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Nesta edição eles fazem uma animação 
sobre uma cidade que mata um bosque

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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O povo da rua tem medo da Copa de 2014. Para a maioria 
da população, os jogos mundiais são uma festa. mas, 
para quem vive sem um teto, são uma ameaça. histórias 
correm entre os trabalhadores vindos de outras cida-
des a procura de emprego nas obras dos estádios. dizem 
que está se formando uma milícia para exterminar 
moradores de rua, como aconteceu quando a Rainha 
Elizabeth visitou o Brasil no tempo antigo (anos 60). 
E, em São Paulo, já tem lei para internar compulsoria-
mente os doentes de crack. A Copa dura um mês. Em Porto 
Alegre são cinco jogos e alguns treinos. Depois disso, 
sobra alguma coisa para quem realmente precisa?  

Medo da copa
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Os meios de comunicação 
dizem que a Copa do Mundo 
de 2014 é boa para o Brasil e 
para os brasileiros. Será? No 
Brasil 16,2 milhões de pessoas 
vivem em situação de pobreza 
extrema conforme o IBGE, mas 
a maioria do dinheiro da Copa 
vai para as obras dos estádios. 
Pelo menos em Porto Alegre 
não está se investindo na quali-
ficação dos desempregados e a 
maioria das vagas nas obras são 
ocupadas por trabalhadores de 
fora. O povo da rua tem medo 
que seja feita uma “limpeza” dos 
sem-teto, carroceiros, catadores, 
vendedores e pedintes da sina-
leira. Também muita gente deve 
ser removida, principalmente do 
centro e da Vila Cruzeiro. 

A Copa poderia ser uma 
oportunidade para quem não tem 
emprego. Mas cadê as vagas, 
as capacitações, a divulgação 
do que está sendo feito para 
que as pessoas tenham acesso? 
Nas obras da Arena e do Beira 
Rio existem poucos gaúchos e 
não se vê morador de rua. Con-
tratam gente de fora porque não 
qualificam os desempregados 
daqui. Em dezembro passado, 
um dos operários da Arena do 
Grêmio, Ildo da Rota, informou 
que mais de mil operários eram 
nordestinos contratados pela 
empresa OAS, responsável pela 
construção do estádio. 

Com tanto dinheiro rolando 
e tanta corrupção no País, mui-
ta gente se pergunta: que parte 
destas verbas enormes vão 
tocar para quem realmente pre-
cisa? No meio de tantas obras, 
quais vão trazer qualidade de 
vida para a população pobre? 
Alguém mais vai ganhar, além 
dos jogadores, dos clubes, dos 
times e das empresas que es-
tão fazendo as obras? Não vai 
dar nem para o povão curtir 
as partidas porque o ingresso 
mais baixo custa R$45,00. A 
Copa vai durar um mês. São 
cinco jogos e alguns treinos. E 
depois? O que sobra?

Cadê o Prefeito?
Para esclarecer o que está 

realmente sendo planejando 
para Porto Alegre, o jornal 
Boca de Rua tentou por quase 
dois meses entrevistar o pre-
feito reeleito José Fortunati. A 

primeira solicitação aconteceu 
no dia 24 de outubro, quando 
foi encaminhada uma solicitação 
oficial de entrevista, conforme 
recomendação de sua assessora 
Bruna. Ela disse que o prefeito ia 
sair em férias, mas que entraria 
em contato depois da sua volta. 
Mais de um mês depois, em 27 
de novembro, o Boca voltou a 
fazer contato e, posteriormente 
em 3 de dezembro. A resposta 
dada por uma outra assessora – 
Melina Fernandes – por telefone 
e por e-mail no dia 14 de dezem-
bro foi a seguinte: “(...)devido à 
agenda bastante atribulada neste 
fim de ano, o prefeito José Fortu-
nati se disponibiliza a responder 
a entrevista para o Jornal Boca 
De Rua por e-mail”. 

Os integrantes do jornal 
preferiram não fazer a entrevista 
desta forma. “Para a gente saber 
se uma pessoa está dizendo a 
verdade com o olho no olho” 
definiu Paulo Ricardo, repre-
sentante do Boca nas reuniões 
do Movimento Nacional de 
População de Rua (MNPR) em 
Porto Alegre. Muitas perguntas 
estão sem respostas. Perguntas 
que não querem calar. Cadê o 
senhor, prefeito?

