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Não compre de 
crianças e adolescentes

Ano XIII, número 53, julho, agosto e setembro de 2014 – Preço: R$  2,00IMPRESSO

Nesta edição elas entrevistam o fotógrafo 
Sebastião Salgado direto de Paris.

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Quem perdeu 
com a Copa?

O Brasil perdeu a Copa 2014. Mas não foram só jogadores e torcedores 
que sofreram. Muitos outros brasileiros também sofreram. 

não por gols perdidos, mas por casas e direitos perdidos.
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Os moradores de rua de Porto Alegre 
sentiram diferença no seu tratamento du-
rante a Copa do Mundo na cidade. Houve 
coisas estranhas em relação aos tempos 
normais. Foi possível perceber  até  uma 
diminuição na violência física da polícia 
contra os moradores de rua nos locais pú-
blicos. Acreditamos que isso não acon-
teceu de graça, mas foi em função das 
determinação feitas no Seminário sobre 
Direitos da População de Rua na Câmara 
de Vereadores (veja matéria na contraca-

pa), onde ficou definido que não seriam 
feitas abordagens para tirar as pessoas da 
rua. Outro motivo: os turistas não verem 
a violência policial.

Porém não se podia circular livre-
mente perto do Praia de Belas, parque 
Harmonia, anfiteatro Por do Sol, e muito 
menos chegar próximo do estádio Beira 
Rio. Quem aparecia por lá de carrinho era 
expulso para longe. A presença massiva 
da Brigada Militar nas ruas foi sentida e 
intimidou um pouco os moradores de rua, 

mas o Ministério Público estava fazendo 
ronda pela cidade para impedir a BM de 
retirar pessoas das ruas de maneira vio-
lenta. Todos os ambulantes nessas áreas 
também sofreram repressão, tendo seus 
materiais de venda apreendidos pela Se-
cretaria Municipal de Indústria e Comér-
cio (SMIC).

O pessoal da “Ação na Rua”, pro-
movido pela Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (FASC), veio na Ci-
dade Baixa, Praça Garibaldi, Opinião, 

Glenio Perez, Por do Sol, para abordar 
as pessoas em situação de rua e verem 
se precisam de ajuda ou encaminha-
mento. Porém, faltaram facilitadores 
competentes. Poucos moradores de rua 
foram realmente abordados. Eles preci-
savam de alguém que lhes apresentasse, 
alguém para fazer a ponte com os mo-
radores de rua, porque  tinham medo 
de chegar sozinhos. Será que pensam 
que os moradores de rua são bandidos, 
drogados, ladrões?

Impedidos de 
ficar em casa

Moradores de rua foram mandados 
embora de Porto Alegre durante a Copa. 
Aconteceu uma “limpeza” urbana, mas 
as pessoas evitam se identificar, por 
medo de represálias.

Existem vários relatos de que ofe-
receram dinheiro para as pessoas irem 
para cidades da zona metropolitana: 
Alvorada, Viamão, Guaíba, etc. O 
(Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) de Sa-
piranga normalmente atende de 20 a 30 
pessoas, mas durante a Copa atendeu 
200. Havia táxis levando o povo até 

estação de trem e ninguém sabe quem 
pagava a corrida. Duas Kombi de Por-
to Alegre deixaram vários moradores 
de rua em Pelotas, em uma espécie de 
cracolândia da cidade. Eles afirmaram 
que deram R$ 600,00 para eles ficarem 
lá durante a Copa. 

Em Porto Alegre, os policiais 
mandavam os moradores de rua saí-
rem dos locais turísticos para lugares 
onde ninguém vê. Não deixavam nin-
guém ficar embaixo de marquises ou 
viadutos. Aconteceu uma higieniza-
ção do centro, pois tiraram o pessoal 

dos locais visíveis e esconderam em 
terrenos baldios, com tapumes, onde 
deixavam as pessoas ficar. Um desses 
lugares foi na Cidade Baixa- esqui-
na com João Alfredo e Aureliano Fi-
gueiredo Pinto- onde estão morando 
vários grupos de pessoas sem casa. 
Nunca se deixou ninguém morar lá, 
mas durante a Copa podia. A polícia 
até aconselhou a ir para lá, pois é fe-
chado em volta e ninguém consegue 
enxergar dentro. Pergunta-se: agora 
que a Copa terminou as pessoas po-
derão continuar lá? 
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Parodiando Quintana,vemos 
um porto não muito alegre e olha-
mos o “Mapa das Remoções”: 
Rua Aureliano de Figueiredo 
Pinto, no cruzamento com a Rua 
João Alfredo, Rua José Montaury, 
entrada da Catedral Metropolita-
na, Viaduto Dom Pedro I, Praças 
do Gasômetro e da Alfândega, 
Estação Rodoviária, Aeroporto, 
imediações da estátua do Laçador. 
Não importa quem ou quantos. É 
preciso “largar”, limpar a área, 
sumir para bem longe (Viamão, 
Alvorada, Cachoeirinha, Pelotas, 

etc) pois vai começar o espetáculo 
da Fifa e é necessário esconder do 
mundo. É preciso inventar uma 
nova Porto Alegre.

No dia 8 de julho, às 22h30min 
na Praça do Gasômetro seis mora-
dores de rua restavam, deitados, à 
espera do golpe final dos agentes 
do Nono Batalhão de Polícia Mi-
litar (9º BPM). Eles disseram que 
sobreviviam do lixo e falaram de 
outros companheiros que partiram 
“num rabo de foguete”, escoltados 
por brigadianos para Deus sabe 
onde. Uma dessas pessoas estava 

doente, não comia há dias e preci-
sava de medicação.  As tentativas 
de encaminhamento para o Alber-
gue Municipal e a abordagem de 
rua foram ignoradas e o levamos 
de carro para o Hospital de Pron-
to Socorro). Para monitorar estas 
situações de abuso, foi criada a 
Patrulha de Direitos Humanos 
que envolveu a população de rua, 
representantes de órgãos públicos 
e do MNPR, para a coleta de de-
núncias sobre violação de direitos 
e violência policial.”
Reinaldo Santos e Rosângela Ramos

Limpeza urbana

Mapa das remoções

“Disseram que tinha um 
novo albergue em Guaíba e 
levaram alguns companhei-
ros  pra lá. Uma noite 18 poli-
ciais do 18ºBatalhão de Polí-
cia Militar invadiram nosso 
espaço e colocaram todos 
de costas, pois fizemos fogo 
pra cozinhar. Eles dizem que 
tinha que deixar tudo limpo. 
Todos os dias eles aborda-
vam e o pessoal da prefeitu-
ra avisou que não era para 
sair se chegarem oferecendo 
dinheiro.”
(M.C., moradora de rua que 
dorme no cruzamento  da  
João Alfredo com a Èrico 
Veríssimo)

“Nas quatro semanas ante-
riores à realização dos jogos, 
o número de moradores de 
rua no Presídio Central au-
mentou em 30%.“
( F. , integrante da Comissão 
de Defesa do Consumidor 
Direitos Humanos e Seguran-
ça Urbana – CEDECONDH) e 
servidora da SUSEPE)

“Vieram aqui de cavalo e mo-
tocicleta e levaram o povo 
todo. Não fomos porque somos 
catadores de rua. Disseram 
que iam recolher tudo em 24 
horas. Uma senhora ligou para 
o Albergue, mas estava lota-
do. Tem um rapaz doente que 
ficou quatro dias sem se ali-
mentar, vomitando direto.” 
(O.S. morador de rua que dor-
mia na Praça do Gasômetro).

