma resposta. Também está 
correndo uma campanha contra 
a incineração._ ATENÇÃO 

parece que a Dilma se levantou 
e vai falar. Ela está falando e 
diz que vai assumir um compro-
misso com os moradores de rua, 
com os catadores de material 
reciclado. Acompanhem com 
o Boca tudo o que a presidenta 
falou no discurso. (veja quadro 
anexo à materia e os principais 
momentos do discurso no site 
www.alice.com.br) 

PALAVRA DE 
CATADOR 

"A Dilmafalou uma ques-
tão importante para nós cata-
dores. Ela se colocou contraria 
à incineração e a favor da 
reciclagem. Uma otra questão 
é o fortalecimento do Centro 
Nacional de Referência para 
CatadoreePopulaçãodeRua. 
Para a gente é um passo muito 
importante, um projeto extra- 

.

porque é um local onde 
a gente vai poder desenvolver 
e concentrar toda a tecnologia 
social que já se faz. Tanto a 
população de rua quanto a 
dos catadores. E, apartfr daí, 
poder orgcmizar wn processo 
para levar esta referência para 
todas as regiões doBrasil Num 
primeiro momento, até 2012, 
queremos dar apoio técnico a 
8 mil catadores e 5 mil pessoas 
em situação de rua e depois,  
num prazo de mais 5 anos, 
girar em torno de umas 100 
mil pessoas atendidas ".(Alex, 
Movimento dos Catadores) 

"Achei tudo uma beleza. Se 
elafor cumprir mesmo todas as 
falas que ela citoupara nós vai 
ser uma boa. Se ela cumprir 
o que o Lula estava fazendo 
pela gente, a coleta seletiva vai 
andar " (Denise, Cooperativa 
Mauá de coleta seletiva do 
ABCpaulista) 

"Se ela fizer o que falou 
vai ser ótimo" (José Marfins, 
catador do Tocantins) 

"( ... ) O Brasil tem o Programa 
Brasil sem Miséria e dentro dele a ques-
tão dos catadores e dos moradores de 
Rua ( . . .) E eu estou cumprindo o com-
promisso que eu assumi com vocês. 

( ... ) Nós não só assumimos com-
promissos. Nós sonhamos. Nós enxerga-
mos que no Brasil existia uma população 
de rua e uma população de catadores 
de material reciclado que merecia o 
respeito, a atenção e políticas especiais. 

( ... ) O meu compromisso com vo-
cês é o compromisso do meu governo 
com o Brasil. E esse compromisso não 
é mais um. Ele é o compromisso princi-
pal. Se eu fracassar nesse compromisso, 
eu terei fracassado na minha missão. Eu 
juro para vocês que eu farei o possível 
e o impossível para que as populações 
que até agora então marginalizadas, 
sejam, apartir do final do meu governo, 
populaçoes com direitos, com oportu-
nidades e com elevada auto-estima. 

( ... ) Nós não podemos olhar os 
catadores como uma categoria qual-
quer ou como uma população que faz 
um trabalho menor, pelo contrario. A 
relevância do trabalho dos catadores 
não é só pelo fato do catador ser um 
protetor do meio-ambiente, mas porque 
tem um sentido importantíssimo para 

PALAVRA DA PRESIDENTA 
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BOMBA DE MENTIRA E ENVIADA AO DIAS DA CRUZ 

COMEÇAR DE NOVO E 
CONTAR COM TODOS 

o movimento Começar de Novo 
se reúne todas as manhãs no 2° piso 
do Restaurante Popular, em frente 
à Rodoviária e tem a proposta de 
organizar e capacitar os moradores 
de rua. Os participantes fazem e ven-
dem produtos reciclados, por meio 
de um sistema auto-gestionado. 
Rosângela e Flávio fazem parte do 
Movimento e entrevistaram o edu-
cador popular apoiador do projeto, 
Roque Grazziola. Confira: 

INiCIO DA IDEIA 
"Começamos pela Funda-

ção Solidariedade um trabalho 
com a população de Rua, em 
2000. Durante um ano realiza-
mos várias atividades nas áreas 
de jardinagem e construção civil 
e conseguimos organizar redes 
de trabalho. Mas depois isso foi 
assumido pela Fasc e não houve 
continuidade. Em 2007, a Fun-
dação passou a apoiar um grupo 
de catadores que se reunia em 
baixo do Viaduto da Conceição. 
Como o grupo era muito grande, 
a SMIC e a Brigada reprimiam a 
permanência das pessoas. Tudo 
aquilo era lixo, na visão da dita 
sociedade organizada. Em 2008 a 
Pastoral Operária chegou a forma-
lizar uma denúncia que gerou uma 
audiência pública na Câmara dos 
Vereadores. A tarefa foi repassada 
ao Ministério Público. O processo 
segue correndo e aqui temos um 
livro de denúncias permanente 
para recolher mais casos". 