Quem ganha e quem 
perde na Copa

• R$17 bilhões serão investidos na Copa 2014 
• 90% dos gastos com estádios serão públicos
• R$650 milhões serão gastos no complexo Arena do Grêmio
• R$ 271,5 milhões serão gastos na reforma do Beira-Rio
• R$ 6,9 bilhões serão gastos na reforma de 12 
estádios brasileiros

• 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo no mundo
• 16,2 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza ex-

trema no Brasil
• 305 mil pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Rio Grande 

do Sul 
• 45 mil pessoas vivem abaixo da linha da pobreza em Porto Alegre

Prefeitura deve proteger 
pessoas em situação de rua

A diretora de Direitos 
Humanos e Cidadania do 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, Tâmara Bio-
lo Soares diz que o cuidado 
das pessoas deve vir em 
primeiro lugar, mas garante 
que isso é responsabilidade 
do governo municipal.

O que está sendo fei-
to, por parte dos Direitos 
Humanos para proteger os 
direitos dos Moradores de 
Rua na preparação da Copa 
do Mundo de 2014?

A realização das ações 
para a Copa do Mundo, assim 
como a preocupação com as 
populações envolvidas, como 
é o caso das pessoas em situ-
ação de rua, são de responsa-
bilidade dos governos muni-
cipais, ou seja, das prefeituras 
das cidades que sediarão os 
jogos. As prefeituras devem 
ter a preocupação de respeitar 
e proteger os direitos das pes-
soas em situação de rua para 
que não tenham seus direitos 
violados nem na preparação 
dos grandes eventos, nem 
durante sua realização no 
Brasil. O cuidado com as pes-
soas deve estar em primeiro 

lugar, especialmente quando 
se trata de uma população 
em extrema vulnerabilidade 
social, como são as pessoas 
em situação de rua, que cada 
vez mais têm sido submetidas 
a violências e a todo tipo de 
agressões. O poder público 
deve ter especial cuidado 
com as pessoas em situação 
de rua, homens e mulheres 
dignos, que merecem respeito 
e oportunidades para exercer 
sua cidadania.

 Por que não é criada 
uma coordenadoria dos 
moradores de rua para 
que possam participar do 
Conselho Municipal dos 
Direitos Humanos?

O Conselho Municipal 
também é competência da pre-
feitura. No âmbito do Governo 
do Estado, a Secretaria da Justi-
ça e dos Direitos Humanos ela-
borou, de forma participativa 
e coletiva, o anteprojeto de lei 
que criará o Sistema Estadual 
de Direitos Humanos, que é 
composto por um fundo, pelo 
Conselho Estadual de Direitos 
Humanos e por uma Ouvidoria 
Estadual de Direitos Humanos.
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Milhares de brasileiros vivem na miséria. Quem ganha até R$ 140,00 por mês é considerado pobre. O miserável recebe  R$70,00 mensais. 
Essas pessoas e suas famílias moram em barracos sem a menor condição de saúde ou nas ruas e praças das cidades. Seus direitos básicos 
são desrespeitados. Além disso, o País tem problemas com a saúde, a educação e muita desigualdade social. Diante disso, os números 
da Copa não parecem absurdos, dolorosos, inexplicáveis?

Prejuízo no balanço Tronco e centro na mira
Em Porto Alegre algumas co-

munidades estão se mobilizando 
contra a realização do Mundial 
e existem até Comitês na região 
centro e grande Cruzeiro. No cen-
tro, além de trazer conseqüências 
que ninguém sabe ao certo para 
o povo da rua, a duplicação da 
Voluntários ameaça a vila dos Pa-
peleiros e galpões de reciclagem 
como o Profetas da Ecologia.

A duplicação da Avenida 

Tronco, também traz muitas in-
terrogações: enquanto as obras 
avançam na área desabitada da 
via, há muita preocupação, medo 
e desconfiança entre os mora-
dores que serão desapropriados. 
As queixas são freqüentes sobre 
a demora no tempo de entrega 
dos documentos e a liberação do 
bônus-moradia (R$ 52.340,00) 
para a compra de imóveis em 
cidades da grande Porto Alegre.