“Me refugiei nas imediações 
do Porto Seco para não ter que 
ser corrido  de Porto Alegre.” 
(J.N.R, morador de rua)

muitos  sem-tetos foram mandados 
“num rabo de foguete” para outras cidades 

Moradores de rua foram proibidos de circular por vários 
pontos da cidade no período da Copa do Mundo 2014
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Como a rua é a casa de grande 
parte dos integrantes do jornal Boca 
de Rua, nós vimos tudo o que acon-
teceu durante a Copa, em todos os 
horários, mesmo quando a imprensa 
não estava presentes. Por exemplo: 
acompanhamos as manifestações 
contra a Fifa, passo por passo.

Os protestos eram  contra as im-
plicações negativas da Copa para as 
pessoas mais pobres, a violência, o 
desrespeito aos direitos humanos e 
à Constituição. Todo mundo têm di-
reito de se manifestar, mas nenhum 
governante gosta de ser pressionado. 

Durante as manifestações, os 
policiais andavam com câmeras 
acopladas no uniforme, para filmar 
os manifestantes e a Brigada Mili-
tar adquiriu um caminhão tanque 
blindado de água, que cabe 4 mil 
litros, para atirar nos manifestantes 
durante os atos. Ele também pode 
jogar tinta, para marcar as pessoas 
e prenderem mais tarde. 

A Brigada Militar não devia 
agir só quando há violência ou 
vandalismo? Quando apenas se 
manifestam, as pessoas não preci-
sariam ser reprimidas. Sempre há 
os que fazem bagunça, mas a BM 
devia ter mais cuidado ao lidar com 
o povo. Os protestos servem para a 
sociedade refletir sobre o que está 
errado. O problema é que quando 
a BM resolve reprimir, até a pes-
soa provar ser inocente, já apanhou 

muito.  Não é à toa que o único pre-
so até agora, lá no Rio de Janeiro, 
era morador de rua. Só quem tem 
dinheiro consegue se defender.

Abaixo, o relato do que realmente 
aconteceu durante as manifestações:

12 de junho de 2014, 
Prefeitura de Porto Alegre

A manifestação que saiu da Pre-
feitura e percorreu as ruas do centro e 
Cidade Baixa contou com mais de 2 
mil pessoas durante seu trajeto. Hou-
ve muitos gritos, cantorias, e alguma 
quebração. O número de  policiais era 
grande, mas  eles acompanhavam de 
longe. Os cavaleiros da BM saíram 
da Praça Garibaldi e fecharam a Lima 
e Silva, João Alfredo e José do Pa-
trocínio, se dirigindo para o Zumbi, 
onde terminou a caminhada. Foram 
lançadas bombas sobre a massa e 
quatro jornalistas ficaram feridos. 
Como eles, vamos para rua mostrar 
o que acontece e para nós isso foi uma 
mostra dos riscos da profissão. Mas 
defendemos nossa pauta e o direito 
que o cidadão tem de ler diferentes 
versões do tema abordado. As bom-
bas desmobilizaram a marcha man-
chando o momento Copa. 

Depois do fim da marcha a BM 
ainda cercou os remanescentes que 
permaneciam se manifestando, 
indo em direção à Fifa Fan Fest, 
e partiu com os cavalos para cima 

Fo
to

 A
le

xa
nd

re
 P

or
tu

gu
ês

/C
âm

ar
a 

P
O

A
Fo

to
 A

le
xa

nd
re

 P
or

tu
gu

ês
/C

âm
ar

a 
P

O
A

Fo
to

 E
ds

on
 S

ou
za

/C
âm

ar
a 

P
O

A

das pessoas. Nas outras manifes-
tações, teve presença massiva da 
polícia, o que diminuiu a quanti-
dade de gente porque as pessoas 
ficam com medo. 

18 de junho, 
Praça Argentina

A manifestação saiu da Praça 
Argentina, na Avenida João Pessoa 
com Salgado Filho. Havia mais po-
liciais do que manifestantes. Cerca 
de 200 pessoas se concentraram na 
praça enquanto a BM fechava todas 
as ruas do entorno: João Pessoa, Sal-
gado Filho,  André da Rocha e In-
dependência. Somente a rua Havaí 
ficou aberta e por isso era o único 
lugar para onde ir. 

A estratégia da BM foi encur-
ralar as pessoas e dispersar antes 
que a marcha crescesse. A barreira 
da polícia era intransponível, havia 
cerca de 400 policiais fortemente 
armados. Ao se aproximar da fita 
de isolamento colocada pela BM, 
os manifestantes foram recebidos 
com bombas. Várias pessoas, en-
tre manifestantes e jornalistas, se 
feriram fugindo das bombas. As 
pessoas foram até o Largo Zumbi 
escoltadas e depois dispersaram. 
Um dos policiais que parecria co-
mandar a operação, disse que “a 
orientação foi evitar o contato físi-
co entre policiais e manifestantes”.

Fomos ver a sua exposição cha-
mada Genesis e gostamos muito. 
Como o senhor não mora aqui e 
não podemos conversar, mandamos 
algumas perguntas. O senhor pode 
responder? Se disser sim, vai sair 
no nosso jornal.

Suas fotos são muito bonitas, 
bacanas e lindas. Elas parecem uma 
coisa e são outra. A areia parece 
água, o rio parece estrada, o gelo 
parece areia, a lava parece rio. Não 
sabemos como o senhor faz isso. E 
também como chega bem pertinho 
dos animais ferozes sem que eles 
ataquem o senhor. 

A gente ficou pensando como 
serão todos aqueles lugares no fu-
turo. Talvez não sejam tão bonitos. 
Talvez construam casas nas monta-
nhas, porque tem muita gente sem 
casa. Talvez essas casas tenham 
grades nas janelas, como acontece 
na cidade, porque onde tem muita 
gente, quase sempre tem ladrão.  
Talvez coloquem os animais no 
zoológico, o que vai ser uma pena. 
E também pode ser que cortem 
aquelas árvores todas. 

