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Nesta edição eles desvendam 
o segredo dos nomes

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Liberdade é uma palavra bonita, 
mas no caso da Vila Liberdade que 
incendiou, é só isso: uma palavra 
bonita. Ninguém está livre por lá. 
Pelo menos, não livre do medo. Como 
os moradores podem se sentir li-
vres, vivendo sempre com receio que 
cheguem as máquinas, as patrolas, 
para botar tudo abaixo? E como 
podem não temer isso, se até o nome 
do lugar onde moram foi roubado? 
Imagine se alguém rico e poderoso 
roubasse sua identidade. acredita-
riam em você ou no ladrão? 

Fogo na Liberdade
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“A OAS Empreendimentos apresenta 
para Porto Alegre o Liberdade. Um lugar 
completo, com opções para morar, se 
divertir, comprar e aproveitar ao máximo 
qualquer hora do dia, o ano todo. E tudo isso 
em uma localização privilegiada, pertinho 
do Guaíba e com fácil acesso a diversos 
pontos da capital e da Região Metropolitana. 
Prepare-se. Em breve, você vai fazer, pulsar 
e viver uma nova Porto Alegre.”

Este texto aparecerá na tela do seu com-
putador, acompanhado de uma bela ima-
gem familiar e uma chamada – Liberdade 
vem viver aqui – se você clicar o endereço 
http://www.oasliberdade.com.br. Ou seja: a 
Construtora OAS, responsável pela Arena 
do Grêmio planeja erguer um conjunto 
habitacional e comercial usando o nome 
da vila Liberdade, que foi quase destruída 
pelo fogo no dia 27 de janeiro, quando todo 
mundo estava apavorado com o incêndio da 
boate Kiss, em Santa Maria, onde morreram 
mais de 200 jovens de classe média.

Cerca de 80 casas foram queimadas e 

as famílias perderam tudo. O vento estava 
muito forte e, como tinham muitos catado-
res morando lá, havia grande quantidade 
de papelão. Os bombeiros também tiveram 
dificuldade em entrar porque as ruas são 
estreitas. Os repórteres do Boca acompan-
ham a situação desde o começo. A versão 
oficial é de que uma mulher brigou com o 
marido e botou fogo na casa. O povo de 
lá confirma e foi possível até localizar o 
marido e o genro dela. Mas nem ele nem 
ninguém entra a fundo no assunto e muitos 
boatos correm entre os moradores.

O que mais se ouve é que querem 
construir um enorme estacionamento no 
local. Alguns afirmam que muita gente 
recebeu dinheiro para sair e que continuam 
oferecendo aos que ficaram, mas eles têm 
medo de se identificar. O jornal Boca de 
Rua confere cada passo dessa história, 
inclusive se as promessas estão sendo 
cumpridas e os direitos dos moradores 
respeitados. E não vai parar até tudo estar 
resolvido.

A verdade sobre a Liberdade

COMO COMEÇOU O FOGO
O início do incêndio foi porque uma mulher 

colocou fogo na sua própria casa. Depois, com o 
vento, o fogo chegou em outras casas. Foi espal-
hando rapidamente e não deu para fazer nada, pois 
tinha pouca gente para ajudar. “Graças a Deus, só 
coisas materiais foram perdidas e ninguém mor-
reu” diz um morador da área.

 

QUEM ERA A MULHER
O nome que ficamos sabendo da moça que to-

cou fogo na vila é Ivete Fátima do Amaral. Ela era 
barraqueira, tinha problemas com drogas, bebia, 
fumava, brigava com o marido, Francisco Leoti, 
mas nesse dia ele não estava lá: “Se eu estivesse, 
fugia para bem longe”. Sob o efeito da droga, ela 
virava bicho. Quebrava tudo, na própria casa e até 
nas casas dos outros. Isso era uma rotina. Ninguém 
sabe ao certo como a mulher sumiu e quem ajudou 
ela. Mas o Jonas Alves Gomes, genro da Fátima, 
diz que ela foi morar em Tramandaí com parentes. 
 