No total serão removidas 1,4 
casas pelo Departamento Mu-
nicipal de Habitação (Demhab). 
Os que não receberem bônus-
moradia poderão ser transferidos 
para apartamentos e sobrados ou 
receber aluguel social (R$ 500,00) 
por algum tempo. Mas, até agora 
a maioria diz que não tem idéia se 
existe e onde fica a área para con-
strução das novas casas. (Reinaldo 
Santos)

Fontes:Blog do Planalto - entrevista com ministro do Esporte, Orlando Silva / Instituto Ethos / Jornal Zero Hora, edições 18 e 20 de dezembro de 2012 / Ministério do Esporte / 
Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares / Censo IBGE 2010 / Programa RS + Igual / Conselho Municipal de Segurança Alimentar

O investimento 
nas obras 
dos estádios 
brasileiros 
é de 
R$ 6,9 bilhões
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O gol da solidariedade 
no jogo contra a fome

Imagine o que aconteceria no mundo 
se toda partida se transformasse num gol de 
solidariedade, com o futebol aproximando 
raças e nações, buscando recursos para 
crianças e adolescentes que passam fome? 
Porto Alegre recebeu orgulhosa em meio a 
pancadas de chuva  e temperatura sufo-
cante numa Arena ocupada por gremistas 
e colorados uma histórica edição do Jogo 
Contra a Pobreza, a única realizada no 
Continente Americano.

“O Brasil foi escolhido  para sediar 
este evento pela repercussão mundial 
de campanhas e ações como o Criança 
Esperança e por ter reduzido consi-
deravelmente  nos  últimos dez anos, 
o número de pessoas vivendo  em  
extrema pobreza. Porto Alegre, pela 
visibilidade conquistadacomo Capital  
Mundial da Democracia Participativa, 
respaldada por ações como o Fórum 
Social Mundial e o Orçamento Parti-
cipativo.Devemos ter a consciência de 
que a luta contra a pobreza é uma luta 
que se pode ganhar”,destacou Rebeca  
Gryspan, Vice -Diretora Adjunta do 
Programa das Nações Unidas  Para o 
Desenvolvimento (PNUD)no Brasil e 
Subsecretária geral  da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Conforme dados da FAO (Organiza-
ção das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura) uma em cada oito pessoas 
do mundo não tem o que comer. Na 
Ásia, uma em cada cinco e na África, 
três em cada cinco. Um quarto do que 
é produzido no mundo é jogado fora (o 
equivalente a um bilhão e trezentos mil 
toneladas de alimentos ou 1.800 Airbus 
380 lotados. Rebeca lembrou que o Bra-
sil pode ajudar a virar o Jogo Contra a  
Fome partilhando asiáticos e africanos 
este “saber fazer” em tecnologias sociais-
-produtivas e no combate a fome através 
de Programas Sociais e de Transferência 
de Renda capitaneados pelo Estado. 
Mesmo aqui, porém, se desperdiça muita 
comida. Um relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU), por exemplo, 
aponta que o Brasil desperdiça 64% de 
tudo o que produz nas lavouras.

O objetivo do Projeto, realizado há 
10 anos pelos Embaixadores da Boa 
Vontade do PNUD Ronaldo Nazário e  
Zinédine Zidane – atletas que  venceram  
a difícil  batalha contra a pobreza –, é 
arrecadar  fundos para auxiliar, median-
te a implantação de ações esportivas e 
de inclusão, crianças e adolescentes que 
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O Jogo contra a Pobreza aconteceu na Arena do Grêmio

Era uma vez uma cidade
que matou um bosque

passam fome. Em 2005, na edição realizada 
em Dusseldorf (Alemanha) foram arreca-
dados 450 mil dólares para a construção 
de centros desportivos para crianças em 
situação de rua e o Brasil, representado 
pelas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo 
foi um dos países contemplados. Mas Porto 
Alegre não perde por esperar.

