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“Te manda nêga fedorenta!” Essa frase 
racista e preconceituosas foi dirigida a Rita, 
integrante do Boca de Rua, por um servi-
dor da Casa de Cultura Mario Quintana. 

Ela estava esperando o horário da reunião 
do jornal, que deveria acontecer no local, 
conforme combinação prévia com a coor-
denação de projetos especiais da CCMQ. O 

segurança e o faxineiro envolvidos no epi-
sódio também jogaram a mochila de Paulo 
na calçada e ameaçaram derrubar Marcos 
da sua cadeira de rodas. 

Não compre de 
crianças e adolescentes
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Nesta edição elas reivindicam o direito de sonhar

na Casa de 
Cultura Mario 

PRECONCEITO E 
RACISMO
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Desde de março de 2015, o 
Movimento Nacional da População 
em Situação de Rua (MNPR) vem 
organizando bases no município de 
Canoas/RS, vizinho da capital gaú-
cha. A iniciativa teve início após um 
encontro de cidadãos de Canoas com 
apoiadores e militantes do MNPR/RS 
em Porto Alegre, no dia 27 de feve-
reiro, em um evento organizado pelo 
Ministério Público e IGP para a emis-
são de documentos com a população 
em situação de rua. Nessa ocasião, 
os presentes discutiram os problemas 
dos serviços públicos e das políticas 
existentes nos dois municípios. Dian-
te disso, uma agenda foi tirada: uma 
reunião inicial de organização do mo-
vimento em Canoas, que ocorreu no 
dia 17 de março.

Durante o mês de março, três 
reuniões ocorreram no CAPS-AD 
e outros locais de Canoas. Cícero, 

militante do movimento em Porto 
Alegre, afirma que as expectati-
vas são boas: “Muitas pessoas têm 
participado das reuniões, o número 
não para de crescer. A situação de 
lá é complicada”. Edisson, também 
militante, expõe que um evento será 
realizado nesse município: “A gente 
vai construir um seminário, tem mui-
ta coisa pra ser discutida”. 

Em Canoas, segundo os militantes 
e os apoiadores do MNPR em Porto 
Alegre, o único albergue do município 
está com grandes problemas. Cícero 
informa: “A pessoa tem que ficar 15 
dias com frequência, depois tem que 
sair, sem ter pra onde ir. Quando cho-
ve, muitos frequentadores do espaço 
ficam na chuva, não abrem o albergue 
até o horário indicado”. Edisson relata 
outras críticas dos usuários: “As pes-
soas reclamam que alguns servidores 
não têm respeito pelo usuário”. 

No único Centro Pop do muni-
cípio, a situação é pior ainda. Se-
gundo os militantes de Porto Alegre 
e Canoas, os banheiros estão sem 
condições adequadas no espaço, 
sem chuveiro, só podem fazer o 
“número 1”, e nem tem tanque para 
os frequentadores lavarem suas rou-
pas, além de outros problemas es-
truturais. Fora isso, esse Centro Pop 
não tem oficinas de inclusão social 
ou culturais. Cícero, crítico a situ-
ação, expõe: “Isso é Centro Pobre, 
não Centro Pop, não tem nada!”. 
Porém, para além das críticas, existe 
a construção em andamento. 

Assim, o movimento vai ga-
nhando bases em Canoas, com o 
forte apoio do movimento de Porto 
Alegre/RS. Edisson reforça: “o se-
minário será organizado logo, entre o 
final de abril e início de maio, vamos 
fortalecer a luta lá”.

Movimento ganha 
nova base em Canoas 
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Todo 
mundo 
trabalhando
e a gente 
passeando
Os integrantes do Boca e 
do Boquinha ganharam 
um passeio no segundo 
andar do ônibus turístico 
ao ar livre pelo sistema 
de Cota Social da 
Secretaria Municipal de 
Turismo. Porto Alegre, 
a gente já conhecia, 
mas foi legal ouvir a 
história de alguns lugares 
especiais da cidade. 
E quem é jornalista 
também merece recreio.
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Nós, as crianças pobres queremos 

uma chance. A mesma chance que têm 
as crianças ricas. Eles podem ter tudo, 
mas nós temos que batalhar, temos que 
ajudar a mãe, cuidar dos irmãos. Isso 
não é justo. Não queremos ser mais 
do que ninguém, só queremos direitos 
iguais. Queremos justiça. 