SITUAÇÃO DOS MORADORES
As vítimas do incêndio tiveram que ficar uma 

semana longe de casa por causa da fumaça e da 
sujeira. Mas agora elas estão em três situações: 
em casa de parente, em aluguel social ou em casa 
ecológica de emergência.

O loteamento de casas de emergência onde a 
gente foi visitar tem apenas 21 casas. Elas são feitas 
de bambu com cimento. O telhado é caixa de leite 
(reciclada). Tudo é feito a partir de material reci-
clado e ecológico. A maioria do pessoal que está nas 
casas emergenciais é da reciclagem. Todas as casas 
têm banheiro individual, água e luz.

Enquanto o Boca estava no local veio um 
pessoal de carro com doação, alimentos, roupas, 
móveis. A associação dos moradores tem guardado  
e distribuído as doações. 

E AGORA?
O Demhab prometeu casas novas, mas isso ainda 

vai demorar uns dois anos. Essas casas não vão ser só 
para as vítimas do fogo, mas para toda a Vila Liber-
dade, onde moram em torno de 600 famílias. Antes 
mesmo do incêndio isso já vinha sendo discutido, 
mas só tinham sido cadastradas 300 famílias. Agora, 
após da tragédia todo o pessoal vai ganhar casa.

 No lugar do incêndio, vão ser construídos pré-
dios de cinco andares para realojar as famílias. Os 
moradores devem se tornar donos dos apartamentos.

 A prioridade das autoridades foi fechar logo 
a área para impedir que voltem a habitar o lo-
cal. Fizeram uma casinha ali no lugar do incêndio 
e botaram um guarda que fica de olho para que 
ninguém levante nem uma parede. “Se a gente não 
cuidar, não vamos realizar o nosso sonho nunca” diz 
o Erlon Nogueira de Lima, presidente da Associação 
dos Moradores.
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Cerca de 80 casas foram queimadas e as 
famílias perderam tudo

Demhab prometeu casas novas para todos 
os moradores
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(Ezequiel, Marcos, Michelle, Paulo,Tiago, Alexandre e André, com a cola-
boração dos demais integrantes do jornal)

Erlon Nogueira de Lima é presidente da Associação 
do Moradores da vila liberdade (amovil) Francisco e Jonas, marido e genro de Fátima, não sabem onde ela está
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Internação compulsória 
é caso de polícia

O projeto da nova Lei An-
tidrogas (PL 7663/10) autoriza 
que o dependente químico seja 
internado mesmo contra sua 
vontade, sem autorização do 
juiz ou consulta à família. É 
a chamada internação com-
pulsória, que na verdade é um 
confinamento forçado. Quem 
encaminha pode ser um poli-
ciais um agentes da justiça, 
avalizados por um profissional 
da saúde. Ou seja: doença vira 
caso de polícia.

Existe muita confusão e 
polêmica sobre isso, especial-
mente agora, próxima à Copa 
em que os governos estão fa-
zendo uma política de limpeza 
das cidades. O que acontece é o 
seguinte: Atualmente já existe 
internação compulsória nos 
casos em que a pessoa pode se 
matar, se ferir ou ferir alguém. 
Mas para isso é preciso que seja 
feita uma solicitação ao juiz e 
que ele autorize. Com a nova 
lei, a pessoa pode ser isolada 
sem que nem ela nem os seus 
parentes sejam ouvidos. E o de-
pendente pode ficar preso numa 
instituição por até 120 dias.

Dois coletivos lutam contra 

esta medida e por uma política 
mais humana de tratamento 
das drogas: o DAR (Desen-
torpecendo a Razão), de São 
Paulo e o Princípio Ativo, aqui 
de Porto Alegre.  O pessoal do 
DAR contou que as equipes, de 
saúde e assistência social estão, 
sendo alinhadas para trabal-
harem nessa lógica de forçar a 
internação do usuário de droga. 
Foi até montado um centro de 
triagem em São Paulo para 
avaliar os casos de abordagens 
feitas pela BM, Assistência 
Social e Guarda Municipal. 
Em Porto Alegre, foi realizada 
uma audiência pública na Câ-
mara dos Vereadores durante o 
primeiro trimestre e os políticos 
a favor da compulsória esvazi-
aram a plenária.