Encontramos na coletiva de imprensa 
Marli Medeiros (CEAS/Vila Pinto) e Ange-
la Aguiar( Instituto Dunga) cheias de boas 
novas. Marli e sua comunidade repleta de  
crianças e adolescentes serão apadrinhadas 
pela ONG Social Team, presidida pelo jo-
gador argentino Lionel Messi. Angela está 
organizando a primeira edição da Copa do 

Mundo com entidades que atendem crian-
ças e adolescentes em situação de risco 
social e pessoal e nos confessou um desejo 
do eterno Capitão do Tetra: Ver no torneio 
a gurizada do Boquinha empilhando gols 
e dribles, a procura da cura do seu sonho.
(Reinaldo Santos com contribuição de José 
Ramires (Ceco))
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A estrelinha
 
O caderno do menino estava virado num 

chiqueiro e a mãe teve uma crise de nervos. 
Com três filhos para criar e sustentar sozinha, 
tinha chegado do trabalho exausta e naquele 
dia explodiu. Chorou, chorou, chorou. Não dizia 
nada só chorava. E pensava. “Eu vou enlouque-
cer. Vou parar no hospício”. 

O gurizinho olhava calado. De repente disse: 
“Mãe, levanta a cabeça”. Ela continuava choran-
do e ele voltou a dizer: “Mãe, levanta a cabeça”. 
Ela levantou. As lágrimas correndo. E ele: “Eu 
vou mudar”. Ela continuava sem dizer nada, 
chorando. “Te dou a minha palavra de homem 
que vou mudar. Bota meu caderno fora e me 
compra um novo”. A voz era tão firme para um 
menino de nove anos que ela acreditou. 

No dia seguinte foi na loja e comprou um 
caderno. Ele queria um baratinho, igual ao an-
tigo, mas ela disse que não. Comprou o melhor 
caderno que achou, dos grandes, com capa 
dura. “Faz de conta que é março e o ano está 
começando”, falou para o filho.

A vida continuou. Trabalho, casa. Mais 
trabalho. Falta de dinheiro, medo de ser de-
mitida, fantasmas do passado. Preocupações 
no trabalho, preocupações em casa. Um dia o 
filho espera por ela todo feliz: “Mãe, mãe olha. 
A professora me deu uma estrelinha”. Estendeu 
o caderno novo e ela olhou: frases inteiras nas 
linhas, palavras certas e uma estrelinha de 
parabéns desenhada pela professora. Olhou 
para a cara gordinha e sorridente diante dela 
e começou a chorar de novo. Mas era um choro 
diferente. Era um choro bom.

   

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 res-

ponsáveis pela gurizada do Boquinha

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

Coluna 
Mãe 
Coruja 

Pobre Donatelo...nunca voltou para casa
1. A casa dos animais é o bosque. Lá tem 
árvores de vários tipos, pássaros azuis, 
flores, águas claras, cachoeiras, peixes e 
até piranhas. 

4. Tudo ficou fora de controle, então os 
bichos tiveram que deixar o bosque e 
começaram a andar em direção à cidade.

6. Eles vinham em paz. Só queriam 
conversar com os humanos para parar 
com o desmatamento. Donatelo esta-
va muito feliz por conhecer tantas 
novidades eporque achava que iam 
conseguir a casa deles de volta 

5. Quando mais andavam, mais destruição eles 
viam. Árvores mortas, incêndios, coisas feias. 
Até que começaram a ver as casas, as ruas. 
Acharam até bonito.

2. Tem todo o tipo de bicho, mas o mais 
agitado é o Donatelo. Ele é alegre e não 
para quieto, apesar de ser uma tartaruga 
que anda devagarinho.

7. Foi então que chegaram 
os carros correndo. 
Os que puderam, fugiram. 

8. Donatelo era uma tartaruga. Ele era 
lentinho. Então o carro atropelou ele... 

... e ele morreu.