 Foi feita justiça quando se criou a 
Bolsa Família, porque ajudou as pes-
soas a dar uma vida melhor para seus 
fi lhos. Mas precisamos de mais, por-
que ainda tem muita gente que fi cou 
de fora. Também o “Minha casa, mi-
nha vida” é bom, porque dá moradia 
para muitas famílias. Mas não todas. 
E uma criança não pode viver na rua. 
É perigoso, é muito ruim. As famílias 
precisam de casa para viver e criar os 
seus fi lhos com saúde.

Justiça é uma boa escola, muitas 
boas escolas, onde possam estudar 
todas as crianças do Brasil. Onde as 
crianças possam se transformar em 
adultos trabalhadores que se susten-
tam e podem ter famílias. E aqui, va-
mos dizer para a senhora o que uma 
boa escola tem que ter:

– Professoras felizes, que tratem 
os alunos com carinho e gostem de 
ser professoras.

– Arte- desenho, pintura, músi-
ca, teatro, dança, fotografi a, cinema, 
malabarismo- porque assim a gente 
aprende muito melhor, sem se dar 
conta que está aprendendo.

– Salas boas, iluminadas, colori-
das, sem goteira.

– Passeios fora da escola para que 

se conheçam coisas além da nossa 
casa e do nosso bairro.

– Pátio com árvores para brincar 
no recreio e até plantar.

– Computadores para que os es-
tudantes consigam pesquisar e ter a 
mesma capacidade das crianças ricas.

– Esporte, porque faz bem para o 
crescimento e é divertido.

– Aula de inglês e Espanhol para 
a gente poder viajar e se comunicar 
com as pessoas de outros países.

– Cursos profi ssionalizantes para 
que o aluno saia com uma profi ssão 
e possa ganhar a vida, se não quiser 
ou não puder fazer faculdade.

– Lanche bem gostoso e nutritivo 
na hora da merenda.

– E, se não for pedir demais, uma 
piscina, também.

Mãe 
Coruja 

Herança de 
sonhos 

Nós não tínhamos sonhos 
quando criança. A vida era dura. 
A gente cuidava dos irmãos para 
a mãe trabalhar e fazia todo o 
serviço de casa: lavar, varrer, 
cozinhar. Ou virava empregada 
doméstica. Filho de pobre é assim. 

Sonhar com o quê? Arranjar 
um trabalho e criar os fi lhos da 
melhor maneira foi o que a gente 
sempre quis. Dar comida, roupa, 
estudo. Manter longe das dro-
gas e da violência, mais do que 
tudo. Porque as crianças vivem no 
meio disso. É só saírem na porta 
e as coisas ruins estão esperando 
por elas. Em cada beco, em cada 
esquina, na porta do colégio. A 
gente não pode descuidar. Tem 
que dar muito conselho, orientar. 
Todo e esforço é pouco para ver 
um fi lho empregado em um bom 
serviço e com a vida encaminhada.

Então, de repente, a gente se 
dá conta que nossos fi lhos so-
nham. Eles sonham, não só com 
uma casa e um trabalho. Eles 
sonham em viajar, em entrar em 
uma universidade, em fazer tea-
tro. Eles mexem no computador 
e conhecem outras coisas, outros 
mundos. E sonham com eles.

Aí precisamos mais do que 
apenas orientar para que sigam o 
caminho do bem. Precisamos di-
zer: “Sonha, meu fi lho, e vai atrás 
do teu sonho. Não deixa ninguém 
te tirar ele. Não deixa ninguém te 
dizer que é impossível”. 

Então, de repente, a gente se 
dá conta que mesmo sem sonhos, 
nós conseguimos dar condições 
deles sonharem. Essa é a nossa 
herança. Uma herança sem di-
nheiro, uma herança de sonhos. 

