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Não compre de 
crianças e adolescentes

Ano XIII, número 52, abril, maio e junho de 2014 – Preço: R$  2,00IMPRESSO

Nesta edição elas cantam o outono e 
inventam porta-poemas

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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A verdade nua 
e crua dos 

albergues e 
abrigos

Um relatório feito por 
vereadores de Porto Alegre 
constatou condições precárias e 
violações de direitos no Albergue 
Municipal, Abrigos Marlene e 
Bom Jesus. Nesse inverno, quando 
estiver chovendo e ventando, 
quando o ar virar gelo lá fora, é 
bom lembrar do que vão ler nesse 
jornal, antes de repetirem frases 
como: “Essa gente prefere dormir 
na rua para ficar se drogando, 
em vez de ir para os abrigos e 
albergues”.
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Aqui jaz o 
restaurante Popular
“Democracia com 
fome, sem educação 
e saúde para a 
maioria, é uma 
concha vazia” 
(Nelson Mandela)

Uma senhora chora pelas ruas 
da cidade num domingo a tarde 
sem emprego ou atendimento  
plausível.Fraca, desloca-se com 
difi culdades e alimenta-se de res-
tos no lixo tomado por moscas e  
formigas. Em outra época ela po-
deria matar a fome no Restauran-
te Popular, próximo à Rodoviária, 
onde era possível almoçar por R$ 
1,00. Mas o estabelecimento está 
fechado há quase um ano.

É bem comum chamarem pes-
soas que passam fome de parasita. 
Dizem que o cara que só quer rece-
ber” na mão”e não quer “correr de 
atrás”. Com o fechamento do Res-
taurante Popular  de Porto Alegre 
desde 29 de junho de 2013 sobram 
só os macaquinhos (alimentos co-
locados em sacos e pendurados nas 
árvores pela população), os sopões 
e as doações de populares. A fome 
se tornou crônica entre o povo da 
rua. Para quem tem HIV ou Tuber-
culose (ativa ou passiva) a situação 

ainda é mais desesperadora, pois 
essas pessoas tem pouca defesa no 
corpo, facilitando a entrada de vírus 
e outros parasitas.  A possibilidade 
de fi car cara a cara com a morte no 
inverno é muito grande, como ad-
verte Veridiana Farias, apoiadora do 
Movimento Nacional de População 
de Rua (MNPR) no Rio Grande do 
Sul. “Só é possível falar de saúde 
se as pessoas tem o que comer. 
Participamos de um seminário em 
Brasília, onde estava em pauta a 
tuberculose e denunciamos para 
o  Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome (MDS) a 
situação inadmissível do fechamen-
to do bandejão, pois o mesmo era 
uma estratégia de local para deixar  
medicação para que as pessoas que 
estavam nas ruas pudessem comer 
e tomar lá mesmo entendendo que 
estas trazem efeitos colaterais muito 
fortes para serem tomadas de es-
tômago vazio.Nos foi dito que en-
trariam em contato com o governo 
do estado para reabrirem.Estamos 
esperando até hoje”, ressalta.

Implantado em 2006, por 
meio de uma parceria entre o De-
partamento Estadual de Segurança 
Alimentar (DESANS) e o Comitê 
Porto Alegre da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, o Restaurante Po-

pular de Porto Alegre foi uma das 
sedes do Boca e chegou a atender, 
entre 2008 e 2010, 1.200 pessoas 
servindo também café da manhã e 
janta. Seu fechamento repentino e 
envolto em denúncias (Governo do 
Estado alegou não ter conseguido 
alvará sanitário e Plano de Preven-
ção Contra Incêndios e o Ministério 
Público Estadual, baseado em re-
latos de usuários e cooperativados, 
entendeu que a alimentação servida 
não atendia itens essenciais de se-
gurança alimentar nutricional sau-
dável, entre outras irregularidades) 
deixou  usuários atônitos. O caso foi 
parar na Promotoria de Justiça de 
Defesa dos Direitos Humanos, que 
realizou reunião exigindo a reaber-
tura imediata do equipamento obri-
gando os gestores a identifi car imó-
vel no centro da cidade para alojá-lo 
e abertura de edital para licitação.  
Atualmente o Governo do Estado 
acordou uma gestão compartilhada 
com a Coordenadoria de Segurança 
Alimentar de Porto Alegre e a Se-
cretaria Municipal de Direitos Hu-
manos, comprometendo-se a fazer 
o repasse da verba para a reabertura. 
Um novo local está sendo estudado, 
mas até o fechamento dessa edição, 
em fi nal de abril, o povo continua 
aguardando. De barriga vazia.
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O jornal Boca de Rua é fi liado a International Network of Street Papers (INSP)

AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

Depois de 13 anos e meio com o 
preço inalterado, o Jornal Boca 
de Rua passa a custar R$ 2,00. 
Como devem imaginar, os custos 
do projeto subiram nesse tempo, 
como subiu também o custo de 
vida e os salários de toda a popu-
lação. Um cachorro quente, que 
custava R$ 1,00, por exemplo, 

Os integrantes do Boca de Rua 
deram palestra na Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (Ufr-
gs) e no Hotel Ritter, durante o I 
Encontro Estadual sobre Protago-
nismo e Autonomia de Usuários: 
Como Compartilhar Experiências 
e Fazer Juntos. 

O evento do Ritter foi promovi-
do pela Política de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas, da Secreta-
ria Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Sul. Leonardo Palombini e José 
Nedir Malta Ramires (Ceco) repre-
sentaram o Boca, apresentaram o 
fi lme “Boca de Rua – Vozes de uma 

Fiéis leitores

Boca faz palestra na 
Ufrgs e no Hotel Ritter
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hoje custa R$5,00. Certos da sua 
compreensão, esperamos continu-
ar contando com o seu apoio, que 
é fundamental não apenas para 
o nosso sustento, como taambém 
para o nosso reconhecimento como 
cidadãos e trabalhadores. 
Obrigado
Equipe do Jornal Boca de Rua

Gente Invisível” e foram aplaudidos 
por mais de 500 pessoas. 

Na Ufrgs, a visita – organizada 
pelo Núcleo de Antropologia e Ci-
dadania, em parceria com o Centro 
de Estudantes de Ciências Socias 
(CECS Coletivo) – aconteceu em 8 de 
abril. Representaram o Boca: Rita de 
Cássia Pereira de Sousa, Paulo Mar-
ques, Mara Soares, Alexandre Por-
tuguês, Edson José Souza, Reinaldo, 
Michelle Marques, Cícero (Tinga) e 
Leonardo Palombini. O grupo circu-
lou por vários espaços e depois deu 
uma “aula” para os alunos. Nesse dia 
foram professores. 
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Filho é fi lho
 Minha mãe de criação me chamava de vagabunda 
e aquilo doía mais do que um tapa. Eu era alta para idade 
e os homens fi cavam de olho comprido para mim. Por isso, 
ela dizia que eu era sem-vergonha. Eu não era. Nem sabia 
como é que as coisas aconteciam entre homem e mulher. 
Só tinha 12 anos.
 Eu fugi. Nem sabia para onde ir, mas fugi. Fui para 
o centro e fi quei caminhando, bem perdida pela rua. Era 
época do juizado de menores e eu morria de medo que 
me pegassem. Tinha medo até da sombra. Aí me lembrei 
de um irmão de sangue que eu não conhecia bem, mas 
sabia que trabalhava numa lancheria. Fui até lá e ele me 
mandou embora. Chorei, pedi, implorei e me deixou dormir 
só por uma noite na parte de cima, depois do bar fechar. 
No outro dia me mandou embora.
 Fiquei de um lado para outro pelo centro, pedi umas 
frutas na fruteira e só pensava: “Não vou voltar, não vou 
voltar”. Queria que minha mãe sentisse falta, queria que 
chorasse. Ela sempre me dizia para não ir para o centro 
sozinha, para não pegar carona, não falar com estranhos. 
 E eu não falei. Falei com um homem que surgiu do 
nada, mas eu conhecia. Tinha conhecido no dia anterior. 
Era amigo daquele meu irmão do bar. Ele me perguntou 
onde eu ia dormir e, quando eu disse que não sabia, ofe-
receu a casa dele. Me disse que morava com a avó e que 
eu podia cuidar dela. Ia até me pagar. Eu fui, bem faceira. 
Sempre gostei de pessoas velhas. Achei que tinha acon-
tecido um milagre. Mas não.
 Quando cheguei, não tinha vó nenhuma, só três 
dobbermanns. Era uma baita casa e ele era caseiro. Ou 
dá ou desce. Simplesmente me estuprou e eu, para cú-
mulo do azar, fi quei grávida. Sempre pensei que isso de 
fi car grávida na primeira era mentira, mas foi o que me 
aconteceu, com 12 anos. Eu nem imaginei que eu pudesse 
ser tão azarada. Só pensei que era castigo por ter fugido 
e voltei para casa virada num caco. 
 A mãe não me deixou fazer aborto, porque era 
muito religiosa e também porque nunca conseguiu ter um 
fi lho. Me odiei durante toda a gravidez e odiei o nenê 
quando nasceu. Mas acabei gostando dele. Filho é fi lho. 
Dá os bracinhos, precisa da gente. Não tem culpa de nada. 
A gente gosta mesmo não querendo. 