3. Um dia começaram a desmatar o bosque para 
fazer uma cidade. As pessoas ganharam casa, 
mas os animais perderam as suas casas. 
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Nesta edição eles fazem uma animação 
sobre uma cidade que mata um bosque

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
Direitos no parque,
cultura nas ruas
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O Parque da Redenção 
tem sido a sede das reuniões 
do povo da rua. Apoiadora 
do Movimento Nacional de 
População de Rua (MNPR) 
na Região Sul, Veridiana Ma-
chado (foto) tem organizado 
reuniões às quintas feiras, das 
14 às 16 horas no Parque. A 
periodicidade e assuntos são 
acordados com os participan-
tes interessados na formação 
de um novo movimento que esteja articulado ao 
MNPR e  discuta a implantação em Porto Alegre 
e no Rio Grande do Sul da Política Nacional Para 
Inclusão Social  da População em Situação de 
Rua (Decreto-Lei 7.053, de 23/12/2009). Paulo 
Ricardo e Carlos Henrique, articipam dos encon-
tros representando o Projeto Jornal  Boca de Rua.

Em Porto Alegre o MNPR realizará em janei-
ro de 2013 uma capacitação sobre a implantação 
do Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
Para a População  em  Situação de Rua para 36 
representantes dos moradores de rua de Porto 
Alegre e Região Metropolitana. Outra boa nova 
surge no Centro de Referência Especializado 
Para População Em Situação de Rua – Centro  

Pop  onde Educadores Sociais 
e pessoas em situação de  rua 
realizam o “Circo  da Cultu-
ra”, um movimento artístico 
renovador, de protagonismo 
destas pessoas que realiza ofi-
cinas de  circo, música,dança, 
teatro-performance, criação 
literária, artesanato, rádio e 
video-cinema, com o objetivo 
de estimular a autoestima dos 
oficinandos. Lascano, que 

participa das atividades do centro Pop está entu-
siasmado, mas lembra que ainda tem muita coisa 
para ser feita. “Os computadores, por exemplo, 
até agora não chegaram, diz.

Os audiovisuais  elaborados nos encontros fo-
ram apresentados das 20 ás 22hs na esquina da Rua 
João Alfredo com Miguel Teixeira, integrando as 
ações do Projeto Cinema na Aldeia e Movimento 
Cidade Baixa em Alta. As oficinas são  abertas  
aos frequentadores do Centro POP, localizado  
na Rua Almirante Alvaro Alberto Motta e Silva, 
esquina com a Avenida Érico Veríssimo, bairro 
Menino Deus.

(Reinaldo Santos, Paulo Ricardo e Carlos 
Henrique com colaboração de Lascano)

“O documentário Boca de Rua - Vozes de uma Gente Invisível 
tem a intenção de instigar as pessoas sobre o que estamos fa-
zendo para melhorar o mundo, a cidade, o bairro e o lar onde 
vivemos. Ter grandes ideias é ótimo para a sociedade, mas 
colocá-las em prática é genial. E foi isso que o jornal Boca fez 
há mais de uma década. O envolvimento, a força de vontade, 
a percepção real de viver nas ruas tornou os integrantes no 
jornal em grandes repórteres da verdade e criou um exemplo de 
cidadania no Brasil. Mostrar como o jornal mudou a vida dos 
moradores de rua de Porto Alegre é tentar instigar as pessoas 
e dizer que elas podem e devem colocar em prática os sonhos 
e as vontades sinceras que têm. Só assim assim é possível 
contribuir de maneira significativa para o Planeta.” 

Participaram desta edição: Adriano da Silva Cordeiro, Alexandre Português, Alexsandro Duarte Marques, Anderson Luís 
Joaquim Corrêa, André Luís Ranulpho, Audrey da Silva Scher, Danilo Bonetti, David Mathias Becker de Souza Francis-
co, Eduardo Garcia Guedes, Fabiano Valério, Flávio Antônio Kiener, Gilmar dos Santos, Jackson Barbosa da Silva, José 
Paulo Ferreira Madruga, Josemar Lascano, Juliano Figueira de Oliveira, Leandro Corrêa, Luís Carlos da Rosa, Luiz 
Carlos Carvalho do Rosário, Marina Thormes, Marcos Rodrigo da Silva Scher, Marcos Vinícius Braunstein Pias, Michel-
le Aparecida Marques dos Santos, Naiara Ramos Cardoso, Paulo Marques, Paulo Ricardo de Oliveira, Reinaldo Luiz dos 
Santos, Rosângela Peixoto Ramos, Rodrigo Poença, Sharlieni Oliveira da Rosa, Tiago Deixheimer Boehl.

