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 No dia 27 de agosto a cidade de Porto 
Alegre assistiu um a espetáculo de cidadania:  
Dia de Luta da População em Situação de Rua. 
Organizado pelo Movimento Nacional da Po-
pulação de Rua (MNPR/RS), a manifestação 
contou com uma programação ampla, reunin-
do militantes, apoiadores e outros coletivos, 
que participaram da caminhada e se envolve-
ram nas atividades ocorridas na Cidade Baixa 
e Centro pela manhã e à tarde.

Durante a manhã, uma marcha foi realizada 
pelas ruas do centro. A concentração ocorreu 
no Largo Zumbi, onde apoiadores e militantes 
realizaram combinações e organizaram suas 
faixas. Além disso, houve também um lan-
che, para que o povo da rua participasse com 
energia. Com isso, parando parte da avenida 
Borges de Medeiros, os manifestantes subiram 
em direção a Praça da Matriz. No caminho, 
levaram faixas, reivindicaram direitos e protes-
taram contra o preconceito e a discriminação, 
acompanhados por um carro de som. 

Massacre da Sé
Mesmo depois de 11 anos o Massacre 

da Praça da Sé não foi esquecido. Durante 
o Dia de Luta, o MNPR se reuniu em frente 
à Assembleia Legislativa para prestar uma 
homenagem aos moradores de rua que fale-
ceram em agosto de 2004 na famosa chacina 
de São Paulo/SP. Cícero- militante do movi-
mento, participante da organização do evento 
e integrante do Boca- comentou: “Algumas 
pessoas ainda pensam que nós não estamos 
procurando nossos direitos e, às vezes, duvi-
dam da gente. Mas nesse dia mostramos que 
acreditamos no nosso trabalho”. 

Com a contribuição do grupo de teatro 
In-Visíveis, uma peça foi apresentada na rua 
para lembrar o acontecimento na praça da 
Sé. Sobre o teatro, Cícero comenta: “O início 
desse projeto se deu com ofi cina de teatro na 
rua e a partir da ideia de que podemos dar 
visibilidade aos invisíveis. Por isso somos In-
-Visíveis. O teatro é uma forma de denúncia” 
(veja entrevista em anexo).  Arlete, atriz da 
peça, em entrevista a Índio, falou sobre o te-
atro: “É uma vivência para tentar perceber o 
que acontece com o morador de rua, a correria, 
como é expulso de um lugar e vai para outro e 
é expulso de novo e vai pra outro. E também 
para perceber esse senso coletivo que existe, 
como os grupos se formam. Então, esse é um 
grupo de invisíveis que mostra um pouquinho 
o que é esse dia a dia”. Cícero complementou: 
“A ideia da peça é também que a gente abra 
um diálogo com a população para poder es-
clarecer, poder trocar uma ideia mais de perto 
e entender quais são as necessidades de fato e 
por que essas pessoas na rua estão lutando”. 

Negros e indígenas
O Dia de Luta contou com a participação 

do povo negro e do povo indígena. Logo após a 
apresentação, os manifestantes se encontraram 
com representantes indígenas Mbyá-Guarani 
e Kaingang, do movimento negro e da Frente 
Quilombola que se reuniam contra um projeto 
de lei votado na Assembleia Legislativa naque-
la manhã. Os militantes apontam esse projeto 

como inconstitucional e afi rmam que prejudica 
a demarcação e regularização de territórios das 
comunidades tradicionais. Um momento im-
portante para o MNPR, que reuniu os grupos 
para somar forças em suas lutas. 

Após a saída da Praça da Matriz, já no fi m 
da manhã, a marcha continuou pela rua da 
Ladeira até retornar à Borges, para que todos 
se concentrassem novamente em frente ao pré-
dio antigo da Prefeitura Municipal, ao lado do 
Largo Glênio Peres. Em frente à prefeitura, 
um almoço coletivo- também organizado pelo 
movimento- ocorreu e todos os envolvidos 
puderam almoçar um carreteiro e pizzas de 
diferentes sabores. Depois do almoço, o dia 
de luta continuou, reunindo várias atrações a 
partir de mais uma edição da Rádio na Rua, 
que deu espaço para o povo da rua, para os 
parceiros do movimento e também para os 
representantes do Boca de Rua falar. Em se-
guida, o evento contou com o show de rap de 
Front LR de Viamão, do grupo Kalunga de 
música quilombola, de um coral de funk e de 
artistas da rua. 

No meio da tarde, estudantes e trabalhado-
res da Escola Porto Alegre (EPA) se juntaram 
ao encontro para comemorar os 20 anos da 
escola, que resistiu às ameaças de fechamen-
to da Secretaria de Educação e do governo, 
mostrando que seu trabalho merece reconhe-
cimento e é apoiado por várias pessoas. 

A organização do Dia de Luta foi uma de-
manda nacional que veio a partir de encontros 
do Movimento Nacional da População de Rua. 
Pedro Ferreira, apoiador do movimento, conta 
que a marcha e o evento tiveram três principais 
objetivos: “A gente quis fazer algo pra reivin-
dicar justiça à população em situação de rua, 
pelo que ocorre diariamente e no que aconte-

ceu na Praça da Sé. Também, pra reivindicar 
direitos e o outro objetivo foi mostrar que a 
população de rua se organiza contra o precon-
ceito, a violência e as injustiças”. A divulgação 
do evento foi realizada em vários locais e com 
apoio de diferentes parceiros, sendo divulgado 
em Porto Alegre e outros municípios em espa-
ços de atendimento a população de rua e pelas 
redes sociais. A mesma manifestação ocorreu 
em outras capitais do Brasil, no dia 19 ou 27 
de agosto, marcando a data. “O Dia de Luta 

foi debatido pelo movimento, principalmente 
após um encontro no dia 7 de julho que nós 
fi zemos em Foz do Iguaçu, no Paraná. Reuni-
mos representantes do movimento da região 
Sul e também dialogamos com militantes e 
apoiadores de outros estados para começar a 
pensar sobre isso. Resolvemos fazer em várias 
partes do Brasil no dia 19 de agosto. E aqui 
em Porto Alegre, por causa da chuva, tivemos 
que fazer no dia 27 de agosto, mas foi muito 
bom!” comemorou Cícero. 