Autoras: Fernanda Zagai Rosa da Silva, Mara Lúcia Marques dos 
Santos, Sabrina dos Passos Barbosa e Mara Rejane Barbosa da Silva, 
com participação de Roseara dos Santos Coimbra, Geneci Correia 
Martins da Silva, Ana Lúcia Alonso, Denise Caldas, Marcela Caldas 
Garcia, Taís Caldas Garcia.

Mãe 
Coruja 

Participaram desta edição: Andrew, Bruno, Cristiellen, Jairo Tayrone, 
Kallyny, Kauane, Lidiane, Maria Clara, Mikaela, 
Natana, Nicolas, Nicole, Raíssa, Bruna e Maria Clara.

Vazio 
Para que serve
Um porta-retrato vazio? 
Um porta-retrato
Onde ninguém está lá? 
Serve para sentir saudade
Serve para a gente saber
Que os amigos foram embora,
Sem mãe e sem irmãos
Nem pai, nem avó
Serve para chorar
Mas serve também 
Para encher com poemas
Ou com retrato de alguém 

Tempero

Tem gente que come de menos
Porque não tem o que comer
E tem gente que come demais
Chocolate, doce, comida boa

Com cheiro de alho e temperinho
As pessoas também se temperam

Para ficar mais legais
Cortam e pintam o cabelo

Batom na boca, esmalte na unha
Usam brinco e perfume

Ficam sensacionais
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Amor 
Dizem que o amor
Mora num coração
Grande e vermelho
Como batom
Mas o amor não tem cor
Nem formato
Só calor
O amor é um choque
É como nascer
E como um vulcão
É frio na barriga
É água nos olhos
Mas, afinal 
É quente ou é frio?
É fogo ou água?
Mora na barriga
Ou no coração?
Que confusão.

Este é seu.
Use a sua 

imaginação 
e faça o que 

quiser com ele. 

P�rt �-p��ma�
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No outono as árvores dormem
O rio vira espelho
Olhe para ele
Mas não olhe muito
Porque você pode dormir
E passar para o outro lado
Foi assim que aconteceu
Era outono
E as árvores dormiam
Adormeci e acordei do lado de lá
Nunca consegui voltar

Out�n�Out�n�
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“Violação de direitos humanos 
foi o que eu mais vi”

Boca de Rua – De onde partiu a 
ideia do Relatório?

Fernanda Melchiona – Nós rece-
bemos várias denúncias de violações de 
direitos humanos nos abrigos, sobre-
tudo da Rosângela Ramos (integrante 
do Jornal Boca de Rua), que procurou 
a comissão e aí nós fi camos preocupa-
dos com essas denúncias, todas muito 
graves. Por outro lado, há movimento 
dos trabalhadores da Fasc, os assisten-
tes sociais, em relação às condições da 
população em situação de rua que uti-
lizam as abrigos e as condições de tra-
balho. Então nós juntamos tudo numa 
mesma pauta e fi zemos uma audiência 
pública, na qual veio a Fasc, a saúde, a 
Rosângela e vários representantes das 
pessoas em situação de rua, o Reinaldo 
Santos (também integrante do Boca de 
Rua), algumas outras pessoas e o Simpa 
(Sindicato dos Muncipários de Poa). 
Feitas todas as discussões, onde fi cou 
evidente que muito da política nacional 
do SUAS (Sistema Unico de Atendi-
mento Social) não está sendo feito em 
Porto Alegre, que as terceirizações e 
convênios têm sido um problema para 
a política de assistência, que existem 
condições lamentáveis nesses equipa-
mentos, relatados pelos usuários, nós 
votamos na Comissão (de Direitos 
Humanos) por fazer visitas nos abri-
gos municipais Marlene, Bom Jesus e 
no Albergue Municipal.