Documentário sobre 
Boca começa a ser 
rodado em janeiro

O povo da rua tem medo da Copa de 2014. Para a maioria 
da população, os jogos mundiais são uma festa. mas, 
para quem vive sem um teto, são uma ameaça. histórias 
correm entre os trabalhadores vindos de outras cida-
des a procura de emprego nas obras dos estádios. dizem 
que está se formando uma milícia para exterminar 
moradores de rua, como aconteceu quando a Rainha 
Elizabeth visitou o Brasil no tempo antigo (anos 60). 
E, em São Paulo, já tem lei para internar compulsoria-
mente os doentes de crack. A Copa dura um mês. Em Porto 
Alegre são cinco jogos e alguns treinos. Depois disso, 
sobra alguma coisa para quem realmente precisa?  

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.

Jornalista responsável: Rosina Duarte
Edição: Rosina Duarte

Diagramação: Cristina Pozzobon
Rede Boca de Rua: Cari Rodrigues e Luiz Abreu

Colaboradores: Rosana Toniolo Pozzobon
Impressão: Gráfica Zero Hora 

Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, Revista Biss (Alemanha),
Koralle, Paulo Afonso Consultores de Marcas e Patentes, Lavoro C&M, 

Documental Fotos, Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (Gapa), 
 e Fundação Luterana de Diaconia

Boquinha é parte integrante do jornal Boca de Rua. 
Os responsáveis pelas crianças e adolescentes que 

participam deste projeto recebem uma bolsa-auxílio que ajuda 
a manter os jovens longe do trabalho infantil. 

A  Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice)  
tem o objetivo de promover a discussão da imprensa de forma crítica e 

consciente e de incentivar projetos sociais ligados à comunicação.  

Endereço para correspondência
Caixa Postal 5003, CEP 90.001-970, Porto Alegre/RS 

alice@alice.org.br  |  www.alice.org.br   
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AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

 
Vivendo desde menino na 

rua, conheci muitos amigos. 
O livro que estou escreven-
do tem a minha história e a 
deles. Porque eles também 
fazem parte da Criatividade 
da Rua. Neste número, quem 
fala é a Naiara, também in-
tegrante do Jornal Boca de 
Rua. Na edição passada ela 
contou como foi sua infância 
comportada e adolescência 
rebelde. 

Capítulo 6
superação (2)

Veio o crack foi o esto-
pim, o fim da linha para mim. 
Quando chegou, em pouco 
tempo, fui abaixo da estaca 
zero. Comecei a vender tudo 
para manter o vício. Vendi 
minha casa, móveis, utensílios, 
roupas, calçados, comida...Não 
tendo mais o que fazer, passei a 
vender a mim mesma e a furtar 
de familiares.

Minha mãe estava em total 
desespero. Eu estava defi-
nhando com o uso abusivo da 
substância. Meu corpo exigia 
mais: tremores, coração dispa-
rado e um pânico terrível me 
dominava. Já não andava mais 
com ninguém. Vivia sozinha. 

Porém a minha vida estava 
marcada para vencer. Certo 
dia me olhei no espelho e uma 
lágrima rolou em meu rosto. 
A realidade: estava 20 quilos 
mais magra, olheira nos olhos, 
cabelos curtos e malcheirosa. 
Cheguei a conclusão que pre-
cisava de ajuda.

Então, passei por várias ten-
tativas frustradas de sair das 
drogas. Mas no dia 5 de agosto 
de 2008 uma grande porta se 
abriu: fui para o Desafio Jovem 
de Três Coroas, onde encontrei 
uma equipe que, à primeira vista, 
pareceu-me estranha e fora de 
moda. Mas eram experientes 
no assunto e cheios de amor. 
Fui acolhida e muito depressa 
começaram a trabalhar comigo. 
Uma grande paz.

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

Medo da copa

Marcelo Andrighetti (de barba e camiseta verde), diretor do documen-
tário Boca de Rua - Vozes de Uma Gente Invisível, financiado pelo 
Itaú Cultural por meio do programa Rumos, com previsão de estréia 
em junho de 2013).