Povo da Rua vai à luta
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Manifestação mostrou que moradores de rua são organizados e sabem o que querem
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Vem logo, 
Samu!

Durante as atrações da tarde 
no Dia de Luta, uma mulher em 
situação de rua passou mal e teve 
que ser atendida pela ambulân-
cia do SAMU. A equipe Boca de 
Rua acompanhou o caso e veri-
fi cou que a ambulância demorou 
mais de 20 minutos para chegar 
ao local. Como noticiado na edi-
ção anterior do Boca de Rua, 
o atendimento da SAMU para 
quem mora na rua  demora bas-
tante-  ainda mais do que foi no 
Dia de Luta- fazendo até mesmo 
as pessoas pensarem que é exclu-
dente. Uma emergência sempre é 
motivo de preocupação redobrada 
para quem está na rua e depende 
unicamente desse serviço.

Índio – Vocês querem protestar 
para mostrar o que é ser morador 
de rua?

Arlete – Isso mesmo. A gente tem a 
peça, que acontece em agosto aos sába-
dos e domingos às 19 horas, na pracinha 
em frente à usina do Gasômetro, e que é 
uma vivência para tentar perceber o que 
é que acontece com o morador de rua, 
a correria, que é expulso de um lugar e 
vai para outro e é expulso de novo e vai 
pra outro, vai pra outro. E também esse 
senso do coletivo que existe, os grupos 
que se formam. Então esse é um grupo 
de invisíveis que mostra um pouquinho 
o que é esse dia a dia. 

Índio – Muito bacana esse traba-
lho. O que vocês acham dos moradores 
de rua?

Arlete – Eu penso que é decorrên-
cia de uma pouca vergonha que existe 
no mundo inteiro e o no Brasil desde o 
descobrimento. Expulsaram os índios, 
colonizaram os índios, trouxeram os 
negros, escravizaram os negros, depois 
abandonaram. Vamos libertar e deixar 
eles se virarem. Tira daqui e bota pra 
cima do morro, bota na favela e não dá 
oportunidade. Trouxeram reis transfor-
maram em mendigos.

Índio – Mas como é que vocês 
enxergam o morador de rua quando 

passam por algum? Você acha que é 
um drogado, um ladrão? Ou que ele 
é um ser humano?

Arlete – Não dá para generalizar. 
Claro que cada um faz uso do que quiser. 
Inclusive, não é preciso ser morador de 
rua para ser drogado. Eu tento enxergar 
as pessoas.

Cícero – Eu também acredito que as 
pessoas estão na rua por diversos motivos, 
e que se a gente fosse se aproximar dessas 
pessoas de verdade, a gente ia entender 
que existem histórias muito diferentes e 
pessoas que estão na rua por motivos mui-
to diferentes umas das outras. E vivendo 
coisas bastante diferentes. Tem pessoas 
que estão usando drogas, pessoas que 
estão usando álcool, mas como a Arlete 
disse, isso acontece em todos os lugares. 
Isso não é uma condição das pessoas que 
estão em situação de rua. Quem tem mais 
condições fi nanceiras faz seu uso de álco-
ol e de droga em locais mais protegidos. 
Não está sendo visto nem apontado como 
o morador de rua.  Existe uma visão super-
fi cial dos moradores de rua, como sendo 
sempre  usuários de droga e fosse neces-
sário fazer um  processo de higienização. 
Isso está massacrando essa população há 
muito tempo. Na verdade, a ideia também 
da peça é que a gente abra um dialogo com 
a população para poder esclarecer, poder 
trocar uma ideia mais de perto e entender 
porque estamos estão lutando. 

Teatro do invisível
Assassinato de sem-tetos ocorrido há 11 anos, em São Paulo...

..foi lembrado e encenado durante a marcha
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Farias Machado, apoiadora, comenta e 
reafi rma: “Se o movimento não tivesse 
pressionado não iria sair nada e até hoje 
estaríamos sem o restaurante popular. Fo-
mos lá e solicitamos que eles ponham 
uma guarida para que ninguém se molhe 
na chuva esperando para comer. Pedimos 
um toldo e eles vão colocar. Agora es-
tamos fi scalizando e continuaremos”. A 
luta encampada, assim, é pelo direito à 
alimentação e por políticas que buscam 
a segurança alimentar da população em 
vulnerabilidade.

A previsão da Secretaria de Direitos 
Humanos é de que até o fi nal do ano o 
novo Restaurante Popular esteja aberto. 
Será localizado na Rua Santo Antônio, 64, 
também no bairro Floresta. O “bandejão” 
será direcionado a pessoas adultas em si-
tuação de rua e prestará serviços na área 
da assistência social, saúde e de emprego 
e renda, bem como a qualifi cação para o 
acesso a outros direitos sociais básicos, 
geralmente negados a que está na rua.

O serviço provisório que abriu e o que 
abrirá na Zona Norte já são uma conquis-
ta. Mas a luta pelo direito à alimentação 
e o direito a ter direitos segue.

O restaurante popular de Porto Ale-
gre reabriu provisoriamente. O antigo 
“bandejão” começou a funcionar em 
17 agosto, servindo 200 marmitex dia-
riamente com o valor de R$ 1,00 cada, 
mas o que se estima é que o restaurante 
defi nitivo sirva 600 pratos por dia. Lo-
calizado nas dependências do Albergue 
Municipal de Porto Alegre (Rua Comen-
dador Azevedo, 215, no bairro Floresta), 
funciona das 11h30min às 14h30min. A 
reabertura defi nitiva do restaurante é re-
sultado de grandes mobilizações e ações 
organizadas pelo Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR/RS) em 
Porto Alegre. A Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos de Porto Alegre, com 
apoio da FASC (Fundação de Assistência 
Social e Cidadania), é a responsável pelo 
projeto fi nal. 