Verifi caram se os Albergues têm 
licença dos bombeiros, habite-se, se 
estão com a fi ação elétrica em con-
dições, têm extintores e saídas de 
emergência? Ou seja: têm condições 
técnicas de funcionar?

FM – Precisam ser feitas reformas 
urgentes porque existem problemas de 
fi ação e infi ltração. O plano de com-
bate ao incêndio é importantíssimo. 
É a segurança dos usuário. Há risco 
de desabamentos, etc... Isso é algo 
que nos assustou muito nos equipa-
mentos visitados. Os problemas são 
graves dentro desses equipamentos. 
Teoricamente essas questões eram 
pra estar contempladas na reforma, 
pelas cobranças que nós fi zemos. No 
Marlene uma das áreas foi interditada 
pelo próprio MP (Ministério Público). 
Aquilo podia cair na cabeça de alguém 
gente! Eles botaram uma madeira para 
segurar e a parte está interditada, mas 
era usada e nós fomos informados pelo 
Movimento Nacional de Moradores de 

Rua, ou seja, foi o próprio Movimento 
que denunciou, o que depois, na visita, 
claro, também foi nos dito pelas mo-
nitoras. Ficou evidente que naquelas 
condições não era possível funcionar.
Foi necessário interditar aquela sala 
e agora é necessária uma reforma, 
urgente, mas sem precarizar o atendi-
mento aos usuários, coisa que parece 
que está acontecendo no Marlene e que 
nos preocupa muito. No Bom Jesus 
também são necessárias reformas, 
assim como no Albergue Municipal.

A vereadora sabe sobre as denún-
cias de violações de direitos humanos 
dentro dos albergues? Quais?

FM – Conheço algumas que chega-
ram à Comissão de Direitos Humanos: 
serviços precários; lençóis, cobertas e 
louças sujas; usuários destratados quan-
do reclamam do serviço. Isso é uma coi-
sa. Outra, é a violação global. É não não 
ter equipamentos que garantam condi-
ções mínimas, acesso para cadeirante, 
tratamento para idoso, política de aten-
dimento, Restaurante Popular... Violação 
de direitos humanos foi o que eu mais vi. 

Há denúncias que o Albergue Mu-
nicipal tem um Ajuste de Conduta com 
prazo vencido no Ministério Público. A 
vereadora sabe algo sobre isso?

FM – Não, do Albergue Munici-
pal não. Sei do Marlene em relação ao 
espaço físico.

(Nessa ocasião o Boca de Rua, atra-
vés da Rosângela, entrega em mãos à ve-
readora a denúncia protocolada no Cor-
po de Bombeiros que mostra o Ajuste de 
Conduta vencido no Ministério Público.)

A comissão tomou conhecimento 
que alegam falta de carros para trans-
portar os usuários – mesmo os doentes 
– e que os veículos que existem são uti-
lizados para várias outras atividades?

FM – Apareceu no Bom Jesus a 
falta de carros 24 horas. Tem só uma 
Kombi. E se não me engano não só lá, 
mas também no Marlene. Sobre o uso 
para outras atividades, não apareceu 
em nenhum relato; talvez porque os 
usuários fi quem constrangidos de falar

Às vezes no Albergue Municipal 
os carros estacionam dentro do refei-
tório e fi cam aquecendo os motores 
em pleno café da manhã. A vereadora 
tomou conhecimento disso?

FM – Disso não. 
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Vereadores documentaram más condições físicas dos 
equipamentos municipais

(Essa denúncia foi entregue pela 
Rosângela junto com as denúncias à 
Comissão de Direitos Humanos.)

FM – Essas denúncias foram es-
quematizadas e talvez tenha passado 
batida frente às denúncias de maior 
gravidade. A gente pede desculpas e 
incorpora no relatório. Em relação a 
isso não constatamos na visita. 