Uma coisa boa que imaginamos 
são pessoas de todas as cores – não 
só brancas, negras ou índias – no 
futuro. Quem sabe alaranjadas, 
amarelas, verdes e azuis. Assim não 
vai haver mais racismo. E também 
ficamos pensando: no futuro po-
derão existir homens lagartos? 
Porque aquela mão é muito pareci-
da com a nossa. Pintando as unhas 
dele, então, ficou igualzinha. 

E por isso, porque tudo muda, 
a gente acha que foi super impor-
tante o senhor ter fotografado 
tudo aquilo. Para que a que a gente 
nunca esqueça como era.

Querido Senhor 
Sebastião

Diário das manifestações 
contra a Fifa

A estratégia da BM foi encurralar 
os manifestantes e dispersar antes 
que a marcha crescesse

Policiais fortemente armados intimidaram 
os manifestantes e feriram  várias pessoas, 
inclusive jornalistas

Diário das manifestações 
contra a Fifa
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Direto de Paris
O fotógrafo Sebastião Sal-

gado é um homem ocupado. Viaja 
pelo mundo inteiro, dá palestras e 
é procurado por grandes veículos 
de comunicação de vários países.  
Mas ele encontrou tempo para 
responder a entrevista das crian-
ças do Boquinha. E fez questão de 
ligar pessoalmente de Paris, onde 
mora, para que elas ouvissem sua 
voz.  “Foi um prazer imenso”, dis-
se. E agradeceu. 

Quanto anos o senhor levou 
para fazer todas aquelas foto-
grafias e viajar por todo o mundo? 
Ficou todo este tempo sem ver a 
sua família?

Eu levei oito anos fotografando, 
mas não passei oito anos diretamen-
te lá. Eu preparava a reportagem, 
passava dois anos fotografando, 
voltava para a minha casa aqui em 
Paris. Escolhia as fotos daquela 
viagem e já partia para outra. Eu 
viajei em média oito meses por ano 
durante oito anos. Eu multiplico oito 
anos por oito meses, são 64 meses, 
que eu passei nos locais onde eu fui 
fotografar. Não fiquei longe da mi-
nha família porque em muitas delas 
a minha mulher, Lélia, que é a cura-
dora da exposição e também dese-
nhou os livros, foi comigo. Ela tinha 
que ver o que eu vi. Não ficou todo 
o tempo que eu fiquei, mas ficava às 
vezes duas, três semanas e depois 
voltava. Eu tenho também um filho 
que é cineasta. Ele fez um filme com 
um cineasta alemão chamado Wim 
Wenders. Esse filme vai sair agora, 
em outubro ou novembro. Então o 
meu filho também esteve perto.

Como conseguiu chegar em to-
dos aqueles lugares sem gente, 
nem estradas?

Muitos lugares eu consegui de 
carro, como por exemplo, quando eu 
fui ao deserto do Saara. Não tem 
estrada, mas os carros, com pneus 
especiais conseguem andar sobre a 
areia. Então eu ia de carro, parava 
o carro em algum lugar e ia a pé 
nos pontos em que eu ia fotografar. 
Outras reportagens eu fiz de bar-
co, como quando eu fui trabalhar na 
Antártica e naquelas grandes ilhas 

como a Geórgia do Sul e as Malvi-
nas. O barco ia comigo, eu saltava 
do barco, ia a pé, voltava dormia no 
barco. E fui navegando. Às vezes 
eu fazia dois, três meses de barco. 
Quando fui a Galápagos também fui 
de barco. Muitas vezes eu fui de 
balão para fotografar. Eu não podia 
ir de avião nem helicópteto porque 
fazem muito barulho. Então, um 
amigo na África tinha um balão. O 
balão viaja com o vento. Você pode 
aproximar dos animais. Muitas ve-
zes eu fui a pé. Eu cheguei a fazer 
uma viagem nas montanhas no nor-
te da Etiópia de 850 quilômetros a 
pé.Tínhamos 18 pessoas que leva-
vam a nossa carga: tendas, comida 
material fotográfico. Um grupo de 
homens como eu que organizaram 
essa expedição. Tinha guias, os que 
tomavam conta dos animais. E nós 
viajamos juntos durante dois me-
ses. Também fiz uma viagem longa 
a pé ao norte de um país chamado 
Butão, que está na divisa da China, 
perto da Índia, lá nas montanhas do 
Himalaia. Fizemos 550 quilômetros 
a pé.  Foi assim dessa forma que 
eu viajei.

Como fez para tirar as fotos 
dos bichos lá de cima - como a 
quela grandona dos bichos cor-
rendo - e também dos animais 
ferozes, bem de pertinho?

Na foto da manada, eu estava 
num balão. É um meio fabuloso de 
viajar. Porque o balão não tem mo-
tor. É com ar quente. Você aquece 
o ar que está dentro daquele gran-
de envelope que é o balão, aquele 
bojo que o balão tem dentro, lá em 
cima. E o vento vai levando o balão. 
Então, dá para se aproximar dos 
animais e eles não têm medo por-
que não faz barulho. Eles encaram 
como um grande animal colorido. 
Mas o balão tem dois problemas. O 
primeiro é que você não pode mu-
dar a direção. Onde o vento vai o 
balão também vai. O segundo é que 
tem que viajar no balão muito ce-
dinho. Entre 5 horas , 5h30min da 
manhã até as 7h30min. Depois, é 
preciso parar. Porque quando o sol 
esquenta o solo dá uma corrente 
ascendente.  Vocês já viram aque-

les redemoinhos com aquela roda 
de poeira que sobe? Aquilo ali é 
uma corrente ascendente. Ela pode 
elevar um balão a 10 mil metros e 
se isso acontecer, não tem ar para 
respirar lá em cima e a gente morre 
por falta de oxigênio. E também não 
haver gás suficiente para descer 
devagarinho. Aí esfria o ar do balão 
e ele cai como uma pedra. Por isso, 
é preciso fazer muitos voos. Eu dei 
muita sorte de passar por aquelas 
manadas maravilhosas naquele mo-
mento em que o sol está nascendo. 
Vocês podem ver que  há marcas de 
patas. É porque o terreno é panta-
noso. Tem água em baixo.

Os animais ferozes eu foto-
grafei andando de carro. Quando 
você aproxima o carro de uma ani-
mal feroz, ele vê você e o carro 
como uma unidade. Ele não lhe vê 
lá dentro do carro, separadamen-
te. Você é parte do carro. Então, 

como o carro é muito maior do que 
ele, não ataca o carro. Tem uma 
onça, que está pertinho de mim, 
mas essa eu estava em uma canoa. 
Eu estava perto, realmente, mas 
para me atacar, ela tinha que na-
dar muito. E como tinha um motor-
zinho no barco podíamos ir embora 
mais rápido do que ela.