O serviço provisório, executado em 
espaços do Albergue Municipal, também 
é reivindicação do MNPR/RS, enquanto 
a obra do Restaurante Popular defi nitivo 
ainda não é fi nalizada. A conquista do 
movimento, após uma série de diálogos 
e acompanhamentos com as secretarias 
envolvidas, foi aprovada pelos seus 

Restaurante Popular reabre 
por pressão do Movimento

Cartão Tri-boia pode ajudar
A questão do direito à alimentação dos mo-

radores de rua e pessoas de baixa renda vai 
além da existência de um único Restaurante 
Popular. Mesmo com ele, as preocupações dos 
usuários não acabam. Kimba comenta que fun-
cionários do Centro Pop I já informaram que, 
com o restaurante novo, o serviço deixará de 
servir os 30 almoços que serve diariamente. 
Com isso, sugere: “Poderiam nos dar algumas 
fi chas para acessar o Restaurante Popular no 
próprio Centro Pop I. Os tickets disponibi-
lizados no Pop I facilitariam o acesso até o 
bandejão”. Tutty dá uma outra sugestão: o “Tri 
Bóia” que daria acesso ao local. “É uma boa”, 
brinca Kimba, “desde que a gente não fosse 
para comer uma bóia fria”.

Para fazer a reportagem, a equipe Boca de 
Rua foi almoçar no local provisório no dia 28 
de setembro e o cardápio variado foi aprovado.  
As refeições são servidas de segunda a sexta-
-feira, na maioria das vezes com arroz, feijão, 
carne, saladas e até suco. Porém, é visível que 
só um restaurante não é sufi ciente. Quando 
a equipe chegou ao Albergue Municipal se 

deparou com uma fi la grande para o almoço, 
mesmo depois de 1 hora de de caminhada entre 
os dois locais (saímos da Praça Garibaldi, na 
Cidade Baixa, às 11h30min, próxima ao Cen-
tro Pop I, e chegamos no albergue 12h30min). 
Além do difícil deslocamento, o serviço fi ca 
localizado em um espaço que vem sendo dis-
cutido por muitos frequentadores e trabalha-
dores do local como diariamente violento. 

A população de rua possui sua dinâmica 
própria e relações diferentes com o território 
da cidade. Por isso, é necessário que o serviço 
fi que disponível também em outras regiões, 
para evitar grandes deslocamentos, confl itos 
ou concentração de gente num só local. Kim-
ba acha que poderia ter outro restaurante em 
um bairro, como a Azenha, por exemplo. Ele 
lembra que anteriormente as refeições eram 
servidas nesse bairro, além do antigo “ban-
dejão” próximo da Rodoviária. Para Tutty, 
seria bom descentralizar mais o equipamen-
to: “agora é só na região central e é preciso 
se deslocar bastante”. Tutty comenta, ainda, 
que “a maioria dos moradores de rua não vai 

pra Farrapos, enquanto na Rodoviária todo 
mundo ia”.

Outra questão importante: como apenas 
200 ou 600 refeições diárias podem alimentar 
a população em situação de rua, se a quan-
tidade de moradores de rua é muito maior? 
Isso sem falar que alguns usuários do servi-
ço, mesmo não estando em situação de rua., 
têm direito de fazer lá as suas refeições. As 
perguntas que não querem calar são: Quando 
essa situação realmente irá se alterar? Quando 
teremos restaurantes populares em outras regi-
ões da cidade? Quando teremos mais horários 
disponíveis para comer? 

apoiadores e militantes, que conversaram 
com a equipe Boca de Rua. Depois de um 
ano e meio discutindo com o governo, 
relatam que o restaurante só foi reaberto 

com muita pressão social e monitora-
mento. O equipamento provisório está 
sendo fi scalizado pelo movimento, bem 
como a obra em andamento. Veridiana 

Em Porto Alegre existe um único lugar para comer a preço baixo
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- A tua sacola tá virada
- Tá?
- Tá. Tá de ponta cabeça
- Mas o mundo é uma bola. Bola tem 
cabeça?
- Então tá de perna para o ar.
- Bola tem perna?
- Não
– Então, não tá virada
– Então não tá
– Então, não tá errada?
– Não
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O avesso do avesso
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(o bem...) 
O avesso não precisa ser o contrário. Às vezes precisa só melho-

rar o que está errado. Tem muita gente com pouco dinheiro e pouca 
gente com muito dinheiro. Não precisa ter muita gente com muito 
dinheiro e pouca gente com pouco dinheiro. É só ter gente com di-
nheiro igual ou parecido. Fazer que nem o Robin Wood, que tirava 
dos ricos para dar aos pobres. Acabar com a desigualdade e com a 

miséria ia mudar o mundo de verdade. Para isso, os países teriam 
que se unir, juntar todos os alimentos e repartir. E também dar 

estudo e fazer com que todo o mundo falasse a mesma língua 
para todos se entenderem. 

E também é super importante ter liberdade. Mas o 
que é liberdade? Ela é diferente para cada pessoa. É 

fazer o que quiser sem prejudicar os outros, é não 
ter que limpar a casa todos os dias, poder sair 

para a rua sem medo, fi car sozinho em casa, 
andar pelado, falar o que quiser sem ofender 
ninguém ou pode ser apenas ter um dia inteiro 
para brincar, sem aula. A Parada Gay é uma 
maneira das pessoas terem liberdade para 
serem quem querem ser. Mas tem também 
uma liberdade que só existe em sonho: 
saltar de um lugar bem alto e não morrer 
quando chegar ao chão, voar como um 
passarinho. Quem sabe um dia inventam 
uma asa-robô. Outras invenções legais: 
a caneta que escreve sozinha e o tele-
tranporte (carro mais rápido que a luz). 

E se andar mais rápido que a luz fosse 
possível talvez a gente tivesse contato com  
seres de outros planetas. Quem sabe os ETs 
pudessem nos ensinar a ter paz.