Chegou a se informar sobre 
quanto tempo as pessoas fi cam na 
fi la para conseguir entrar? 

FM – Foi constatado (a demora). 
Quando chegamos ainda faltava tempo 
para abrir a porta do Albergue Muni-
cipal e já tinha muita gente esperando. 
Era um dia que estava meio chuvoso e 
nós questionamos isso, que em dias de 
chuva aquele estrutura ali era totalmen-
te inviável, as pessoas fi cam expostas à 
chuva, frio e etc. Nós não conseguimos 
auferir o tempo total de espera porque 
muita pessoas estavam lá antes de nós 

chegarmos. Bom, nós questionamos, e 
o que foi dito pra nós é que quando fal-
tava vaga o Albergue entra em contato 
com o Felipe Diehl (estabelecimento 
privado em convênio com a Fasc), e 
encaminha pra lá.

Deram justifi cativa para que não 
existam acomodações para transexu-
ais nos Albergues (com exceção do 
Municipal)?

FM – Não. Só no Albergue, onde 
apresentaram o equipamento inclu-
sive como uma demanda dos usu-
ários em assembleia. Me chamou a 
atenção essa questão da assembleia. 
Apesar das péssimas condições, 
muitas melhoria poderiam ser feitas 
num equipamento que tem um espa-
ço bom, tão grande. 

O local é amplo, mas não tem 
como respirar lá dentro. As divisó-
rias são apertadas. Para tratamento 
da tuberculose, que é uma epidemia 

que passa pelo ar, aquele lugar tem 
condições?

FM – Nós questionamos a ques-
tão das janelas que fi cam abertas e ex-
põem os usuários ao frio. Escolhemos 
ir no meio do inverno para podermos 
testar as condições. Não tem como ter 
essa política de tratamento de doenças 
como tuberculose nesse ambiente. O 
município não possui equipamentos 
previstos no SUAS, como residências 
para tratamento de saúde de idosos, 
em condições frágeis de saúde. Isso é 
o problema e  nós cobramos na Fasc, 

Qual o destino do Relatório? Pra 
que ele vai servir na prática?

FM – Nós entregamos o relatório 
para a Fasc, ofi cialmente, junto com o 
Movimento Nacional (de População 
de Rua) 

Fernanda Melchiona Vereadora do Porto 
Alegre pelo Psol e presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos 
e Segurança da Câmara Municipal na época 
em que foi feito o Relatório.

Participaram desta matéria: 
Flávio, Rosângela, Paulinho e 

Mara
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Morador de rua que dorme nos 
albergues da cidade faz apelo à 
população e autoridades para 
mudar porto alegre

Versão sem cortes dos   abrigos e albergues

Fo
to

 P
au

lo
 M

ar
qu

es
/ B

oc
a 

de
 R

ua
/A

gê
nc

ia
 A

lic
e

• Albergue serve para pernoite e abrigo é 
uma residência temporária para moradores de rua.

• A Justiça do Rio Grande do Sul determinou 
que a Prefeitura de Porto Alegre deverá ampliar 
o número de vagas em abrigos para moradores 
de rua. Na ação, o Ministério Público alegou que 
há pouco mais de 300 vagas entre alber-
gues e abrigos em Porto Alegre, nú-

mero que segue praticamente inal-
terado desde 2007 (fonte: site G1, 13 de 
dezembro de 2013)

• Em 2012, a Fasc divulgou os dados de uma 
pesquisa realizada em dezembro de 2011 onde é 
constatada a presença de 1.347 pessoas nas 
ruas. (Fonte: Clic RBS, 24 de janeiro de 2014)

parte da vida dos usuários. Rou-
pas, sapatos, documentos se per-
dem e os usuários não deixam de 
perder uma parte de si. 

o Lâmpadas 
As lâmpadas queimam com 

frequência e não são repostas. A 
falta de lâmpadas prejudica mui-
to a convivência. É como a casa 
de qualquer pessoa sem luz. Não 
se acham as coisas e é ruim fi car 
no escuro.

o Carro
O carro não está disponível 24 

horas. Aliás, raramente está dispo-
nível. Faltam carros para transpor-
tar os usuários, porque há excesso 
de demanda para os veículos. O 
mesmo carro que transporta um 
usuário doente é o mesmo que faz 
várias atividades, como de manu-
tenção, administrativa, técnicas e 
de saúde.