E o elefante? Na exposição di-
zia que ele tentou atacar o carro.

É essa foi especial.  Nós estáva-
mos na Zâmbia, um país da África, 
onde os caçadores matam os ele-
fantes a partir dos carros. Então 
o elefante já marcou. Quando ele 
vê um carro, ele ataca antes. É um 
movimento de defesa.

 
Como conseguiu fotografar os 

barcos no meio da água? Estava 
em outro barco?

Imagino que esta pergunta é so-

bre um barquinhos com um grupo 
de indígenas lá no Alto Xingu. Eu 
estava em uma barquinho também. 
Igualzinho. É a canoa de pesca de-
les, feito de tronco. Eu fui viver 
com aqueles indígenas e era uma 
grande pesca, o sol estava nas-
cendo. Agora, o equilíbrio dentro 
daquele barquinho é complicado. 
Tem que fazer a foto e sentar ou-
tra vez, porque senão a gente se 
desequilibra e cai na água.  

O senhor fez tudo sozinho, ou 
outras pessoas ajudaram?

Outras pessoas ajudaram. Às ve-
zes a gente vê uma exposição como 
esta, com o nome do fotógrafo, as 
fotos do Sebastião Salgado, só o 
Sebastião Salgado que aparece. 
Mas não é bem assim. Eu tenho uma 
equipe que trabalha comigo aqui na 
França e que me ajudou a identifi-
car os lugares, a preparar todas as 

reportagens, que conseguiram as 
autorizações, que organizar as ex-
pedições. Depois eu fui lá e fotogra-
fei. Eu levo comigo um assistente 
que me ajuda com o material, que 
é um guia de montanha e me ajuda 
nas escaladas e longas caminhadas. 
É claro que a fotografia eu faço 
sozinho, mas para a preparação da 
fotografia tem um grande número 
de pessoas me ajudando. Depois de 
feita a fotografia, ainda tem uma 
quantidade maior de pessoas que 
me ajuda a escolher as fotos, a 
editar, no momento de imprimir os 
livros, que tem que ir lá na gráfica. 
O laboratorista também é outra 
pessoa importante. No fundo, se 
eu considerar, a fotografia mesmo 
é menos de 1%. O resto – 99% - é 
trabalho antes e depois, inteira-
mente ajudado por outras pessoas. 
Na realidade é um grande trabalho 
de equipe.  

Como será o 
amanhã? A criançada 
fez uma releitura 
das fotos de 
Sebastião Salgado e 
imaginou o futuro. 
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Receita da 
boadrasta

 Madrasta é uma palavra feia. Mas é 
só uma palavra. Ser madrasta pode ser bom. 
Um pouco difícil no começo, mas depois fica 
bom. Para quem não pode ter filhos, então, 
é uma oportunidade de ganhar uma família. 
Por isso, é impossível entender como alguém 
pode matar uma criança, como aconteceu 
com o menino Bernardo, assassinado pela 
madrasta. Ela deve ser louca. Bem louca. Não 
tem coração nem alma. 
Para ser uma boadrasta a pessoa precisa 
um pouco de paciência. Precisa entender 
que tem um tempo para as crianças, os 
adolescente – e até a sogra- aceitarem a 
separação. Eles acabam vendo que ninguém 
é destruidora de lares. Quando um casa-
mento termina a culpa não é de ninguém. E a 
pessoa também precisa conversar, explicar 
que quer ser amiga e não tomar o lugar da 
mãe, porque mãe é mãe. E não pode ficar 
falando mal. 
  Ser amiga de uma adolescente, por 
exemplo, é sair para comprar umas coisi-
nhas com ela, mas não só isso. Amigo é para 
hora boa e ruim. Tem que dar respeito para 
ter respeito. Tudo isso é bem mais fácil de 
entender para uma pessoa que já passou di-
ficuldades na vida, como por exemplo quem 
não conheceu a mãe e foi dada para outra 
família quando bebê, quem viu o pai morrer 
nos seus braços, quem viveu na rua, puxou 
carroça. A pessoa valoriza a família, não quer 
perder. A gente quer que gostem da gente. 
 Então, é bom quando te chamam de 
tia, quando sorriem, quando abraçam. E dá 
até para perder um dia de trabalho só para 
levar na escola ou em qualquer outro lugar 
que seja bom para eles. 

Autoras: Sabrina dos Passos Barbosa, Mara Rejane 
Barbosa da Silva, Roseara dos Santos Coimbra, Ana 
Lúcia Alonso, Janaína da Rocha Soares.

Mãe 
Coruja 

Participaram desta edição: Albertt, Emeli, Eric, Kessyia, Nico-
las, Nicolli, Rayssa, Kauane.

Onde conseguiu dinheiro para 
viajar tanto?

Eu consegui com uma série de 
revistas. Eu trabalho para elas. Eu 
fui antes nessas revistas e fiz um 
contrato de oito anos com elas. E 
disse: Eu forneço a vocês quatro 
grandes reportagens por ano, vo-
cês publicam e pagam pelas foto-
grafias. Então elas me davam um 
dinheiro a cada ano. Eu acertei com 
revistas da França, Itália, Espa-
nha, Portugal, Estados Unidos, 
Inglaterra. Assim eu tinha uma 
base financeira para me garantir. 
Depois eu tive duas fundações que 
ajudaram nos Estados Unidos e no 
Brasil a Companhia Vale. O Conjun-
to disso me permitiu fazer esse 

trabalho, que custou caro, porque 
eu precisei viajar muito, pegar 
muito avião, alugar muito barco, 
organizar expedições.

Por que o senhor é careca? 
Gosta ou perdeu o cabelo?

Eu trabalhei muito na África, 
principalmente nos anos 90. Eu tra-
balhava num campo de refugiados 
em condições muito duras. Na época 
estava fazendo um livro chamado 
Êxodus, sobre populações em des-
locamento. Não tinha água para se 
lavar e às vezes nem para beber. Eu 
não rapava o cabelo e tinha uma bar-
ba muito grande. Me dava piolho. Um 
dia eu falei: eu vou rapar tudo isso. 
E eu rapei. Depois, com um copinho 

de água, lavei a cabeça e o rosto e 
tive a impressão que tinha tomado 
um banho, de tão limpo. E a partir 
daí nunca mais deixei o cabelo cres-
cer. Todas as manhãs eu rapo o meu 
cabelo. Eu tenho um barbeadorzinho 
elétrico que me toma de 3 a 5 minu-
tos para fazer todo o meu cabelo. 
Hoje os barbeadores elétricos são 
muito bons. Eu passo um creme na 
cabeça e pronto. E gosto. Acabei 
me acostumando com a minha cara 
desse jeito. Acho ótimo.