Laura, Denise e Michele

Integrantes do Boquinha: Erik dos Santos Teixeira Oliveira, 
Mitiziane Paz Paiva, Raqueli Paz Paiva, Stefany Garcia Moreira, 
Kelvin Gabriel Garcia da Silva, Derick Yuri Garcia da Silva. 
Mães e responsáveis: Laura Luis Teixeira, Denise Caldas 
Garcia, Michele Cristiane Paz

Os cartazes pedem uma chance. 
A mesma chance que têm as crianças ricas.



Nem bicicleta, nem celular, nem tablet. Nem casa, nem 
emprego. Nem carro, nem roupa de grife. A gurizada 
quer oportunidades. Quer direitos iguais. E quer se 
divertir. Isso pode ser conferido pelos cartazes produ-
zidos para uma manifestação imaginária dos pequenos 
brasileiros. Confi ra algumas das mensagens:

Chance para as crianças pobres
Valorizar as crianças pelo que são e não pelo dinheiro
Bolsa Criança
Oportunidade para todos
Justiça, justiça e justiça
Direitos iguais 
Fim do preconceito
Passe-livre nos ônibus 
Direito à arte
Festas populares
Cursos de computadores, arte, teatro, fotografi a, dança
Direito de estudar, brincar, ver o pôr do sol
Desfi lar em uma Escola de Samba no Carnaval
Saúde melhor para todo mundo
Que ninguém mais passe fome
Direito a ter fi lhos saudáveis
Direito de sonhar.

Manifesto da 
infância
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Tem passeatas e manifestações acontecendo por todo o 

Brasil. Algumas pessoas são contra o governo e outras 

são a favor. Todos são adultos. Eles dizem para as 

crianças e os adolescentes o que é melhor e o que é pior. 

Nunca perguntam. Mas nós também somos brasileiros. 

Criança pode até não entender de política. É mesmo 

uma coisa muito complicada de compreender. Cada um 

diz uma coisa, faz discurso, acusa e se defende. Quando 

tem eleição, os políticos vão nas vilas, falam com o povo, 

depois esquecem. E eles também esquecem de falar com 

quem ainda não vota. Não se dão conta que um dia a 

gente vai votar. Podemos não entender de política, mas 

a gente sabe o que quer. 

A gente quer ter o direito de sonhar.
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Casa abandonada
Depois de ser discriminado na 

Casa de Cultura Mario Quintana, o 
Boca de Rua voltou para o Parque 
da Redenção. Voltou a ser sem-teto, 
como parte dos seus integrantes. Vol-
tou para a “casa” onde cresceu, mas 
encontrou o lugar muito mudado. 

Nascido na praça do Cachorrinho, 
em frente ao Colégio Rosário, o Boca 
se mudou para a Redenção bem no co-
meço da sua vida. Lá teve seu fi lho, o 
Boquinha. Naquela época, as reuniões 
aconteciam perto do Araújo Vianna. 

Agora o Araújo está com grades, não 
dá para chegar perto. 

Também cercado por tapumes está 
o lago. Sumiram as bicicletas, o tren-
zinho, não tem mais o minizoo – que 
era a diversão das crianças – e o café 
foi fechado, parece mal assombrado. 
À noite, o parque está mais escuro do 
que nunca, as plantas estão mal cui-
dadas e algumas árvores foram cor-
tadas. Nossa “casa” está abandonada.  
E agora ainda querem colocar uma 
grade em volta.

“Cecos” e molhados

Nós na foto
Moradores de rua da 

cidade foram contratados 
para posar para fotos que 
irão circular estampando 
ônibus na capital, divul-
gando uma campanha con-
tra a Tuberculose, que tem 
crescido muito no Brasil. 
Dos seis escolhidos, dois 
integrantes do Jornal Boca 
de Rua: Cícero e Rita.