o Sanitários
Os sanitários são horríveis, 

sempre entupidos e, só depois 
das denúncias dos usuários – que, 

inclusive motivaram a vistoria da 
comissão – passaram a funcionar. 
Como foi constado pela comissão 
que fez a vistoria, na cozinha os 
tubos que oferecem a exaustão do 
fogão industrial e a fi ação está com 
problemas. 

o Quartos
Nos quartos, conforme está no 

relatório, o forro está caindo e falta 
ventilação adequada. Alguns apo-
sentos possuem ventiladores, outros 
não. As janelas são gradeadas como 
em uma prisão e isso difi culta a cir-
culação de ar.

o Plano Individual
O usuário entra no Abrigo e faz 

um plano de metas para o período 
em que fi cará abrigado. Por exem-
plo: o que fará com relação á saúde 
(tratamento para uso de drogas) e ao 
trabalho (fazer documentos). Mas 
não tem acompanhamento nem aju-
da efi ciente.

Participaram desta matéria:  
Suziane, Dionatam e Paulo.

Esse programa funciona, mas 
deveria ser permitido fi car mais 
tempo, porque em 6 meses é difí-
cil juntar dinheiro para conseguir 
uma casa, e voltando para a rua é 
difícil manter o emprego. Há ou-
tros serviços que aceitam por até 
um ano. Muitos xingam de vaga-
bundo, mas não sabem a difi culda-
de que se passa na rua. Pergunta: 
por que é tão difícil conseguir 
uma vaga nos abrigos sem enca-
minhamento? Por que as vagas 
são restritas apenas a pessoas es-

colhidas pelos Assistentes Sociais 
e monitores? A maioria das vagas 
do Marlene é para benefi ciários 
do INSS, e eles ainda tem a sua 
renda administrada internamente 
pela instituição. Ou seja, quanto 
menos direitos se tem, menos di-
reitos se recebe.

Sobre a fusão, os usuários ava-
liam que foi um retrocesso princi-
palmente pela perda de espaço e 
redução de vagas, mas as drogas 
não tem nada a ver. A impressão 
que dá é que não se preocupam 

tanto em ajudar as pessoas a sair 
da rua e se organizar porque eles 
precisam de pessoas sem casa e 
condições para manter o serviço 
e continuar a receber as verbas. Se 
o usuário tiver uma única falta não 
justifi cada, ele recebe uma sus-
pensão de 30 dias. E se faltar três 
vezes, é obrigado a sair. Apesar 
disso, muitas vezes ao ser cons-
tantemente abordado pela PM, o 
morador de rua consta na lista de 
controle como estando em abrigo 
ou albergue. Isso é legal?

Abrigo 
Municipal 
Marlene

O Abrigo Municipal Marlene 
existe desde 1995 em Porto Ale-
gre, na Avenida Getúlio Vargas, nº 
40, bairro Menino Deus. O rela-
tório diz que o abrigo possui hoje 
63 vagas, sendo 49 para homens 
e 14 para mulheres. Já no site da 
Prefeitura, informa que tem “100 

vagas ao longo do ano, ampliando 
para 110 durante o inverno” e que 
“desde 2012 as famílias constitu-
ídas que utilizam o Abrigo estão 
sendo atendidas num abrigo espe-
cial”. O documento dos vereado-
res informa: “O abrigo conta com 
uma pequena estrutura adminis-
trativa e uma equipe de técnicos 
e educadores sociais. Na área da 
saúde está a maior debilidade: são 
quatro técnicos de enfermagem 
e somente uma enfermeira”. E 
sobre os dormitórios, fala que “a 

área dos dormitório masculinos 
é um pouco maior que o femini-
no, mas os quartos são menores”. 
Outra observação: “há uma Sala 
de Ofi cinas e TV dividindo o es-
paço com o Centro Pop, que é 
uma modalidade de atendimento 
do SUAS para convivência, or-
ganização e higienização dos 
moradores de rua”. Além disso, 
afi rma que estavam “sendo servi-
ços 30 almoços a mais por causa 
do fechamento do Restaurante 
Popular”.