Gostaríamos muito de ir com 
o senhor em uma viagem. Isso é 
impossível?

É. Eu sempre vou com o meu as-
sistente e com a minha mulher – não 

como minha mulher, mas como pro-
fissional – ou com o meu filho, que 
está fazendo um filme. Senão eu não 
levo ninguém comigo. Sabe, quando 
você vai fotografar tem que estar 
só para se encontrar. Quando são 
pessoas, para que elas te recebam, 
para você se apresentar a elas e ter 
tempo de conviver com elas. Quando 
são animais, não dá para levar muita 
gente para não assustá-los. Quando 
são paisagens, é preciso estar mui-
to concentrado para poder fazer 
bem. Se tem muita gente fica uma 
confusão, as pessoas falando... se 
cria um grupo e você faz parte dele. 
Quando chega com um grupo a sua 
assimilação é muito mais difícil. Por 
isso eu viajo sozinho.
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“...E o vento vai 
levando o balão. 
Então dá para 
se aproximar dos 
animais e eles não 
têm medo porque 
não faz barulho. 
Eles encaram 
como um grande 
animal colorido.” 
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Entrevista com Claudia Favaro, 
integrante do Comitê Popular dos 
Atingidos pela Copa em Porto Alegre,  
arquiteta, urbanista, assessora técni-
ca do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra) e mestranda do Programa 
de Pós Graduação em Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (PRO-
PUR/UFRGS).

 
O que é o Comitê Popular dos Atin-

gidos pela Copa?
O Comitê Popular da Copa nasceu 

de uma articulação de movimentos ur-
banos e de comunidades atingidas, que 
se uniram para debater, resistir e moni-
torar os impactos da preparação da Copa 
do Mundo nas cidades. Foi em 2009, 
logo depois da luta em defesa do Morro 
Santa Tereza. Na época, a governadora 
Yeda Crusius colocou um Projeto de Lei 
na Assembleia Legislativa para vender 
aquela área em frente ao estádio Beira 
Rio. A mobilização popular envolveu 
movimentos sociais, ambientalistas, 
sindicatos e a própria comunidade, e 
acabou derrubando o PL. As 4 mil fa-
mílias ameaçadas permanecem lá até 
hoje. O Comitê nasce nessa perspectiva 
de instrumentalizar a luta e monitorar 
os impactos principalmente na visão das 
comunidades atingidas.

Quais entidades que compõem o 
Comitê? 

O Comitê começou com a participação 
mais direta do MST, do Levante Popular da 
Juventude,União das Associações de Mo-
radores de Porto Alegre (UAMPA), asso-
ciações de moradores de bairros, Marcha 
Mundial das Mulheres, Movimento Utopia 
e Luta, Ong Cidade, Fórum da Reforma 
Urbana, Observatório das Metrópoles, di-
versos movimentos da sociedade civil que 
estão envolvidos nesse processo. 

Como o Comitê se formou?
No final de 2009 aconteceu no Rio de 

Janeiro e em São Paulo duas atividades 
importantes, que reuniram os integrantes 
e representantes de movimentos urbanos 
de 12 cidades-sede dos jogos, que estavam 
trabalhando com essa pauta da Copa. Nesse 
momento a gente teve a oportunidade de 
ouvir o relato de ativistas, de movimentos 
sociais, professores e jornalistas de outros 
países que já tinham passado por essa ex-
periência, a exemplo da Grécia, África do 
Sul. Eles trouxeram elementos importantes 
para instrumentalizar a luta. A partir desses 
relatos a gente começou a entender que em 
outros países já haviam ocorrido remoções, 
que diversas leis já tinham sido alteradas no 
período de preparação dos jogos, que acon-
teciam muitas violações de direitos huma-
nos dos trabalhadores que trabalhavam nas 
obras e também higienizações dos centros 

urbanos. A partir daí nos preparamos para 
enfrentar essas questões e tiramos a tarefa 
de montar comitês em cada cidade-sede. 
Todas as cidades-sede têm o seu comitê 
popular da copa que é formado de acordo 
com a conjuntura do movimento em cada 
local. Com a reunião desses 12 comitês foi 
formada a articulação nacional dos comitês, 
que teve um papel importante, pois con-
seguiu produzir um dossiê e sistematizar 
uma série de denúncias sobre processo de 
violações de direitos em relação à Copa 
do Mundo.

As pessoas que serão removidas vão 
ganhar o quê?

A política habitacional da prefeitura 
é uma “despolítica”. O projeto da Aveni-
da Tronco - que foi tirada da gaveta pela 
Prefeitura, pois já está no Plano Diretor 
desde 1950 - encontrou pelo caminho 
1.500 famílias. Desde o início, a Prefei-
tura sempre trabalhou numa metodologia 
de intimidação, de falta de informação. 
As pessoas sabiam que seriam removidas, 
mas não tinham ideia para onde iriam, não 
tinham informações básicas: quem sairia 
e quem não, por onde passaria a avenida, 
etc. Foi preciso um ano de mobilização 
da comunidade para, aos poucos, conse-
guir reunir essas informações. A Prefeitura 
sempre sinalizou com habitações popula-
res construídas nas zonas periféricas da 
cidade, ou seja, apartamentos do programa 

“Minha casa, minha vida” na Restinga, e  
em outros lugares muito distantes da atual 
moradia das famílias. Ou com o aluguel 
social, em que a prefeitura paga um valor 
mensal para a pessoa alugar uma casa em 
outro lugar. Ou, ainda, com o bônus mo-
radia, que é de  R$ 52 mil, sendoi que a 
família precisa encontrar uma casa com 
escritura. A questão é que não se encon-
tra na cidade nenhuma casa com escritura 
no valor de  R$ 52 mil, muito menos na 
mesma região onde as pessoas moravam. 
Assim, se formou uma luta para resistir a 
isso, principalmente pelos vínculos que ti-
nham com o lugar, o qual eles não queriam 
abandonar. A Prefeitura tentou cadastrar 
as famílias sem dar nenhuma informação, 
mas as famílias trancaram o cadastro so-
cioeconômico - não respondiam o cadastro 
enquanto alguém não viesse dar satisfa-
ções.  E então fizemos marchas de rua, mo-
bilizações, sempre no sentido de avançar 
na obtenção de informações. Os projetos 
de mobilidade da Copa do Mundo em 
Porto Alegre foram doados pela iniciativa 
privada. Foram feitos pelo sistema Siergs, 
com interesse direto das empresas nisso. 
Tem gente que diz “as empresas doaram o 
projeto para a Prefeitura, que boazinhas”. 
Mas a gente sabe que diversos terrenos no 
entorno das obras sofreram mudanças da 
legislação urbanística, com alterações de 
índices construtivos, o que beneficia dire-
tamente o esquema da Construção Civil. 