Hoje em dia todo mun-
do se preocupa com a Aids 
e não liga para a Tubercu-
lose. Mas o  Brasil é o 16º 
país com mais casos da do-
ença no mundo, e o estado 

do RS fi ca na 5ª posição no 
país em relação ao número 
de doentes. Por isso, a Se-
cretaria de Saúde de Porto 
Alegre fez um pacto com 
o Governo Federal para 
incentivar ao tratamento 
de Tuberculose na rede 
pública de saúde. A cam-
panha mostra a gravidade 
da doença. Sem se cuidar, 
muitos acabam morrendo 
com a doença, inclusive al-
guns integrantes do Boca 
de Rua. A precariedade de 
atendimento e a difi culdade 
de manter o tratamento por 

parte dos moradores de rua 
agrava o problema.

Importante saber: a 
Portaria 940 do Gover-
no Federal dá direito ao 
acesso livre a tratamento 
de tuberculose pelo SUS 
a todos os cidadãos. Fo-
ram distribuídos cartões 
para facilitar o acesso 
direto aos serviços por 
esses pacientes, sem ne-
cessidade de burocracia.  
Ao constatar sintomas, 
procure atendimento em 
qualquer posto de saúde 
da rede pública.

Fo
to

 L
ea

nd
r C

or
re

a/
 B

oc
a 

de
 R

ua
/A

gê
nc

ia
 A

lic
e

Fotos de Cícero e Rita circulam nos ônibus da cidade

José Nedir Malta Ramires, o Ceco – um dos integrantes mais 
antigos do Boca – agora também é de salgadeiro. Ele fez o curso 
pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec). Quem precisar dos seus serviços é só entrar em 
contato pelo email alice@alice.org.br. Ele garante que o preço 
não é salgado.

Reuniões do jornal voltaram a acontecer na Redenção
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Resposta 
da CCMQ

Após ser notifi cado do ocorri-
do com os integrantes do Jornal 
Boca de Rua, o diretor da CCMQ, 
Émerson Martinez Fortes, realizou 
reunião com os representantes do 
grupo, lamentando o fato e se des-
culpando em nome da instituição. 
Além disso, solicitou ao grupo a 
organização de ofi cinas, em par-
ceira com a CCMQ, para treina-
mento dos seus funcionários, tanto 
efetivos quanto os terceirizados, 
quanto à pluralidade que deve ser 
respeitada, valorizando todos os 
públicos que frequentem o cen-
tro cultural, não fazendo qualquer 
distinção a quem nele circula.

O poeta Mario Quintana era um an-
darilho. Conhecia Porto Alegre com a 
palma da mão, e adorava fumar e tomar 
café pelos bares da cidade. Era um boê-
mio. E não tinha casa.

Ele morava num hotel no centro 
chamado Majestic. Morou lá até o ho-
tel ser fechado. Trabalhava no jornal 
Correio do Povo, onde era colunista. 
Diariamente transitava do jornal até o 
hotel. Depois que fechou, ele foi morar 
num quarto em outro hotel no centro, 

alugado pelo jogador Falcão, do Inter.
Ele era um ícone. Suas poesias cau-

savam impacto. Muitas vezes se encon-
tra poesias dele por aí, que são famosas. 
Até em livros ou livretos que se acha 
pela rua, ou nas poesias no ônibus. Ele, 
que não tinha casa, é quem hoje dá nome 
à Casa de Cultura Mario Quintana (Rua 
dos Andradas, nº 736), em que o Ho-
tel Majestic foi transformado, após sua 
compra pelo Estado do RS. 

Inaugurada durante o governo de 

Pedro Simon, em 1983, a casa é um 
lugar frequentado por um moradores 
de rua. A venda do Boca, por exemplo, 
sempre foi  permitida na parte externa 
e a equipe, inclusive, já fez suas reu-
niões no local, sem nenhum proble-
ma. Lá é possível acessar a internet, 
visitar a biblioteca, ler livros, assistir 
a sessões de cinema e peças de teatro. 
Mas, se essas atrações são aplaudidos, 
o espetáculo de preconceito e racismo 
vivido pelo Boca só pode ser vaiado.