Versão dos usuários

Versão dos usuários

o  O Relatório diz “No Pla-
no do Usuário, em conjunto 
com a equipe de assistências 
social, (...) delimitam-se formas 
de auxiliar na reorganização da 
vida pessoal dos abrigados, or-
ganizando políticas com rela-
ção a emprego, moradia, saúde 
e outros benefícios. Os usuários 
tem um prazo determinado, (ge-
ralmente de seis meses), para 

permanecer no Abrigo e ir cons-
truindo o processo de reorgani-
zação da vida pessoal”. E tam-
bém que “a política de fusão dos 
serviços do Abrigo e do Centro 
Pop é avaliada pelos usuários e 
equipes como um retrocesso na 
política de assistência social” 
porque “os usuários do Abrigo 
se encontram em um processo 
de organização diferente, pois 

muitas vezes devem sair de am-
biente com muito uso de dro-
gas, mudar de grupos para sua 
auto-organização, etc. Enquan-
to isso, os usuários que utilizam 
o Centro Pop apresentam-se 
mais desorganizados, ainda en-
frentando o uso de substâncias 
ilícitas, entre outras coisas. Isso 
acaba gerando confl ito entre os 
usuários dos dois serviços”.

O Abrigo atende menos gen-
te, principalmente por causa da 
reforma e as informações do site 
da prefeitura estão erradas. Os es-
paços para a família não existem 
mais porque agora tem o Centro 

Pop e as famílias são mandadas 
para outros lugares. A equipe de 
saúde não é especializada.

O quarto masculino é pequeno 
e abafado e a Sala de Ofi cina foi 
transformada em dormitório por 

causa das reformas. Não há quartos 
nem banheiros com divisão para 
transexuais. Outro problema é a di-
visão do espaço com o Centro Pop. 
O Marlene foi dividido ao meio, o 
que diminuiu as vagas.

Saiba mais:
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Albergue 
Municipal

O Albergue Municipal de Porto Alegre lo-
caliza-se na Rua Comendador Azevedo número 
215, no bairro Floresta desde 2003, quando saiu 
do centro da cidade. O equipamento, porém, 
existe desde 1999 neste formato. (...) A visita da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos 
Humanos e Segurança foi realizada no fi nal da 
tarde do dia 27 de agosto de 2013. (...) O Albergue 
funciona diariamente das 19 horas às 7 horas, 
mas o acesso prioritário para mulheres, idosos, 
defi ciente físicos e transexuais começa às 18 ho-
ras. O Albergue oferece pernoite, duas refeições 
(janta e café da manhã), além de banho e roupas 
limpas. (...) No mesmo prédio, apenas separado 
por uma porta, funciona a Casa de Convivência 
durante o período diurno. Ali, das 7 às 18h, o 
serviço oferece apoio na organização pessoal 
(encaminhamento para a rede de atendimento, 
de solicitações de documentação, etc) e social 
da população de rua e nas necessidades básicas, 
como higiene.  Durante o inverno o equipamento 
oferece 150 vagas, sendo 120 masculinas (dividi-
das em três grandes quartos), 25 femininas (em 
um quarto) e quatro para transexuais, que fi cam 
em um quarto separado. (...) A equipe técnica 
conta com uma assistente social, quatro técnicos 
de enfermagem e 17 monitores, que atendem em 
regime de plantão. (...) Toda a equipe recebe ca-
pacitação (...). Existem dois veículos disponíveis 
para o atendimento médico de maior complexi-
dade. (...) O Serviço de Atendimento Social de 
Rua, criado em 1996, é outra face do trabalho. 
(...) São realizadas assembleias uma vez por mês 
com os usuários mais frequentes para avaliação 
do serviço.  