O Comitê vai fazer o acompanhamen-
to dos removidos?

Sim. O Comitê tem esse papel. Para nós 
hoje é muito difícil saber para onde foram 
levadas todas essas pessoas. A gente tem 
só indicativos. Agora que entrei no Mes-
trado vou procurar estudar isso, fazer um 
mapeamento de onde estavam as pessoas, 
para onde elas foram. As pessoas que saíram 
estão na mão da Prefeitura. Se a Prefeitura 
quiser parar de pagar o aluguel, a pessoa 
não tem onde morar. Antes elas estavam 
com o pé no território e a Medida Provisó-
ria 2220 garantia a elas o direito à moradia. 
Mas elas caíram no engodo da Prefeitura e 
hoje estão no aluguel social. Então, a gen-
te entende como uma responsabilidade do 
Comitê também seguir organizando essas 
famílias, a fim de instrumentalizá-las a, se 
não contempladas pela Prefeitura, disputar a 
propriedade privada, para que elas consigam 
acesso à moradia, mesmo que seja ocupando 
terras urbanas.

Qual a visão do Comitê em relação 
aos moradores de rua, também atingidos, 
mas invisibilizados?

É a parte mais vulnerável de todo o pro-
cesso, de toda essa cadeia dos megaeven-
tos. Não tenho dúvida de que é a população 
que mais sofre e historicamente mais sofreu 
nos processos de organização de eventos. 
São pessoas que estão totalmente suscetí-
veis a violações de direitos. O Comitê tra-
balhou mais na pauta da remoção dentro 
das comunidade. Acho que essa foi uma das 
dificuldades: não conseguimos nos envol-
ver diretamente com os moradores de rua 
e outros movimentos com os quais a gente 
podia ter se fortalecido. O que o Comitê vê 
como saída é que permaneçam todos o mais 
juntos possível. Quanto mais unidos, mais 
coletivizados estiverem, maior a chance 
de resistir.

Quais denúncias o Comitê fez para as 
autoridades?

Nós passamos por todas as esferas ins-
titucionais. A começar pela Assembleia 
Legislativa do RS, onde em 23 de março 
de 2009 fizemos a primeira Audiência Pú-
blica. Fomos à Câmara de Vereadores e fi-
zemos audiências na Comissão de Direitos 
Humanos, na Comissão de Habitação, na 
Comissão de Constituição e Justiça, pro-
pondo projetos de lei em áreas de interesse 
social - foi uma extensa negociação. Fomos 
ao Ministério Público Estadual e Federal, 
também e cada um jogava no colo do outro. 
Fomos até a Câmara dos Deputados em 
Brasília, procuramos o Deputado Romário, 
outros deputados que já tinham uma visão 
crítica sobre a Copa, e lá, igualmente, não 
conseguimos nenhum retorno. Consegui-
mos através da Secretaria da Presidência 
da República de Direitos Humanos mon-
tar um Grupo de Trabalho sobre moradia, 
que de estuda os impactos. Criou-se esse 
GT depois da relatoria da ONU que apon-
tavam violações no direito à moradia no 
Brasil. Ele ficou seis meses só no papel, 
sem funcionar, e a Articulação Nacional 
mais os comitês de direitos humanos e a 
ONG Justiça Global foram a OEA (Or-
ganização dos Estados Americanos) de-

nunciar violações de direitos em relação 
ao trabalho nos estádios e grandes obras. 
Assim o Governo se obrigou a formar o GT, 
que passou por todas as cidades-sede e fez 
relatórios sobre as violações de direitos. 
O relatório comprovou as violações, mas 
não se fez nada. Fomos à Secretaria Geral 
da Presidência da República, que manda-
ram dois representantes a Porto Alegre e a 
todas as cidades-sede para averiguar essas 
violações. Colocaram em seus relatórios 
as violações, mas nada aconteceu. Isso se 
arrastou até estourar nas mobilizações de 
2013, que foi o ponto responsável por colo-
car a pauta da cidade na pauta emergencial 
do país, ligada à mobilidade, à Copa do 
mundo, às remoções, ao capitalismo. Para 
nós do comitê foi um marco. Percorremos 
todas as instâncias, agora é no pau.

Qual a opinião do Comitê em relação 
à privatização de espaços públicos, como 
o cercamento do Anfiteatro Por do Sol?

Pra nós isso é uma resposta a essa lógica 
higienista e de apropriação do capital da ci-
dade, da terra urbana e dos espaços públicos. 
É uma preocupação muito grande a opção 
do Estado em investir grandes recursos 
em obras de infraestrutura principalmente 
voltada aos carros. Cada vez alarga mais as 
avenidas, isenta os impostos dos automó-
veis - que dominam cada vez mais a cidade 
-, chegando ao ponto de se privatizar um 
espaço publico utilizado por feiras, pela vida 
cotidiana da cidade. Estamos nos posicio-
nando como um país que tem a cultura do 
automóvel e isso atinge todas as esferas na 
cidade, até as pessoas que utilizam o carro 
racionalmente e hoje já não conseguem mais 
se locomover na cidade. Do ponto de vista 
da cultura, a privatização também atinge di-
retamente, como o caso dos artistas de rua. 

Eles fizeram ano passado uma luta muito 
bonita pelo direito de estar na rua apresen-
tando suas obras. A Fifa tem um papel muito 
perverso nessa apropriação, como aquele 
Tatu da Coca-Cola no Largo Glênio Peres; 
o anfiteatro Por do Sol privatizado para a 
Fan Fest; o Araújo Viana Vianna que é da 
Oi; o Gasometro que é da Gatorade, Ambev, 
Pepsi, já nem sei. São várias experiências 
e muitos desses lugares são tomados por 
estacionamentos.

Qual a relação desse Comitês com os 
outros Comitês do país?