(... e o mal)
O avesso não precisa ser o contrário. Às ve-

zes é só piorar o que já está errado. Por exem-
plo: escolher um presidente bem ruim, colocar 

nos colégios professoras que gritam ainda mais do 
que as que gritam hoje conosco e não sejam nem um 

pouquinho gentis. Deixar que façam bullyng e que te-
nha racismo. Aumentar o preço das coisas e obrigar as 

pessoas a comprar tudo, proibindo de fazer trocas. Aumentar 
os preços. Fazer que nem os videogames, onde se pode matar 

todo mundo- velhinha, criança, metralhar pessoas no cinema- e 
ninguém vai preso. A policia pode continuar ruim. Deixar que façam 

como hoje, que pegam até guri na frente do colégio e tratam mal. Isso 
é injusto e a pessoa fi ca revoltada com injustiça. Aí fi ca braba, vira 
bicho, vira onça, vira o mundo. Mas para o mal.
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Pais e pães
Mãe é só uma. Mãe é fundamen-

tal na vida de uma criança. Mas 
o pai também é. O fato de muitos 
pais abandonarem seus fi lhos de-
pois da separação não muda isso. 
Toda criança precisa de uma mãe e 
de um pai. Se ele não estiver lá vai 
fazer falta. E alguns pais são ainda 
mais importantes porque criam os 
fi lhos sozinhos. São os “pães”.

O pai que é pai mesmo se pre-
ocupa com os fi lhos desde o nas-
cimento. Mesmo que a mãe, por 
ter gerado, tenha mais facilidade e 
leve vantagem até certa idade. Isso 
falando em mãe que é mãe de ver-
dade, porque algumas abandonam 
os fi lhos. Aí não é justo dar a guar-
da a elas quando decidem querer 
as crianças de volta. O juiz deveria 
pensar melhor, ver o benefício dos 
fi lhos. No máximo poderia conce-
der a guarda compartilhada. Senão 
é injusto, pois muitos pais fazem 
questão de terem os fi lhos por perto 
e amam eles desde a barriga. 

Tem também as mães que mor-
rem antes das crianças se tornarem 
adultas. Aí toda a responsabilidade é 
do pai. E isso é um privilégio, apesar 
de ser complicado porque é preciso 
trabalhar para sustentar os fi lhos e 
ao mesmo tempo estar presente na 
hora que termina o colégio. A pessoa 
se sente especial, porque nem todos 
os pais assumem. Alguns dão para 
as avós e tias criar. Mas os “pães” 
não fazem isso. Eles aprendem  toda 
a lida doméstica, a curar os ma-
chucados e as doenças. E aprendem 
principalmente a ter calma para 
conversar e aconselhar.

Depois que um homem se torna 
pai e se dá conta da importância 
disso, tudo muda completamen-
te na vida. Ele pega compromisso, 
pensa melhor no que vai fazer, se 
preocupa com os fi lhos antes de se 
preocupar com ele mesmo. Vira 
outra pessoa, se transforma. E para 
melhor.

 

Cláudio Deixheimer e Rafael Paiva

As máquinas viraram o mundo. No 
Fórum Internacional do Software Livre 
(Fisl) tinham máquinas de todo o tipo 
e no fi lme Pixel também tinham vide-
ogames que ganharam vida. Máquinas 
não são boas nem são ruins. As pesso-
as, sim. Então, tudo depende de como 
as máquinas são aproveitadas. Alguns 
exemplos:
• Drones espiões, com câmaras para 
tirar fotos do alto, para ver o que estão 
fazendo os artistas famosos e também 
para a guerra, para atirar nas pessoas.
• Aspirador faxineira que trabalha so-
zinho e além de limpar, pega as coisas 
do chão. Mas ele também pode jogar o 

lixo que recolheu em qualquer lugar 
e fazer uma baita sujeira. 
• Robô que joga a 
Jogo da Velha 
com os huma-
nos. Como é 
esper to  e le 
pode roubar 
sem a gente ver.
• Mão 3D (robótica) que serve 
para quem perdeu a mão ou para fa-
zer as coisas que a gente não se anima 
fazer, como roubar sem deixar impres-
sões digitais. 
• Respirador artifi cial que ajuda quem 
tem problema de pulmão e não conse-

gue respirar sozinho. Uma pessoa má 
pode desligar e matar o doente.
• Marcapasso para quando o coração 
para. Não pode ser desligado e se colocar 
no ritmo errado a pessoa morre.
• Máquina de choque: pode ressuscitar 
ou acabar com a vida.  

Tem coisas no mundo que 
são ao contrário. A gente 
nem se dá conta porque está 
acostumado. Mas é como se 
fosse um mundo no espelho, 
porque no espelho tudo é 
virado. A nossa mão direita 
é esquerda e a esquerda é 
a direita. No espelho todo 
mundo é canhoto, só os ca-
nhotos que não.

• O negativo da fotografi a.

• A direção e a mão do trân-
sito na Inglaterra.
• A escrita dos japoneses 
que é na vertical e a dos 
árabes, de trás para frente. 
• O namoro dos animais, 
porque os machos são mais 
bonitos do que as fêmeas – 
como é o caso do pavão e 
do leão – ao contrário das 
pessoas, que as mulheres 
são mais bonitas (será?).
• E os bichos machos que 

engravidam? O cavalo ma-
rinho engravida. 
• As pessoas que usam as 
roupas do avesso como 
moda ou para não sujar de 
tinta, como acontece com os 
pintores.
• Pessoas que trocam de 
sexo porque nasceram com 
o sexo diferente da cabeça 
deles.
• Pessoas de circo que ca-
minham de pernas para o ar.

– Seria legal um mundo sem fronteiras?
– Não. Ia ser ruim um mundo com todo 
mundo junto, pois se caísse um meteoro 
todo mundo morria. (Guto, 12 anos)
– Mas então como seria um mundo legal, 
um mundo ideal?
– Um mundo de sorvete. (Alemão, 4 
anos)

– Um mundo de...sanduiche.(Índio, 3 anos)
– Como o filme “Tá chovendo 
hamburger...”.(Guto, 12 anos)
– Um mundo só de passarinho...(Ale-
mão)
– Não dava certo, porque teria gavião, e 
depois urubu, e depois corvo...um comia 
o outro...a cadeia alimentar...não daria 

certo... Precisamos um mundo com to-
dos e TODAS. Nem mundo só de pas-
sarinho, nem mundo só de homens...
(Guto)
– Por que?
– Se o mundo fosse só de seres huma-
nos, teria guerra. E guerra é bom só no 
videogame, na vida não. (Guto)

Diálogo do mundo ideal

Realidade no espelho

Máquinas mudam a vida

CORUJA & CIA

lixo que recolheu em qualquer lugar 
e fazer uma baita sujeira. 
• Robô que joga a 
Jogo da Velha 

sem a gente ver.