Versão sem cortes dos   abrigos e albergues
Abrigo 
Municipal 
Bom Jesus

O Abrigo Municipal Bom Jesus 
foi implantado como albergue em 
1987. Localiza-se na Rua São Do-
mingos, número 165, no bairro Bom 
Jesus, e atende a população adulta 
de moradores de rua, sendo admi-
nistrado pela FASC. O local atende 
55 pessoas, sendo 40 homens e 15 
mulheres, embora o site da FASC 
informe que lá existem78 vagas 
no verão e 88 no inverno. Há duas 
alas  separadas, sendo a masculina 
com três dormitórios e a feminina 
com dois. A casa dispõe de vários 
espaços comuns, como refeitório, 
sala de atividades, lavanderia, hor-
ta, sala de televisão, enfermaria e 
bagageiro.Na ala feminina, há ba-
nheiros adaptados para cadeirantes, 
mas estavam fechados na hora da 
visita. A instalação de armários para 
guardar pertences é uma demanda 
permanente dos usuários. As má-
quinas de lavar estão estragadas.O 
tempo de permanência do usuário 
é defi nido a partir da necessidade 
do usuário, através de um Plano 
Individual de Acompanhamento. 
O entorno do Abrigo está com as 
calçadas bastante degastadas, cau-
sando problemas aos usuários que 
utilizam cadeiras de rodas ou têm 
difi culdades de locomoção. 

Versão 
dos Usuários:

o Equipe
Um problema sério é a falta 

de pessoal, como foi mencionado 
no relatório. Os usuários alegam 
que os plantões à noite e nos fi -
nais de semana são os mais crí-
ticos, porque faltam monitores 
– profi ssionais especializados no 
tratamento de moradores de rua, 
capacitados, principalmente, para 
evitar brigas e fazer cumprir as 
regras do abrigo.

o Armários
Os usuários reclamam que 

estão sem armários individuais. 
Os usuários precisam pedir para 
os atendentes guardar seus per-
tences e não podem mexer neles 
sem autorização. A administração 
informou que os armários foram 
comprados e ainda não chegaram. 
Enquanto não chegam os armá-
rios, os usuários reclamam que 
é grande o número de roubos de 
pertences. Os pertences são como 

Fo
to

 P
au

lo
 M

ar
qu

es
/ B

oc
a 

de
 R

ua
/A

gê
nc

ia
 A

lic
e

Versão dos usuários:

o Filas
Os usuários esperam na fi la por muito 

tempo tanto no Albergue quanto na Casa 
de Convivência e sempre sobra gente. As 
pessoas só começam a entrar às 18horas. 
Primeiro entram os preferenciais e todos os 
que estão na lista (os que dormiram lá no dia 
anterior). Só depois, os outros são chamados. 
Os demais são mandados embora, inclusive 
os que sempre frequentam o local, mas falta-
ram um dia ou chegaram atrasados.

o Higiene
O banho, seguidamente é o contrário 

do que deve ser. No inverno, é comum es-
quecerem de ligar o aquecedor e a água sair 
fria. No verão, é muito quente. Os lençóis 
são limpos, mas os cobertores fedem a chu-
lé, a vômito e até a cocô. É uma colônia de 
fungos. Não tem travesseiro e muitas camas 
não estão em boas condições.

o Refeições
A comida é sempre pouca para quem 

come uma única vez por dia, como acon-
tece com a maioria dos moradores de rua, 
que agora nem com o Restaurante Popular 
podem contar, porque está fechado há mais 
de ano (veja matéria na contracapa dessa 
edição). Não tem repetição e é muito raro 
ter uma fruta ou um suco, salada ou verdura.

o Técnicos
Embora não sejam todos, existem pes-

soas bastante agressivas tanto no Albergue 
quanto na Casa de Convivência. Já foram 
feitas diversas denúncias nos encontros e se-
minários do Movimento Nacional de Mora-
dores de rua e também de Assistência Social. 
Estas denúncias foram uma das motivações 
do Relatório da Câmara dos Vereadores.

o Abordagem
A abordagem na rua é muito rara. Só 

abordam quem está caído ou doente. Nin-
guém pergunta para um morador de rua por 
que ele foi para a rua, nem orienta como 
pode sair. Muito menos convidam para ir 
dormir no albergue. Não tem vaga nem para 
quem procura, quanto mais para os outros. 

o Assembleias
Não existem assembleias. Só reuniões 

onde são dados informes. As sugestões dos 
usuários não são aceitas e as promessas não 
são cumpridas. Qualquer reivindicação ou 
atitude que deixe claro que o serviço não é um 
favor, mas um direito garantido por lei, é vista 
como rebeldia. Quem se insurge é desligado.

Participaram desta matéria: Reinaldo, 
Denise, Alexandre, Rosângela, Flávio, 

Cláudio Jackson e David.