Construímos a Articulação Nacional 
dos Comitês Populares da Copa. Seria 
utópico dizer que nos organizamos como 
movimento nacional - nascemos há quatro 
anos, é um coletivo pequeno, numa dimen-
são não muito grande. Há quatro anos fazer 
o debate sobre a Copa era muito difícil. As 
pessoas questionavam porque falar da Copa 
do mundo, que ela não era um problema, 
que estávamos viajando, que era menti-
ra. Nós, o país do futebol... A Articulação 
Nacional nos ajudou a vencer obstáculos, 
furar o bloqueio da mídia, fazendo ações 
em todas as cidades ao mesmo tempo, para 
chamar a atenção de que algo de errado 
estava acontecendo ali e que em algum 
momento ia estourar. Não podia passar em 
branco numa sociedade democrática como 
a nossa a forma como a Fifa se apropria 
dos territórios. Para nós foi dolorido ver 
diversos movimentos organizados virando 
as costas para a pauta, ou simplesmente não 
querendo discutir. Ficamos muito tempo 
sem discutir essa pauta e agora ela tá ba-
tendo na bunda, e estamos nos esforçando 
para conseguir entender esse processo e a 
melhor forma de fazer esse debate. O que 
de fato a Copa significa? Nós sempre dis-

semos que não éramos contra a Copa, que 
nós éramos contra as violações de direi-
tos que estavam acontecendo em função 
da Copa. E que queríamos uma Copa que 
respeitasse o direito de todos, que fosse 
de todos os brasileiros. O que aconteceu? 
Em 2013 eclodem as manifestações, e as 
ruas gritam “não vai ter copa”, “foda-se a 
copa”. Ao ouvir aquilo- que não era uma 
coisa criada, mas que era fruto do incons-
ciente daquelas pessoas que tomavam as 
ruas- nós percebemos que não dava mais 
tempo de fazer uma Copa que respeitasse o 
direito de todos. A Copa não aconteceu para 
a Cláudia, o Amarildo, os nove mortos nos 
estádios, pras duas mil e cem pessoas que 
sofreram acidente de trabalho nas obras, 
para as pessoas que estão perdendo suas 
casas. A Articulação Nacional ajudou a ter 
essa visão mais ampla. A entender que o 
que acontece aqui, acontecem em Manaus, 
em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que 
estamos vendo uma reinvenção global do 
capital tomar posse do território brasileiro 
e de outros países.

Boca de Rua - Depois da Copa, qual o 
destino do Comitê?

Claudia Favaro - Esse é um desafio 
muito grande que a gente tem.  Sempre 
soubemos que esse momento ia chegar, 
que a Copa ia acontecer e o que a gente 
podia tirar de saldo sobre isso. O trabalho 
de quatro anos, além de instrumentar a co-
munidade, foi criar um dialogo envolven-
do a comunidade civil e a sociedade geral 
sobre os “deslegados” da Copa. A gente 
acredita que conseguiu cumprir a nossa ta-
refa de fomentar esse debate, para que as 
pessoas pensem o que realmente significa 
um megaevento no nosso país. Além disso, 
nos resultou um saldo organizativo mui-
to interessante por entre as comunidades. 
Todo esse processo de instrumentalização 
da luta que aconteceu na Tronco, na Dique, 
no morro Santa Tereza não pode se acabar 
com o fim da Copa, pois nossa luta é antes, 
durante e depois  da Copa. Então, a ideia 
é conseguir se articular com o estabeleci-
mento de comitês locais das comunidades 
e que a gente possa trabalhar num comitê 
amplo da cidade de Porto Alegre. Atra-
vés das experiências locais de resistência, 
queremos proporcionar uma rede de apoio 
e colaboração entre os movimentos para 
disputar a cidade. Nós já tivemos várias 
vitórias a nível nacional na história dessas 
lutas, entre eles a criação do Ministério 
das Cidades, o Estatuto das Cidades. São 
resultado da luta nacional dos movimentos 
urbanos, mas que foram apropriados pela 
especulação imobiliária de uma maneira 
muito inteligente, a qual os dominou para 
impor a sua lógica. E hoje e é ela quem uti-
liza esses instrumentos conquistados pelo 
movimento social hoje. Nossa luta agora 
é para causar uma cisão nesse processo, 
fazer de fato a resistência às investidas da 
especulação imobiliária. E a gente só vai 
conseguir fazer isso disputando a proprie-
dade privada, denunciando a concentração 
de terra e de riqueza e disputando de fato a 
cidade, para que todos possam ter direito à 
cidade efetivamente.

Copa pra quem?Copa pra quem?

“Os moradores de rua são os mais 
vulneráveis de todo o processo, de toda 
essa cadeia dos megaeventos. Não tenho 
dúvida de que é a população que mais 
sofre e historicamente mais sofreu nos 
processos de organização de eventos. São 
pessoas que estão totalmente suscetíveis 
às violações de direitos. “

Fo
to

 P
au

lo
 R

ic
ar

do
/ B

oc
a 

de
 R

ua
/A

gê
nc

ia
 A

lic
e

Fo
to

 P
au

lo
 M

ar
qu

es
/ B

oc
a 

de
 R

ua
/A

gê
nc

ia
 A

lic
e



12 BOCA DE RUA julho, agosto e setembro 2014 julho, agosto e setembro 2014 BOCA DE RUA 13

Participaram desta edição: Alexandre Português, Anderson Luís Joaquim Corrêa, André Romário, Arno José Oliveira, Carlos Henrique 
Rosa da Silva, Celso Silva Ferreira, Cláudio Roberto Melo, Claudinei Correa Gomes, Cláudio José Ribeiro, Cristiano Ferreira Figueira, 
Dionatan Luiz Pereira Teresa, Cíntia, Denise Caldas, Edson José Souza, Ezequiel de Mello, Flávio Antônio Kiener, Fábio Saraiva (Kimba), 
Gilmar dos Santos, Hamilton Cezaro de Abreu, Jones Rosa dos Santos Barbosa, José Nedir Malta Ramires, José Luiz Straubichen, Jorge 
André Souza da Silva, José Paulo Ferreira Madruga, Jefferson Alexsandro da Rosa, Jorge Eufrauzino da Moca, José Mauro Marques Ro-
drigues, Leandro Corrêa, Leonara Marciana Monteiro Fernandes, Lênon Deibler Veiga, Luiz Carlos Carvalho do Rosário, Mara Rejane 
Vieira da Silva, Manoela da Rosa, Marcos Rodrigo da Silva Scher, Michelle Aparecida Marques dos Santos, Marco Antônio Goularte Mar-
tins (Romário), Paulo Marques, Paulo Ricardo de Oliveira, Paulo Cesar Scarparo (Índio), Reinaldo Luiz dos Santos, Roberto dos Santos 
Fogaça, Rogério Luis Martins, Rosângela Peixoto Ramos, Rita de Cássia Pereira de Sousa, Suziane Silva dos Santos.

Não compre de 
crianças e adolescentes

Ano XIII, número 53, julho, agosto e setembro de 2014 – Preço: R$  2,00IMPRESSO

Nesta edição elas entrevistam o fotógrafo 
Sebastião Salgado direto de Paris.