Máquinas mudam a vida
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A Redenção é uma praça que serve 
para todo mundo. As pessoas circulam, 
a gente vê cultura, se diverte, come uma 
pipoca, tem banheiro publico. Gera até 
trabalho, por ser um local de lazer e co-
mércio. Tem gente que vende comidinhas, 
brinquedos… até o Boca de Rua dá para 
vender. Aliás, o Boca de Rua se reuniu na 
Redenção durante muito tempo. Alguns de 
nós conheceram o jornal lá.

O cercamento da Redenção é o primeiro 
passo para privatizar e controlar o acesso. O 
morador de rua está sendo banido de um par-
que aberto ao público. A sociedade chegou aí 
e disse que agora não pode mais entrar. Mas  
mesmo que seja cercado, as pessoas vão dar 
um jeito de pular, dia e noite. 

Na verdade, parece que vários espaços 
públicos estão tendo donos agora. Na Bento, 
tem até paradas de ônibus que estão se tor-
nando que nem privadas: não dá mais para 
fi car àa noite. Quando alguém puxa um pa-
pelão para dormir protegido da chuva, chega 
uma viatura e eles te correm. Isso acontece 
em muitos espaços públicos.

O parque da Redenção é onde a gente 
fi cava muito, há uns 10 anos atrás. Não 
era tão perigoso. Tinha até famílias toman-
do mate no início da noite. Mas a polícia 
começou a nos correr. A Brigada Militar 
chegava lá no escuro, a gente só apanha-
va e largava. A gente não tinha voz. Não 
estávamos organizados como agora. Daí, 
começou a ter muito crime.

Quando ainda tinha 
gente dormindo na 
praça, eles cuidavam 
do lugar, não deixavam 
acontecer tanto assalto e 
coisa pior. 

Hoje em dia, são muito poucos os que 
fi cam na Redenção. Não tem mais ninguém 
cuidando. Quem gerou essa situação foi a 
própria polícia. Mais ainda porque quando 
eles começaram a correr o pessoal, alguns se 
revoltaram e começaram a quebrar e assaltar 
para se vingar. Infelizmente, existem pessoas 
ignorantes que reagem assim depois de terem 
sido agredidas pela BM.

Os moradores de rua também se tornaram 
vítimas dessa violência. Nem a gente atravessa 
o parque de noite! Enquanto isso, já vimos 
pessoas assaltando de terno e gravata. Na ver-
dade, ninguém sabe quem são as pessoas que 
causam tanto crime na Redenção. Se é o cara 
que mora na rua, se tem casa, se é trafi cante, 
se rouba por doença ou porque precisa... 

O morador de rua podia 
trabalhar no parque 
como funcionário para 
cuidar do espaço, junto 
com os guarda-parques, 
inclusive à noite. 

Nós já conhecemos o pessoal. Isso se-
ria uma renda ao mesmo tempo que uma 
oportunidade de aprender a plantar e var-
rer. Se poderia plantar árvores frutíferas 
e disponibilizar o alimento para toda a 
população. Já existem projetos parecidos 
desenvolvidos pelo Comitê intersetorial 
de monitoramento da População de Rua. 

Era só fazer a mesma coisa na Redenção.
Mas a verdade é que o governo muni-

cipal abandonou a Redenção.  Teria que 
cuidar, botar luz, arrumar o espaço. Mas 
bem pelo contrário, já cercaram o Araú-
jo, já começaram a privatizar. Enquanto 
isso, não temos nem torneira na rua para 
tomar água.

A praça é do povo
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Um ato contra o cercamento da Redenção foi organizado pelo coletivo 
Defesa Pública da Alegria, mas a imprensa praticamente ignorou a 
manifestação, que teve grande participação.popular

A praça é do povo
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que todos têm que ter acesso, 
não é só alguns. E se fecharem, 
com certeza eles vão fazer 
isso: alguns podem entrar, ou-
tros não podem. Já fui assalta-
da duas vezes, inclusive nesse 
banco aqui. Mas eu acho que o 
cercamento não adianta.”
(Vanuza, frequentadora do 
parque há oito anos)

“Eu sou contra. Não sei como 
é que vai ser, a que hora é que 
vai fechar à noite. Mas eu acho 
que todo mundo tem que usar 
no horário que quiser. Tem que 
melhorar a segurança, a ilumi-
nação, mas não fechar o parque. 
Tem que botar grades para os 
bandidos, não para as pessoas.”
(Cristiane, frequentadora do 
parque com seus fi lhos)

“O parque tem várias razões 
para ser fechado e não ser fe-
chado. Ser fechado dá maior se-
gurança para a população. Mas 
fechar tem um custo muito alto 
e a prefeitura tem prioridade 
em outras coisas: em saúde, em 
educação, em segurança. Por 
isso, se não tiver uma parceria 
para alguém pagar esse custo, 
eu vou votar contra o fecha-
mento. Mas se tiver parceria, eu 
vou votar a favor.
Um meu modelo de parque 
público é o Parque da Cidade, 
em Brasília. Ele é parte fechado 
e parte não. Ele tem um assunto 
muito importante que são árias 
de estacionamento. Aqui em 
Porto Alegre, a Redenção não 
tem ária de estacionamento para 
a população ir de carro e passear 
no parque.”
(Vereador João Carlos Ne-
del, PP)

“Eu sou contra. Porque esse é 
um espaço público. E eu acho 
que a gente não sabe quais são 
os interesses por trás de fe-
char... fazer algum dinheiro ? 
Acho que nada resolve a ques-
tão da segurança. É problema 
de todo o país, é estrutural. 
Isso aí é enxugar gelo!”
(Stenio, frequentador do par-
que desde criança)