Entidades e militantes
repudiam racismo

O fato ocorrido na CCMQ, em que parti-
cipantes do jornal Boca de Rua foram discri-
minados e ofendidos, despertou a indignação 
de diversas instituições e militantes dos Di-
reitos Humanos, que enviaram seu apoio ao 
jornal. Confi ra: 
IACOREQ- Instituto de Assessoria das Co-
munidades Remanescentes de Quilombos 
AGAFAL- Associação Gaucha de Atenção 
às Pessoas com Doença Falciforme
FORMA- Fórum de Matriz Africana RGS
Associação Cultural 13 de Maio 
Sandra Helena Gomes Silva -Secretária 
Geral do Grupo de Apoio à Prevenção da 
Aids(Gapa RS)
Ubirajara Carvalho Toledo.
Jose Itarajara Duarte Ferreira
Wladimir Duarte “Medusa”
Maria Eloa dos Santos 
Neusa Carvalho
Maria Teresinha Santos Dias
Stenio Rodrigues
Luciano Marino Oliveira

Mario sem teto

Antes de deixar a CCMQ, a equipe conheceu o quarto do poeta

Valdemar gostou da frase de Mario: 
“Eles passarão, eu passarinho”
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Carta à Casa de Cultura

Um crime foi cometido na Casa de Cultura Mario Quintana. 
O crime de racismo, previsto na Constituição Federal e que 
pode dar cadeia, se for feito o fl agrante. Os integrantes do 
Boca poderiam ter denunciado a CCMQ por este crime. 

Mas, em vez de denunciar para a polícia, preferiram de-
nunciar à direção e à população, para que ninguém mais 
passe pelo que Rita, Paulo e Marcos passaram. Tomada da 
decisão no grupo, foi escrita a seguinte carta: 

Prezados dirigentes da 
Casa de Cultura Mario Quintana

O Boca de Rua completa 15 anos em 2015 e é 
o único do mundo feito e vendido por moradores de 
rua. Já ganhou vários prêmios, entre eles o da Asso-
ciação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). É 
um patrimônio da cidade. Porém, durante todo esse 
tempo nenhum órgão dos governos do Estado ou do 
Município oportunizou uma sala para uso permanente 
do projeto. Todos os locais utilizados foram empres-
tados e muitas vezes o grupo precisou se reunir na 
rua, em praças ou parques da cidade.

Por isso, estamos gratos pela colaboração desta 
Casa. Entretanto, uma coisa muito séria aconteceu 
no dia 24 de fevereiro, pouco antes do grupo se reu-
nir pela primeira vez no local. Como aconteceu em 
vários outros espaços emprestados – inclusive a Sala 
10 do Mercado Público – o preconceito e o racismo 
se manifestaram. 

Neste dia, dois participantes do jornal chegaram 
mais cedo ao local e sentaram nos degraus e na cal-
çada para esperar o início da reunião. Eles foram 
enxotados primeiro por um segurança e depois por 
um faxineiro. Durante o incidente, usaram expres-
sões como “nêga fedorenta”, ameaçaram derrubar 
um cadeirante e bater em um dos envolvidos, além 
de jogarem sua mochila na rua.

O problema foi contornado com a chegada de um 
estudante universitário (colaborador do projeto) que 
conversou com a segurança Luciana. Ela acalmou 
os ânimos, desculpou-se pelos colegas e, de forma 
educada, conduziu o grupo até a sala da reunião. 
Apenas por esse motivo, não foi feita a queixa na 
delegacia pelo crime de racismo.

Esta carta é um relato do incidente, um pe-
dido de providências e também o início de uma 
matéria jornalística sobre locais que, como a 
Casa de Cultura, manifestam preconceito con-
tra cidadãos que moram nas ruas. Solicitamos 
uma resposta por escrito, pois ela será usada na 
próxima edição do Boca de Rua, que respeita a 
ética jornalística e dá direito de resposta a quem 
aparece nas reportagens.

Por último, uma sugestão: preparem seus fun-
cionários para que respeitem os direitos humanos 
e tratem com educação a todos os frequentadores 
desta casa.

Porto Alegre, 3 de março de 2015

Sem mais, 

Atenciosamente,

Integrantes do Jornal Boca de Rua
Agência Livre para Informação, Cidadania 
e Educação (ALICE) 
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Mesmo discriminados, os integrantes do BOca optaram pelo diálogo