Criança tem história

Este jornal é vendido por:

Uma bomba explodiu na Copa
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Violações de direitos, falta de hi-
gienização e precariedade da assis-
tência social foram denunciadas em 
um seminário acontecido na Câmara 
Municipal durante o Mundial, com 
o tema “População em situação de 
rua e segurança pública em tempos 
de Copa do Mundo”.  No encontro 
compareceram representantes da 
Brigada Militar, da Guarda Munici-
pal, da FASC, do Ministério Público, 
Vereadores, Movimento Nacional 
dos Moradores de Rua e jornal Boca 
de Rua. Antes do seminário – que 
aconteceu no dia 8 de maio – um 
grupo se reuniu três vezes, com vá-
rios representantes do Boca, para 
pensar na programação, sugerir as 
pautas, convocar a imprensa e con-
vidar o pessoal da mesa. 

No começo do seminário, sob 
pressão dos moradores de rua, os 
organizadores aceitaram interca-
lar as perguntas do público com 
as apresentações da mesa, para a 
gente não ficar apenas escutando. 
A FASC fez um relatório sobre a 
situação dos albergues, mas deu nú-
meros que não conferem com a rea-
lidade, segundo os usuários. Muitas 
vagas anunciadas não existem, con-
testaram os presentes, afirmando 
também que há vagas desocupadas 
todos os dias. A FASC tampouco 

falou na qualidade do atendimento: 
se é ruim, regular ou bom. 

Os movimentos denunciaram 
que os abrigos estão dando mui-
tas suspensões longas e qualquer 
motivo. Por exemplo, um usuário 
que faltou um dia, tem que ficar 15 
dias fora. Outra denúncias surgida 
no encontro é que o albergue não 
só suspende, mas, em certos casos, 
persegue o usuário. 

Houve várias outras denúncias 
de violência contra os moradores 
de rua. Um rapaz contou a tortu-
ra que esta sofrendo por parte de 
brigadianos que até jogaram um 
amigo dele no Guaíba. Não dá 
para entender por que as ocor-
rências demoram tanto. Quando 
é a gente que desacata um guarda, 
o inquérito rola rapidinho. Mas 
quando o povo sofre um dano da 
Guarda Municipal, não tem tempo 
nem previsão para que o inquérito 
aconteça. A única resposta do re-
presentante da Brigada Militar às 
denúncias foi explicar que os bri-
gadianos que vão pra rua com 20 
anos e depois de apenas 6 meses de 
formação não são bem preparados.

“As pessoas tem muito medo 
de retaliação, por isso não denun-
ciam ou registram ocorrências. 
Não existem grandes estatísticas 

sobre maus tratos contra a popu-
lação de rua, pois o teto da vio-
lência sofrida é alto e a exposição 
é constante”. A conclusão do ve-
reador Alberto Kopittke, um dos 
organizadores do seminário, que 
tinha por objetivos colher dos 
participantes propostas,  depoi-
mentos e dados sobre agressões e 
maus tratos a este segmento para 
construção de uma política pública 
direcionada a estas pessoas. 

Ao final do encontro, o Kopit-
tke encaminhou a investigação dos 
citados como violadores dos direi-
tos humanos ao Ministério Público, 
defendeu a necessidade de qualifi-
cação  permanente dos agentes de 
segurança pública ( Guarda Munici-
pal, Brigada Militar e Polícia Civil) 
mediante capacitações(palestras) 
realizadas por rede de apoio e li-
deranças da população de rua e a 
criação de indicadores sobre óbitos 
ocorridos entre esta população. A 
CEDECONDH comprometeu-se 
em visitar equipamentos públicos 
conveniados (Albergues Dias da 
Cruz e  Monsenhor Felipe Dihel, 
Repúblicas Auto Gerenciadas e 
Centro Cultural Ilê Mulher) e dis-
cutir estes orçamentos com a FASC  
visibilizando os orçamentos para 
pessoas de rua que os acessam.
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Quem perdeu 
com a Copa?

A juíza Rosana Broglio Garbin- que julgou 
a Ação Civil Pública do Ministério Público 
contra o município de Porto Alegre - de-
terminou o seguinte:
• em até 365 dias, duas Casas Lares para 
Idosos e duas Repúblicas
- em até 730 dias, mais duas Repúblicas e 
um Abrigo para Famílias em situação de 
rua e uma Casa de Cuidados Transitórios
• em até 1. 095 dias, triplicar o número e 
vagas em residencias terapêuticas.

A história de um 
guri de 14 anos 
chamado Boca

O Jornal Boca de Rua faz 14 
anos em agosto. Ninguém mais 
lembra o dia certo que o grupo 
começou a se reunir na praça do 
Cachorrinho, ali perto do Colégio 
do Rosário. Mas era inverno e fa-
zia frio. E o primeiro número saiu 
cinco meses depois, em janeiro de 
2001, junto com o I Fórum Social 
Mundial que teve em Porto Alegre.

O Boca é totalmente feito por 
pessoas em situação de rua ou risco 
social e tem o objetivo de mostrar 
para a sociedade que não existe clas-
se. Todos somos seres humanos e 
filhos de Deus. Por isso, mostramos 
nossas dificuldades, nossos desejos 
e, acima de tudo, nossas conquistas.

Fomos além do jornal. No ano de 
2004 divulgamos nosso primeiro do-
cumentário, mostrando ao vivo como 
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acima estabelecidos, passa a incidir multa 
diária no valor de R$ 2.000,00 por cada 
estabelecimento não instalado.
“Por fim, condeno o município (...) a inse-
rir verba adequada ao atendimento da pre-
sente determinação, no orçamento público 
dos anos que se seguirem, pertinentes aos 
prazos fixados, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 3.000,00, em caso de não 
observância da determinação (...)”

vivemos. Depois fizemos mais três. Ao 
passar do tempo, lançamos um livro 
com um pouco da história de cada um, 
chamado “Histórias de Mim”. Fizemos 
também um DVD com a música do nos-
so grupo de rap, o Realidade de Rua. 

Nos nossos 14 anos, apresenta-
mos aos leitores os livros-arte do 
Boca de Rua, com textos escritos por 
nós e capas ilustradas por artistas 
plásticos, alguns deles bem famo-
sos. Dentro desse livro tem também 
trabalhos do Boquinha – que são as 
crianças da nossa família e que hoje 
estão morando em casa e estudando 
– e crônicas escritas por suas mães. 

O jornal é o nosso ganha pão, 
mas é mais do que isso. Esperamos 
que a sua história lhe mostre que 
morador de rua não é bandido, que 
pode mudar, que estamos mudando. 
Só nos faltava uma oportunidade. 
E você? Também pode nos dar essa 
oportunidade?

Michelle Aparecida Marques dos 
Santos

O Brasil perdeu a Copa 2014. Mas não foram só jogadores e torcedores 
que sofreram. Muitos outros brasileiros também sofreram. 

não por gols perdidos, mas por casas e direitos perdidos.