 “Supostamente, fechar seria 
uma questão de seguran-
ça. Mas isso é o que eu e a 
bancada do PT discordamos 
frontalmente. Primeiro pelo 
seguinte: o problema da segu-
rança no Parque é o proble-
ma da segurança na cidade. 
Ponto dois: cercar não me-
lhora a segurança. Bem pelo 
contrário. Porque a partir 
do momento que tu cercas, 
tu geras lugares que tu não 
podes sair. Então se fores as-
saltado, tu vais ter que buscar 
um dos tantos portões para 
poder sair... Estamos falando 
de uma área de mais de 30 
hectares. Outra questão: não 
se consegue nem controlar 
a arma em presídio, como é 
que se vai controlar a entrada 
de arma dentro de um parque 
daquele tamanho? Outra: 
digamos que o parque feche 
às 22horas. Se não sair todo 
mundo nesse horário, o que 
é que você vai fazer? Uma 
caça? Chamar um helicópte-
ro? Chamar a brigada? Botar 
um cachorro para achar essas 
pessoas? Isso vira uma lou-
cura! Então nem as questões 
práticas se resolvem, e nem a 
questão da segurança. Cercar 

é uma atitude simplista e eu 
desconfi o que haja um inte-
resse aí da iniciativa privada 
em ganhar espaços publicitá-
rios para poder divulgar suas 
marcas. Esse projeto é tudo 
de ruim.”
(Vereador Marcelo Sgarbossa, 
PT)

“Os portões de acesso vão 
limitar totalmente essa 
interface com a rua que a 
gente tem hoje: uma certa 
permeabilidade do parque, 
de trânsito, de se atravessar. 
E quantos portões terá que 
ter na Redenção? Porque 
ela é toda setorizada, tem a 
parte do Araújo Viana, tem 
aquela parte de esportes, 
tem a parte dos parquinhos, 
parque de diversão, mer-
cadinho, tem a cancha de 
bocha, depois tem toda a 
alameda… 
Eu acho que o fechamento 
é uma coisa agressiva. Teria 
que pensar muito mais em 
promover usos, nas pessoas 
se apropriarem mais ali do 
parque. A rua João Pessoa 
tem toda uma proximidade 
com a Cidade Baixa que é 
um lugar movimentado. Eu 
acho que a gente tem que ter 
outras medidas de segurança, 
e com certeza, fomentar o 
uso, fomentar a permanência 
das pessoas na rua, nos mais 
variados horários, uma coisa 
mais contínua possível, é 
muito melhor em termos de 
segurança.”
(Professora Daniela Cidade, 
da Faculdade de Arquitetura 
da UFRGS)

E o povo fala...

Autor da proposta fi ca 
em silêncio 
O vereador Nereu D’Ávila (PDT), proponente do projeto, 
não atendeu o jornal Boca de Rua, apesar de terem sido 
feitas várias tentativas para marcação de entrevista e, 
inclusive, os repórteres terem comparecido pessoalmente 
em seu gabinete.

Refl exões sobre grades
• As grades são para a cadeia e o zoológico. São para prender. Mas agora, com a 
violência, estão servindo para proteger. Então, as casas têm grades como as prisões. 
• Redenção é território livre. É para onde os escravos iam quando se libertavam. 
Então, como pode ter grades? (Crianças do Boquinha)

Vanuza

Stenio

Cristiane

Participaram desta matéria: Cícero, Zé Luiz, Ezequiel, Diego, Michelle, 
Rita, Valdemar, Diogo, Tutti, Marcos e colaboradores
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Aluguel Social 
tem dois pesos 
e duas medidas

O Aluguel Social só sai rápido quando 
a prefeitura tem interesse em desocupar um 
lugar. Se não for assim demora muito. Ou-
tra questão é que os valores são diferentes: 
R$500,00 e R$300,00. Por que?

No Parque da Harmonia, onde é mon-
tado o acampamento dos gaúchos, havia 
interesse de remover o pessoal, então foi 
rápido. Mesmo lá – onde chegou a ter 40 
pessoas-  pouco receberam (veja entrevista 
com o presidente da Fasc em anexo). Qua-
se todos foram para a Restinga e tiveram 
problema, porque é longe do centro (não 
tem como trazer o carrinho no ônibus) e 
já havia muita gene reciclando no bairro, 
por isso o preço pago pelo material é bem 

baixinho (R$0,90 a latinha). Volverine, por 
exemplo, acabou desistindo.  

Na Praça da Matriz foi ainda mais rápi-
do, só que, de novo, nem todos ganharam. 
Chegaram uma certa manhã com caminhão 
e levaram todos os pertences das 20 pessoas 
que moravam ali. Alguns moradores estavam 
ausentes e não conseguiram nada. A maioria 
dispersou. Só seis foram cadastrados. À tarde 
aconteceu uma reunião com o pessoal da Fun-
dação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) 
e do Departamento Municipal de Habitação 
(de onde sai o dinheiro). No mesmo dia foi 
encaminhado o Aluguel Social.  Enquanto isso 
o povo foi para um hotel. 

O Aluguel Social é dado por seis meses, 

podendo ser prorrogado por mais seis. Em 
um ano é difícil se organizar, conseguir em-
prego e tudo mais, lembra Índio. “Quem tem 
aluguel social já deveria ser encaminhado 
automaticamente para o Minha Casa Minha 
Vida e também ser apoiado pelas assisten-
tes sociais para montar com um plano neste 
período. Senão o aluguel termina e a gente 
volta para a rua”, diz. 

A pessoa precisa se virar e procurar a 
casa. Depois, a assistente social vai lá para 
ver se o lugar é acessível, conversa com o 
dono da casa. O valor é depositado direto na 
conta do proprietário. Nem passa pela mão 
de quem está alugando. Então por que os 
donos pedem caução?
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Bom convívio

• Daniel Silveira, 40 anos, é morador da Praça 

Brigadeiro Sampaio. Nunca foi procurado 

pela assistência social da Fasc para conversar 

sobre aluguel social, somente pela defensoria 

pública e pela professora Cristina da Escola 

Porto Alegre (EPA). De bom convívio com a 

comunidade, já evitou até um assalto. Ele não 

tem interesse em sair, pois tem fotos até com 

os coronéis dos quartéis da Rua dos Andradas. 