Isso vai contra a todo um tra-
balho de direitos humanos que é 
a luta antimanicomial e também 
ao tratamento por redução de 
danos. Não considera o tempo 
ou a motivação da pessoa. Não 
escuta, não compreende.

É uma forma de criminalizar 
os usuários de drogas ao invés 
de atacar de forma eficiente as 
causas do problema. 
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A caveira está na moda. Mas o que representa esta caveira? 
É o contrário da vida. A vida que perdemos quando nossa 
vontade não é respeitada, quando somos internados com-
pulsoriamente. É a morte social, a morte da democracia, 
a morte da decisão. Ela é o símbolo da nossa saúde pública, 
que não trata todos os cidadãos da mesma forma. É a morte 
da justiça. Porque a verdade é que não estamos vivos pela 
justiça dos homens, mas por um milagre. (Rosângela)

Nomes feios podem 
ser bonitos

Palavras-bofetadas
 
Morador de rua não é sinônimo de criminoso, 

dependente químico não é marginal, mas doente. O 
preconceito se manifesta nas palavras, que são usadas 
de forma pejorativa, como tapas na cara da gente. 
Pense bem antes de chamar alguém de maloqueiro, 
vagabundo, ladrão, bandido e outras coisas do gênero. 
Pense como se sentiria e pense que muitos daqueles 
que estão ouvindo isso são pessoas que trabalham, 
tem a saúde abalada, sofreram muito e estão tentando 
não cair no crime. 

Apartheid brasileiro
Um morador de rua morreu apedrejado por 

quatro pessoas na frente do Mercado Público e o 
assassinato brutal foi filmado. Por esse motivo os 
matadores acabaram presos. Normalmente nem se 
investiga a morte de um sem-teto. Mesmo assim, 
não houve justiça. Nunca se falou quem era a sua 
pessoa. Nenhuma palavra da mulher, dos amigos, 
dos parentes, se é que tinha. Se fosse um rapaz ou 
uma moça da classe média, seria assim? Quando 

a imprensa noticiou o fato, enfatizou apenas que o 
morto era batedor de carteira. Será que realmente 
estava tentando roubar ou sua aparência assustou 
alguém? E, mesmo que fosse, isso justifica uma 
barbaridade daquelas? Quem foi que roubou o seu 
direito de ser um cidadão? Que sociedade, que 
governo roubou tudo dele para que ele estivesse 
ali e morresse daquela maneira? Isso não é uma 
forma de apartheid?

O nome da gente é importante porque tem 
um significado. Os pais nem sempre sabem 
o que quer dizer o nome que escolheram 
para os filhos, mas acham bonito e bati-
zam. Às vezes ouviram em uma novela, gos-
tam de um artista, juntaram dois nomes 
ou querem agradar uma pessoa querida e 
colocam o nome dela. 
Escolher um nome é um sinal de amor. 
Quando ficar grande, a criança pode não 
gostar do seu nome, mas o pai e a mãe 
certamente gostam e acharam que o filho 
ou a filha iam gostar. E, se a gente não 
gosta muito do nome que tem, é bom per-
guntar para a mãe ou o pai porque colocou. 
Ou ver o que ele significa. Geralmente é 
uma coisa bonita. 
Talvez depois de saber, acabe gostando.
O significado dos nomes dos integrantes 
do Boquinha são muito especiais. Aqui tem 
princesas, guerreiros, libertadores, mata-
dores de dragões, cavaleiros da couraça 
brilhantes, justos, inocentes, anjos, ín-
dias lutadoras, plantas mágicas que curam 
todas as doenças. Juntos, eles formam os 
personagens das duas histórias que você 
lerá nas próximas páginas.



