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dia a dia
DESTAQUE

Da esquerda para à direita,
Arnaldo, Ademir e Paulo
conversam na praça que
consideram como
sendo um lar

Arnaldo Campos, Ademir Ferreira e Paulo Tadeu Camargo vivem no Largo Francisco Eufrásio, na Vila
Hortência. Assim como muitos que vagam por Sorocaba, são invisíveis a quem escolhe não enxergá-los.
Pessoas comuns, que optaram ou foram forçadas à convivência nas ruas da cidade
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainhol@bomdiasorocaba.com.br

O

s s o ro caba n o s s e
acostumaram aos
moradores de rua,
mas isso não tem
nada a ver com empatia. Eles ocupam locais públicos e privados para dormir,
comer ou fazer necessidades. A
condição degradante de sobrevivência repele.Poucas pessoas
se aproximam, procuram descobrir suas origens ou as ricas
histórias existentes sob roupas
surradas.
Nas últimas semanas a reportagem do BOM DIA percorreu as ruas centrais e periféricas
tentando conhecer um pouco
mais sobre as biografias dos excluídos. Como Ademir, que vive entre o conforto de sua casa e
a boemia e hostilidade da rua.
FOLHAS E RATOS/Ademir escolhe passar dias e noites no
Largo Francisco Eufrásio, na
Vila Hortência, com dois moradores de rua amigos: Arnaldo e
Paulo Tadeu . A amizade nasceu
há décadas. A cumplicidade,
também. Ademir integra a po-

Os moradores de rua
bebem para diminuir
o frio, espantar a fome
e alimentar o vício

pulação flutuante de desabrigados, que passam períodos –
às vezes de semanas – nas ruas
até voltarem para a família ou
para a própria residência. No
caso de Ademir, o porto seguro
é a casa da mãe, sempre de portas abertas para seus retornos.
Os outros que compõem a
população das ruas são moradores fixos. Muitos trilham essa
vida há anos, sem perspectiva
de deixá-la.
Arnaldo queixa-se da truculência do dia a dia. “Se deixamos nossos cobertores na praça, a ronda da prefeitura leva”,
diz, chateado. “Os moradores
são mais solidários que o poder
público. A ronda da prefeitura é
ditadora. Eles querem a gente
fora daqui”, afirma, a respeito
dos assistentes que tentam
convencê-los a ir para abrigos.
O maior inimigo, no entanto,
são os ratos. “Mordem o pé da
gente. Durmo de tênis”, diz Arnaldo. No dia de nossa visita o
frio era intenso. Ventava. Como
suportam aquela vida?
OUTRO LADO/Marcos Daniel,
coordenador da ronda da Secretaria de Cidadania, diz que
equipes diurnas e noturnas fazem a identificação e o encaminhamento ao albergue.
“Oferecemos cobertor e assistência. Mas a maioria não quer
abandonar a liberdade da rua.”
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Espaços públicos
viram residências
Nem todos são solidários
com a população de rua de
Sorocaba. Muitos acham
que eles são vagabundos,
insolentes e invasores do
espaço alheio. A partir das
18h, quando o comércio
baixa as portas, é fácil
achá-los na rua da Penha,
na Igreja São Francisco de
Assis, na Vila Assis, e em
locais como a Praça da
Canoa e a rua Leopoldo
Machado, no Centro.

40

moradores de rua
fixos vivem na
cidade, segundo
levantamento da
Secretaria de
Cidadania. A
população flutuante,
formada também por
“trecheiros” de
outras cidades, gira
em torno de 120
pessoas

LÍDER DE RUA
Paulo Tadeu Camargo, ex-porteiro e segurança, é o morador
de rua mais respeitado do Largo Francisco Eufrásio. Durante a
visita à “casa” deles, o senhor de 56 anos ajudava os
companheiros e dava conselhos: “Aqui não tem vagabundo”
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O céu como telhado