“A sociedade me aceita bem, no dia que não me 

aceitar mais, eu saio” (José Luiz)

“Eu estava morando na 
Matriz quando aconteceu 
a remoção. Na hora eu 
estava trabalhando na 
montagem de um circo. 
Quando cheguei, de 
noite, não tinha mais 
nada. Falei até com a 
ouvidoria pública, mas 
não consegui.” (Jackson)
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Entrevista com Marcelo Soares 
presidente da Fasc

Quais são os critérios para o 
Aluguel Social (AS) e por que uns 
são maiores e outros são menores?

O Aluguel social é uma política 
habitacional e quem faz este regra-
mento é o Departamento Municipal 
de Habitação (Demhab). Nós temos 
hoje dois modelos de Aluguel Social 
na cidade de Porto Alegre. O primeiro 
é o AS básico que é uma ferramenta 
construída com o trabalho pelas equi-
pes técnicas da Fasc e do Demhab. É 
um modelo no qual o referenciamen-
to e o fl uxo de trabalho foi construído 
através dos nossos CRAS nos terri-
tórios na medida em que as famílias 
são acompanhadas nos territórios. (...) 
São 12 cotas mês a um custo de R$ 
300,00 cada uma delas. (...) Mais re-
centemente nós temos, pela primeira 
vez (...) o AS para população adulta 
em situação de rua.(...) com plano de 
acompanhamento através dos nossos 
CREAS(...) Estamos em processo de 
construção, temos desafi os, precisa-
mos muitas vezes dar um passo atrás 
para dar dois à frente. (...) Por que a 
diferença de valor? Porque hoje nós 
temos uma cota de 50 AS ao mês 
para a população adulta em situação 
de rua. Este é um valor que já existe 
no Demhab. Nós conseguimos nesta 
construção enquanto prioridade para 
dar conta de um investimento para a 
população adulta usar como base o 

valor mais alto. E ele é exclusivo para 
este perfi l da população(...).

Quantas famílias em situação 
de rua recebem o AS?

Cabe reforçar que nós começamos 
talvez um pouco destorcido esse pro-
cesso, com um modelo para contemplar 
algumas pessoas que se encontravam 
na Praça da Matriz.(...). Começamos, 
então, com estas seis pessoas e depois 
foram propiciados para outras duas 
pessoas, fechando oito. Nós entramos 
no segundo módulo para contemplar 
as pessoas que estavam no Parque da 
Harmonia(...). Nós temos hoje dois es-
paços que são na Restinga (...) e outro 
espaço que fi ca na Ernesto Alves. Neste 
momento, entre ingressos – pessoas que 
estão em processo de fl uxo de encami-
nhamento temos 32 pessoas em exclu-

sivo para população adulta em situação 
de rua. E temos, sim, uma demanda já 
aguardando, mas eu não tenho este 
número (...).

Como ele vai se manter nes-
se lugar, se está difícil entrar no 
mercado de trabalho para um 
morador de rua?

Nós temos que fortalecer as de-
mais políticas públicas (...) para pro-
piciar o trabalho, o emprego, a renda. 
Oportunizar alternativas de transfor-
mação de forma digna, valorizando 
e dando condições não só através de 
uma política habitacional (...) Porque 
senão ela não vai ter dinheiro para pa-
gar luz, pagar água, comprar seu ali-
mento, para cuidar da sua família e de 
trazer de volta para o seu aconchego os 
seus fi lhos. Então isso não é exclusiva 

ação da política de assistência social. 
(...) Em alguns momentos disseram 
que estávamos fazendo uma moeda 
de troca ao oportunizar o AS (...) mas 
um dia eu vou olhar para atrás e di-
zer: “Puxa eu colaborei um pouqui-
nho para essa ferramenta”. Então cabe 
agora fortalecer elementos através das 
secretarias municipais do Trabalho e 
Emprego, da Indústria e Comércio, da 
Educação e através do diálogo com 
o Movimento (MNPR/RS). De tal 
forma que a gente consiga, degrau a 
degrau, buscar mecanismos e dar uma 
porta de saída para estas pessoas. 

Quais os principais pontos do 
novo Plano de Atenção da Popu-
lação em Situação de Rua?

O Atenção Pop Rua não é um pla-
no. Este foi um nome escolhido para 
dar atenção e visibilidade à necessidade 
de mais investimento. Eu preciso dizer 
que fazer política pública de assistência 
social é cara. Ela é necessária para as 
pessoas que mais precisam, mas hoje 
mais de 95% do custo desta política pú-
blica é mantida por recursos do fundo 
do tesouro da prefeitura. Um percentual 
muito baixo vem do Governo Federal 
e do governo do Estado. (...) E estas 
ferramentas partem de uma política 
pública estabelecida com a implanta-
ção do Sistema Único de Assistência 
Social. Então, o AS é isso. (...) Não é 
a solução e não é o sufi ciente. (...) Em 
poucos dias vamos ingressar na Fasc 44 
novos profi ssionais. E isso vai permi-

tir ter uma equipe de abordagem para 
população adulta no fi nal de semana, 
por exemplo (...) Outra coisa que não 
depende da Fasc, mas é importante são 
os redutores de danos que retornarão 
depois de 20 anos sob responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, junto 
com a Fundação e com os Direitos Hu-
manos. Com isso ingressam outras 24 
pessoas ao lado desses 44 trabalhando 
no dia a dia. 

Têm ofi cinas ou trabalho para 
as pessoas que ganharam o AS estão 
na Restinga e em outros lugares? 

Realmente este é um dos avan-
ços que nós precisamos. É conectar 
estas políticas públicas e fortalecer 
os elementos. Hoje nós não temos 
isso ainda. É um dos desafi os. Creio 
que isso a gente constrói junto com o 
Comitê de Acompanhamento e Mo-
nitoramento da População Adulta em 
Situação de Rua (...)

E sobre os atrasos do AS. Tem 
gente que desistiu por isso. Tam-
bém podem ser despejados. 