RESTAURANTE POPULAR 
"O Começar de Novo foi uma 

sequência do trabalho. No início 
predominavam os debates, as denún-
cias. O que fazer? Hoje já existe uma 
produção de artigos reciclados. Todqs 
são trabalhadores, mas a exploração do 
trabalho, a falta de educação continuada 
e o desrespeito à garantia dos direitos 
básicos do cidadão, dificultam. oacesso 
ao mercado de trabalho regular." 

REDES DE COOPERAÇÃO 
"Durante as reuniões há espaço 

para discussões e troca de idéias. O 
grupo têm representantes na Con-
ferência Municipal de Assistência, 
Conferência Nacional de Justiça e 
Direitos Humanos e no Orçamento 
Participativo. Não se trata apenas de 
manter o morador de rua ocupado, 
mas gerar conhecimento e criati-
vidade. A proposta é que seja um 
espaço de aprendizagem e geração 
de renda continuados. O Movimento 
Começar de Novo incentiva as redes 
de cooperação. A competição coloca 
em risco não só a sobrevivência do 

homem, mas a vida do planeta. O rit-
mo da exploração não respeita o ritmo 
natural da Terra e por isso o modelo 
atual de desenvolvimento é destrutivo. 
Estamos hospedados no Planta e não 
podemos colocar fogo na casa". 

PRODUTOS CRIATIVOS 
"É importante entender que o 

Movimento não prega que o pobre 
precisa viver do lixo. Todo o sistema 
tem que ser repensado. Mas a partir 
da criatividade, muito pode ser feito 
com o material jogado fora pelas  

empresas. Com  restos de tecido, por 
exemplo, os grupos fazem flanelas 
acolchoadas utilizadas em oficinas 
mecânicas e golas-toucas para pro-
teger o pescoço e a cabeça durante 
o inverno". 

CURSO E CONVÊNIO 
Um curso de Desmonte e Tria-

gem de Equipamentos Eletrônicos 
está sendo realizados. O curso é 
reivindicação proposta pelo Movi-
mento Começar de Novo. A idéia 
é criar uma organização coopera-
tiva de aprendizagem e geração 
de renda. Participam, por meio de 
um convênio, entre a Prefeitura 
Municipal - FASC e o Gabinete de 
Inovação e Tecnologia (Inovapoa) 
- com o Instituto LZN Brasil e a 
Fundação Solidariedade (Fundsol). 
O Movimento mobiliza as turmas e 
organiza a continuidade. Quem qui-
ser participar basta que procurem o 
Começar de Novo. 

PLANO MUNICIPAL 
O Começar de Novo, neste 

período de "férias" engrossou em 
participação. Os integrantes estão 
debatendo o Plano Municipal de 
Enfrentamento à Situação de Rua 
de Porto Alegre, concluído em 
dezembro. Para garantir a viabili-
dade prática deste piano é preciso 
debatê-lo. O Começar de Novo e o 
Boca de Rua fazem uma chamada 
para que os leitores conheçam este 
plano e se posicionem (confira no 
site www.alice.com.br ). 

Uma bomba falsa foi enviada ao 
Instituto Espírita Dias da Cruz - onde 
funciona o albergue noturno - no dia 13 
de novembro. No momento, apenas uma 
represetante da imprensa se encontrava 
presente: Rosângela Peixoto Ramos do 
jornal Boca de Rua. Acompanhe seu relato. 

"Era um sábado, cheguei às 8h30min, 
aproximadamente, e sentei junto ao pi-
ano. Eu tinha uma visão da porta à frente 
e via a senhora responsável pela triagem 
das doações. Vi quando ela levantou e 
caminhou até o final do corredor. Quando 
retornou falou com um senhor que tra-
balha lá também. Ele tinha alguma coisa 
na mão. Mas estavavam calmos, sem 
expressão de pânico. 

Depois disso começaram a chegar os 
usuários e iniciou o curso de artesanato. 
Ainda não eram 9 horas. Pouco depois  

pediram pra evacuar o prédio, sempre 
com tranquilidade. Informaram que havia 
uma ameaça de bomba e que precisá-
vamos sair por ordem da polícia. Então 
todos saíram da sala. 