6 BOCA DE RUA abril, maio, junho 2013 abril, maio, junho 2013 BOCA DE RUA 7

Tapa do leão
 
Naquele dia cheguei do serviço, como todos 

os dias e providenciei o  banho na ninhada. Então 
meu filho mais velho começou a sentir ânsia de 
vômito e cólica. E foi piorando, piorando. Vi que 
ele estava mal. Então não tive remédio e levei ele 
para o Postão. Em casa, deixei duas crianças de 
5 e 10 anos sozinhas. 

Quando ele começou a vomitar fezes pura, 
chamaram uma ambulância. A ida para o Hospital 
Pronto Socorro foi um pesadelo. Ele tremia todo e 
eu também. No HPS rasgaram a roupa dele porque 
não dava tempo para tirar. Tinham que fazer uma 
ecografia no bloco cirúrgico com urgência. Quan-
do me vi sozinha entrei em desespero. Quase tive 
um surto psicótico no corredor. Me mijei toda.

Era apendicite grave.  A cirurgia durou duas 
horas e meia e a recuperação seis horas. Ele ficou 
quatro dias internado e eu com ele. Enquanto isso, 
as crianças rolavam na casa dos vizinhos. Quando 
teve alta, meu doentinho mal podia andar. Em 
casa, encontrei os pequenos virado nuns mons-
tros de caverna, sujos, cheios de piolho, com as 
unhas pretas.

Durante 10 dias meu filho dependia de mim 
para tudo, então pedi uma licença no trabalho. Só 
que quando voltei me forçaram a pedir demissão. 
Disseram que eu seria despedida por abandono de 
emprego, ou seja, por Justa Causa, sem direito 
a nada Eu estava bem perdida, apavorada e fiz o 
que eles queriam. 

Resultado: estou com três filhos para criar, 
devendo quatro meses de creche e sem emprego. 
Consultei um psiquiatra que abriu a minha caixa 
preta e botou o meu leão para fora. Agora tomem 
cuidado comigo. O tapa do leão pode derrubar 
uma Nação.

   
Ana Lúcia Alonso, Fernanda Zagai Rosa da Silva, Mara 

Lúcia Marques dos Santos, Mara Rejane Barbosa da Silva, 
Rosemary dos Santos Coimbra e Geneci Correia Martins 
da Silva – mães e responsáveis pela gurizada do Boquinha

Participaram desta edição: Andrew, Bruno, Cristiellen, Jairo 
Tayrone, Kallyny, Kauane, Lidiane, Maria Clara, Mikaela, Nata-
na, Nicolas, Nicole, Nirlei, Raíssa e Vitória Valquíria. 

Coluna 
Mãe 
Coruja 

O chá dourado
Fernanda Zagai é a fera que 

anda, matando um leão por dia. 
Ela viveu há dois mil anos, em 
uma civilização em que todos 
eram iguais e não existia política 
nem hierarquia. A terra não 
era de ninguém em especial e 
as pessoas sabiam lutar para 
sobreviver.

Mas neste tempo e neste lu-
gar a vida não era tão fácil como 
pode parecer. Além dos leões, 
existiam cachorros enormes, 
com dentes do tamanho de um 
machado. Com uma mordida eles 
engoliam uma cabeça inteira. 
Também tinham os dragões. Uma 
vez o Dragão Rei tentou raptar a 
princesa iluminada, Maria Clara 
e foi morto pelo líder Yuri e por 
Bruno – o guerreiro moreno da 
armadura brilhante – que eram 
protegidos pelo anjo Gabriel. Só 
que os filhos e outros parentes o 
Dragão Rei sobreviveram e pas-
saram a atormentava todos os 
lugares da Terra da Pedra Polida.

Ninguém sabia o que fazer 
porque Fernanda Zagai – a de-
fensora do povo – só matava 
leões e, embora todos soubesses 
lutar, os bichos eram enormes e 
estavam furiosos com a morte do 
seu rei. Até que um dia tiveram 
notícias de um cavaleiro muito 
valente chamado Andrews. Ele 
era um soldado universal que 
lutava pela justiça, mas tinha um 
ponto fraco: era muito baguncei-
ro e desorganizado. Para ajudar 
o povo a se livrar dos dragões 
e dos cachorros gigantes, pre-
cisava de alguém que organizasse 
a vida dele.