É mais um dos desafi os do forta-
lecimento da transversalidade. (...) É 
feito um contrato entre a Prefeitura, o 
proprietário e a pessoa que vai morar. 
(...) O dinheiro sai do orçamento do 
Demhab e vai direto para a conta do 
proprietário que alugou esta casa. O 
que aconteceu foi a demora dos trâ-
mites burocráticos, que atrasaram. E 
é verdade: teve um desgaste.

“Um passo atrás, dois à frente”

Espera continua

• Suziane Silva dos Santos, 32 anos e seu companheiro 

Dionatan, 23, moram há cinco meses no terreno baldio da 

antiga Terreira da Tribo. Nunca foram procurados pela Fasc no 

local. Eles mesmos buscaram assistência no Centro Pop 1. Então 

conseguiram encaminhamento para o Aluguel Social, mas estão 

com difi culdade para achar um lugar seguro e compatível com os 

R$300,00 que são pagos. Se incluir água e luz passa de R$400,00 

mensais. Por causa das difi culdades, expirou o prazo de 60 dias 

dado pela Fasc. Assim, continua o improviso na barraca. (José Luiz)

“Faz seis meses que tenho o Aluguel 
Social. Mas só consigo pagar porque estou 
trabalhando na Cootravipa. O valor não é 
sufi ciente. Eu também me pergunto por que 
não ajudam a gente a fazer um plano para 
não voltar para a rua? O acompanhamento 
social não existe” (Alexandre)

(Participaram desta matéria: Carlos, Jackson, Dayvid, Elvis, Suziane, 
Índio, Joanatan, Diogo, Edisson, Paulo, Andrey, Leandro, Jorge, Zé 

Luiz, Alexandre, Ana Paula, Rita, Cícero, Lenon, Paulo, Arno, Michel-
le, Pedro e colaboradores)

Soares defende que a solução é a transversalidade
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Eu sou 
gente
Você acha que tem?
Por que?
Qual a diferença?
O pobre é diferente 
do rico?
Será?
Só o pobre faz coisa 
errada?
Só o pobre usa droga?
Será?
Todo mundo é 
diferente
Mas não nas vestes
E sim no nome
No sangue
Pobre e rico tem 
família
E mãe
Então por que
Você acha que tem?
Se você tem
E sou gente
Eu também.
 
Michelle Aparecida
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O jornal Boca de Rua tem a 
agenda sempre cheia. É preciso 
organizar os convites para dar con-
ta de todos. As universidades, por 
exemplo, estão sempre solicitando 
que os participantes falem sobre o 
projeto. Confira algumas das últi-
mas “andanças” do Boca: 

Encontro 
Nacional 
em Brasília

Do dia 20 ao dia 22 de agosto 
ocorrerá o 3° Encontro Nacional 
da População de Rua em Brasília/
DF. O encontro é uma organização 
do Movimento Nacional da Popu-
lação de Rua (MNPR), que reunirá 
apoiadores e militantes na capital 
do país para a realização de debates, 
reuniões e reivindicações em torno 
da Política Nacional da População 
em Situação de Rua (decreto lei n° 
7.053). No total, representantes de 
13 estados que possuem organiza-
ção do movimento irão participar, 
com o objetivo de tirar a agen-
da de luta para enfrentar a difícil 

conjuntura política da atualidade. 
O evento, mais do que qualquer 
outro, buscará reforçar a resistên-
cia e fortalecimento das relações 
do movimento a nível nacional e, 
para isso, estratégias serão pautadas 
e construídas para enfrentar as mu-
danças no governo federal e garantir 
a permanência do que a população 
em situação de rua já conquistou. O 
encontro promete!

PUCRS e Unisinos 
em Porto Alegre e 
São Lepoldo
No dia 2 de setembro de 2015, 

a equipe do Boca de Rua realizou 
uma palestra no auditório da Facul-
dade de Comunicação Social (FA-
MECOS) da PUC/RS, em Porto 
Alegre. A palestra ocorreu durante 
a noite e o público compareceu 
em peso, o auditório estava cheio 
para a atividade e o encontro foi 
de muitas risadas, perguntas e de 
vendas do jornal. Em 7 de outubro 
o projeto Boca de Rua também foi 

apresentado na faculdade de jor-
nalismo da Unisinos, a convite da 
professora Sônia. Apesar de cair um 
temporal, a aula estava lotada. Na 
ocasião também foi apresentado o 
documentário “Boca de Rua- Vozes 
de uma Gente Invisível”.

Conexões em 
Cachoeirinha

Cachoeirinha recebeu, do dia 3 a 
11 de agosto, o evento Conexões: O 
jovem a cidade e a sociedade. No dia 
8, Cícero, Bruno e Zé representaram o 
Boca de rua na mesa “Cultura como 
agente de transformações” apre-
sentando o jornal para a juventude 
presente e falando sobre a cidadania 
no mundo atual. O “Conexões” foi 
realizado no auditório-cinema no 
Shopping do Vale, no centro, concen-
trando mais de 30 horas de atividades 
e 2.000 pessoas envolvidas. Em 2016, 
o projeto terá continuidade em esco-
las e comunidades de Cachoeirinha, 
para envolver a juventude em ações, 
debates e conexões sobre cidadania, 
política, cultura e lazer. 

De vento em boca
Integrantes do Jornal falaram à juventude sobre cidadania e transformação social

Rodrigo nos deixou
Rodrigo Proença era um artista. Pintor e poeta, 

ele também gostava de Filosofia. Nos últimos 
tempos andava muito mal e já não conseguia 
frequentar as reuniões do jornal. Rodrigo fale-
ceu em outubro. Mais um que perdemos para as 
dificuldades da vida.

O Boca agora tem blog
http://jornalbocaderua.wordpress.com

Aqui você pode ler as matérias do jornal na íntegra e também outras notícias.
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Não compre de 
crianças e adolescentes
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Nesta edição elas viram o mundo do avesso
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ABAIXO AS 
GRADES

115ANOS

Querem cercar o Parque da Redenção e as grades 
do Auditório Araújo Vianna já são um começo. 
Privatizaram um espaço público. Como disseram 
as crianças do Boquinha: “Redenção é território 
livre. É para onde os escravos iam quando se 
libertavam. Então, como pode ter grades?”

ABAIXO AS 
GRADES