Logo depois chegou o GAT, a polícia, 
os bombeiros, a equipe de reportagem. 
Nesse momento eu deixei de ser usuária 
e assumi a minha condição de reporter 
do Boca de Rua. Fiquei atenta a todos os 
movimentos e descobri o seguinte: 

A bomba era do tipo bomba-relógio 
e foi encontrada na administração. Os 
peritos logo viram que era falsa, mas, 
por segurança, mandaram todos sair. 
Liberaram o local por volta das 12, 13 
horas. Quando entramos de novo fui até 
o local onde estivera a bomba. O presi-
dente estava informando os repórteres 
que era tudo falso. Para os usuários não 
deram explicações. 
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Um gurizinho achou um celular no chão. Sorte? Depende. 	 iam chamar ele de ladrão e ele ia ficar sem o celular e sem o dinheiro. 
Se o celular no era dele e ele sabia de quem era, aí não era mais sorte. E Para ter sorte tem que acreditar nela. Se a pessoa nunca comprar um 

ele sabia, então achou melhor entregar. Por causo disso ganhou uma grotifi- bilhete de loteria, por exemplo, nunca vci gonhor. E se achar sempre que vai 
caçao. Teve sorte do mesmo jeito. Se ficasse com o celular e descobrissem dar tudo errado, que tem azar, acaba tendo mesmo. E ou no é? 

Como fazer. a dobradura 

1 - Dobre conforme o desenho acima. 
2 - Pinte figuras bonitas ou cores em cada uma, das partes. 
3 - Atrás coloque frases de sorte ou azar. 
4 - Peça para a pessoa escolher um número e obra e feche o Oráculo conforme o número que a pessoa escolheu. Pare no ultimo número. 
5 - Peça para a pessoa escolher uma cor ou desenho e veja o que diz atrás. 

Sol - Você terá um ano iluminado 
yin e Ycing - Seja uma pessoa equilibrada ou vai se dar mal. 	 Marrom _ _____ 

s.
Saturno - Você é um ET e nem sabe. 

 n, 
Soturno 

 

Bola de fogo - Você vai se queimar se nã tomar cuidado. 	 _____dores _________________________ 

Trevo de quarto folhos - Você terá muita sorte. 
__ . 	 Err1Jcuidado.   l 

Lua cheia - Você vive no mundo da lua. 
, 	, 	 . . .

Chamas - Você esta em perigo e tem que ficar esperto. 

-..- 	 .. --... 	 . 



Preg iço de ler., 
Muita gente tem preguiça de ler. 56 quer ver teve e, se for filme, tem que ser dublado. Mas 

mesmo quem rto gosta de ler, pode "ler 1' ou "ver" quadrinhos. A gente fez alguns. Quem nos 
ajudou foram os alunos do curso de Pedagogia da PUC, que visitaram o Boquinha e fizeram um 
trabalho sobre nós. Confira. 
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Supermães 
As mulheres, especialmente os 

mulheres pobres e com filhos, preci-

sem fazer mil coisas ao mesmo tem-

0 poro sobreviver e dar o mínimo de 

dignidade para a família. Que bom 

seria se todas fossem supermaes. 

Mas, que superpoderes o gente esco-

lheria paro melhorar a nossa vida e a 

das crianças? 

Quem sobe o poder da informa-

ção? 5e informação é poder, e o in-

formação fosse aberto para toda o 

população, todos teriam poder, todos 

seriam iguais e haveria mais justiça 

e equilíbrio de renda. Uma supermae 

com este poder poderia compartilhar 

a informação com todo o mundo 

Outro poder importante poderia 

I 
ser o do convencimento. Uma espécie 

de telepatia positiva. Então esta su- 

: . perme convenceria os governantes 
-. de acabar com a miséria e a fome, 

de construir escolas e também os 

drogados de parar com a droga e os 

medicos de atenderem todo mundo e 

então os ricos no teriam prioridade 

de serem atendidos primeiro. E se 

nao tivessem médicos e hositais sufi- 

cientes, outro supermae poderia ter 

: o superpoder da cura, porque a saúde 

; é quase tudo na vida. 

Mesmo sem existirem super-he-

róis a vida poderia ser bem melhor se 

, os governantes e as pessoas de posse 

tivessem boa vontade e nao pensas-

sem só nelas. Tem lugar e comida su-

ficiente para todo mundo na Terra. 