Por isso, as pessoas da 
Terra da Pedra Polida foram 
falar com a Imperatriz Menina 
Rosa. Ela era calma e conver-
sou muito tempo com Andrews. 
Então ele pensou, planejou, ar-
rumou bem direitinho todas as 
suas armas e foi enfrentar os 
dragões e os cachorros. Lutou, 
lutou e venceu.  

Não matou todos, mas con-
seguiu expulsar o bando para 
outras terras distantes e sem 
gente. Só que saiu muito machu-
cado. Ele ia morrer. Aí apareceu 
Marcela, lhe deu um chá dourado 
e mágico que curou todas as suas 
feridas e doenças. E Andrews 
viveu com saúde até ficar bem 
velhinho.

Era uma vez uma princesa aben-
çoada por Cristo, chamada Cristiellen. 
Ela tinha uma amiga muito inocente, 
a Kallyny, e outra pura e cheia de 
graça, a Kauane. Elas viviam felizes 
protegidas por um anjo, ou melhor, 
uma anja de nome Mikaela. A irmã 
desta princesa, a Natana, nunca fi-
cava doente. Era muito forte e de 
saúde boa. 

Um dia estavam todas felizes, 
conversando, quando entrou um 
bando de loucos do mal para pegar 
a princesa Cristiellen. Todo mundo 

gritava de medo, mas bem na hora 
chegou o guerreiro Nicolas defend-
endo as princesas, as amigas e todo 
o povo do reino.

Para comemorar a derrota dos 
malvados foi chamada a deusa Vitória, 
que veio acompanhada de sua bondosa 
irmã Lidiane, seu irmão iluminado Jairo 
e a carinhosa Nirlene. Foi uma festa 
muito linda, com bebidas coloridas, 
comidas de dar água na boca, doces 
com chocolate e caramelo e muitas 
flores enfeitando o salão. Dançaram 
funk a noite inteira.

A festa da vitória
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cos das praças. A imprensa chamou 
essa providência do poder público de 
“banco anti-mendigo” e por aí vai a 
discriminação e o preconceito. Porque 
os bancos divididos não afastam só 
quem mora na rua e, sem uma cama 
para dormir, tira um cochilo no solz-
inho quando está frio ou na sombra, se 
é verão. Afasta também as pessoas que 
vão conversar na pracinha, os jovens 
que sentam para namorar. Sem falar 
que pode machucar uma criança ou 
mesmo um adulto. Os ferros nos bancos 
são um símbolo da política de higieni-
zaação que vem sendo implantada pelos 
governos municipais e agora aumenta 
com a proximidade da Copa. É uma 
interferências nos espaços públicos que 
prejudica todos os cidadãos. 

Debaixo dos viadutos, por exemplo, 
colocaram pedras de ponta para ninguém 
dormir e aí as pessoas não conseguem 
caminhar por ali. Podem torcer um pé. 
Então precisam fazer uma volta maior. 
Estão privatizando locais como o Largo 
Glênio Peres e o Cais do Porto e também 
já existe projeto para o Largo Zumbi 
dos Palmares. A cidade é do povo e os 
moradores de rua também são povo.

Tu pula, eu pulo
Tu grita, eu grito
Tu senta, eu também
Ela cai, nós rimos
Ela levanta, nós corremos
Tu te atira na ponte e eu...
Bem, eu fico prá contar a história 
E sinto saudade...

Lá debaixo do riacho, corre água com areia. Se o beijo 
fosse crime eu estaria na cadeia