- 
Não precisaria existir miseria Pense 

no que VOCE pode fazer para a vida 

ser melhor para todos neste 2012, 

sem esperar pelos políticos. Talvez 

ø descubra que pode fazer bem mais 

do que pensa. E sem superpoderes. 

Mc ,Mdela, Fernanda, 

Rose,e Tais 
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1 BOCA DE RUA 
PARTICIPA DE PAINEL 
SOBRE IMPRENSA EM 
SÃO PAULO 

Tem gente que acha que 
o Hip Hop é muito agressivo, 
mas não é bem assim. As letras 
de Rap mostram a realidade 
que acontece nas ruas, nos 
morros, nas favelas. E por isso 
que o grupo Realidade de Rua 
escolheu este nome. 

Formado inicialmente ape-
nas por integrantes do Boca 
de Rua, o grupo nasceu há 10 
anos, sendo que há oito está 
vinculado ao GAPA-RS, tendo 
o Tiano como oficineiro. As 
músicas falam da prevenção e 
principalmente sobre o efeito 
das droga, além da violência. 

CAPÍTULO 1 
PIVETE DE RUA 

Porto Alegre, inverno de 
1985. O menino de 7 anos de 
idade saiu de casa para morar na 
rua onde conheceu o bairro cen- 

O fundador foi o Mercedes, 
um cara inteligente, mas que 
vivia no mundo das drogas. 
Ele se reunia com as outras 
pessoas do grupo no parque da 
Redenção para ouvir, fazer as 
músicas, e ainda aprender as 
danças com outros grupos de 
Rap do parque. Mercede foi o 
autor do Rap do Boca de Rua, 
o primeiro de todos. 

Fazem parte atualmente do 
Realidade de Rua: Ceco, Die-
go, Dom, Madruga, Maneco, 
Michele e Vinícius. O primeiro 
CD, "A porta que se abre", foi 
feito no ano de 2003, e o se- 

tro em Porto Alegre. Começou a 
morar na rua sem camisa e de pé 
no chão, mas conheceu vários 
amigos. Passou frio e fome. Ele 
tinha dificuldade pedir porque 
era tímido. Começou comer a 
comida do lixo e pedia esmola 
para sobreviver. 

Durante a noite pegava um 
papelão para domir em frente a 
uma loja. Durante o dia ficava 
com seus amigos na praça XV, 
onde se concentravam vários 
meninos de rua, pé no chão, 
roupa rasgada, cheirando cola. 
Eram os pivetes da rua peram- 

gundo, com o tema "Hip Hop 
Saúde" é de 2011. 

Sóno ano de20ll ogrupo 
Realidade de Rua se apre-
sentou em três locais, sempre 
com uma platéia animada e 
maravilhosa: UFRGS (14 de 
outubro), Charqueadas (13 
de outubro) e Feira do Livro 
de Porto Alegre (13 de no-
vembro). Na apresentação na 
Feira do Livro, num pavilhão 
do cais do porto, o grupo ficou 
emocionado ao lembrar de par-
ceiros do Realidade de Rua que 
já se foram, entre eles Bocão, 
Mercedes e índio. 

bulando pela cidade e as praças, 
pedindo esmolas, às vez até 
roubando para sobreviver. 

Todos os dias a Brigada tirava 
os pivetes da frente das lojas e 
eles saiam muito tristes com os 
braço dentro da camiseta porque 
sentiam frio. Alguns não queriam 
sair. Então chamavam o Con-
selho de Tutelar para recolher os 
meninos ou levavam ao posto da 
Brigada parajudiar. Quando eles 
soltavam os pivetes eles faziam 
festa, brincavam e abraçavam 
uns aos outros, felizes como 
qualquer menino. 

o jornal Boca de Rua foi representado no encontro Jogo 
de Idéias - Série Repórter promovido pelo Itaú Cultural em 
São Paulo no ultimo dia 2 de dezembro. A integrante do Boca 
Rosângela Peixoto Ramos foi entrevistada pelos jornalista 
Audálio Dantas - que era homenageado por seus 80 anos de 
vida, muitos deles vividos como repórter - e Eliane Brum - 
uma das mais premiadas profissionais da imprensa brasileira. 
o evento reuniu os mais importantes repórteres do país. O 
convite ao Boca de Rua foi feito pela própria curadora do 
evento, Eliane Brum, por representar uma forma inédita de 
fazer jornalismo com a participação direta da comunidade. 
Na volta, Rosângela contou aos colegas: "Me trataram como 
se eu fosse uma colega deles". 
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