Leonara

Participaram desta edição: Alexsandro Duarte Marques, Alexandre Português, Adriano da Silva Cordeiro, Anderson Luís 
Joaquim Corrêa, André Luís Ranulpho, Ezequiel de Mello, Fábio Saraiva, Flávio Antônio Kiener, Flávia Roberta Mon-
teiro Fernandes, Gilmar dos Santos, José Nedir Malta Ramires (Ceco), José Paulo Ferreira Madruga, Leandro Corrêa, 
Leonara Marciana Monteiro Fernandes, Luís Carlos da Rosa (Belo), Luiz Carlos Carvalho do Rosário, Marina Thormes, 
Marcos Rodrigo da Silva Scher, Michelle Aparecida Marques dos Santos, Naiara Ramos Cardoso (colaboração), Paulo 
Marques, Paulo Ricardo de Oliveira, Rafael Marques, Reinaldo Luiz dos Santos, Rosângela Peixoto Ramos, Rodrigo Pro-
ença, Rita de Cássia Pereira de Souza, Tayana Tainá Ferreira da Rosa, Tiago Deixheimer Boehl, Tiago Ortiz de Souza 

Somos amigos, certo?

Liberdade é uma palavra bonita, 
mas no caso da Vila Liberdade que 
incendiou, é só isso: uma palavra 
bonita. Ninguém está livre por lá. 
Pelo menos, não livre do medo. Como 
os moradores podem se sentir li-
vres, vivendo sempre com receio que 
cheguem as máquinas, as patrolas, 
para botar tudo abaixo? E como 
podem não temer isso, se até o nome 
do lugar onde moram foi roubado? 
Imagine se alguém rico e poderoso 
roubasse sua identidade. acredita-
riam em você ou no ladrão? 

Este jornal foi produzido (fotos, textos e ilustrações) por pessoas em situação 
de rua e risco social de Porto Alegre sob a supervisão da Alice. A receita obtida 

com os exemplares vendidos é revertida para os integrantes do grupo.
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a manter os jovens longe do trabalho infantil. 
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O jornal Boca de Rua é filiado a International Network of Street Papers (INSP)

AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

 
Vivendo desde menino na rua, 

conheci muitos amigos. O livro 
que estou escrevendo tem a minha 
história, mas também a deles. Por-
que eles também fazem parte da 
Criatividade da Rua. Neste núme-
ro, quem fala é a Naiara, também 
integrante do Jornal Boca de Rua. 
Ela se perdeu na droga e, depois 
de roubar dos pais, vender tudo 
que tinha - até mesmo seu corpo- 
se internou por iniciativa própria 
no Desafio Jovem de Três Coroas, 
onde foi muito bem acolhida.

Capítulo 7
superação (3)

Mas logo surgiram as pri-
meiras dificuldades: a saudade, 
a necessidade de submissão às 
regras... enfim, muitas lágrimas 
rolaram. Mas verdadeiramente 
aquele lugar impactou meu cora-
ção, de forma que fiquei presa por 
alguma coisa muito mais forte 
que correntes ou qualquer força 
humana.Passei ali um ano e oito 
meses, bem administrados, entre 
atividades e estudos individuais, 
em um trabalho intensivo para 
obter uma mente restaurada. 

Agora, minha maior alegria, 
por incrível que possa parecer, 
não foi me libertar das drogas. 
Isso também, é claro, foi ótimo, 
porque foi o que me levou a bus-

car uma mudança. Mas a minha 
maior alegria foi ter encontrado 
o libertador da minha vida, que 
trouxe-me da escuridão para a 
luz. Eu estava morta, um caso 
perdido e sem solução, mas 
hoje vivo. 

E, por acreditar em mim, após 
o período da fazenda, outra porta 
se abriu: um suporte institucional 
(Fasc) num momento ímpar. Fui 
apoiada no “Convivência” e 
depois direcionada a um abrigo. 
De lá para cá, estando com um 
novo foco em minha vida, recebi 
a oportunidade de recomeçar.

Sou uma sobrevivente de uma 
guerra chamada crack. Tenho, 
sim, marcas de um passado ne-
gro, mas obtive uma grande vi-
tória e hoje me sinto uma cidadã 
com dignidade.

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

Folhetim
Criatividade

da rua

Fogo na Liberdade
Obrigado parceiros

A equipe do Jornal Boca 
de Rua agradece à Casa de 
Cultura Mario Quintana que 
nos acolheu durante os meses 
de verão. 
Também agradecemos à 
Koralle, que doa material de 
arte para o Boquinha.

Obrigado pela força e contem 
sempre conosco!
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