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PRAÇA DA MÃE JOANA
Praça próxima à rodoviária,
na avenida Juscelino
Kubitschek, é frequentada
por viciados em crack e
álcool . Para suprir
dependência, alguns atuam
como flanelinhas durante o
dia. À noite, qualquer canto
torna-se cama improvisada

Longe dos recursos, muitos querem reabilitação
n Usando o pátio de uma financeira da rua São Bento que durante as noites funciona como
uma espécie de hotel para moradores, o ajudante Jorge Francisco
Acaiaba Filho, 41, se intitula um
desiludido. As drogas começaram
a arruinar sua vida há 10 anos. O
vício levou-no ao desespero furtava para comprar crack. A rua
representa o fundo do poço.
“Fui preso, cumpri pena e saí
em condicional. Tenho que carimbar minha carteirinha de 3 em 3
meses”, relata ele, que sente-se
discriminado desde que saiu do
Centro de Detenção. “Até consegui um trabalho em uma empresa
de telefonia, mas quando descobriram minha condição de expresidiário, me demitiram.”
Casos de dependentes químicos que perderam a família são
muito comuns entre os moradores de rua. Não é diferente com
Jorge Francisco. Depois dos epi-

sódios de surto e de envolvimento com a droga, ele rompeu com
a mãe, com quem não fala há 7
meses. Demonstra arrependimento. “Ela mora no Parque São
Bento. Nem sabe que estou aqui.
Deve estar preocupada, mas tenho vergonha de voltar”, diz ele.
“Quero uma vaga em uma clínica,
para largar este vício terrível. Caí
na decadência do mundo das
drogas. Se conseguir tratamento,
farei. Essa é a salvação”.
Jorge conta sua trajetória. Exmorador de Barueri, veio morar
com a mãe em Sorocaba. Trabalhou em indústrias da região na
função de ajudante e até comprou um terreno no Parque São
Bento para construir sua casa e
morar com mulher e filhos no futuro. Porém, vendeu tudo o que
tinha para alimentar o vício. Está
há 37 anos em Sorocaba e há oito meses na rua. Segundo ele, a
prefeitura nunca ofereceu abrigo

e tratamento.
O agente social Emerson Leite
diz que novos pontos de aglomeração de sem-teto formam-se a
cada semana. No “hotel” da São
Bento, há energia elétrica, teto e
torneiras com água ligada. “Ainda
não passamos por esse local”,
diz Emerson. “Vamos abordar e
identificar o José. O tratamento
será oferecido a ele”, afirma. Já
Marcos Daniel fiz ser impossível
identificar todos. “Nossa equipe
tem seis pessoas, é pequena.”
José Antônio Ferreira dos Santos, ex-executivo, brigou com a família

MUNDO DE ILUSÃO

“Vim para a rua depois
de cair no mundo da
droga. O que mais quero
é uma oportunidade”
_José Francisco Acaiaba Filho
Ajudante desempregado

José Francisco Acaiaba Filho, morador da rua São Bento há 8 meses, diz que ainda não recebeu assistência

Da vida promissora nos EUA
para o submundo sorocabano
n José Antônio Ferreira dos Santos, 57, teve casa e família na cidade. Cursou comunicação e história, iniciou carreira internacional
nos Estados Unidos e México como supervisor de recursos humanos, comandava equipes. “Caí
na rua por motivo de mulher”, diz
ele, que foi parar na rua depois
de brigar com a família.
“Também fui ator, contracenei
com muita gente boa. Nunca
pensei que iria parar na rua”, diz.
Figura simpática, com medalhões
no peito, José afirma que não
tem vergonha de sua condição,
postura idêntica a de outros entrevistados. A reportagem o encontro dormindo, às 22h15, no
Centro. Junto com ele, outros cinco homens dormem ali, com autorização do dono do estabelecimento, segundo afirma um dos
membros do grupo.
Lá ligam rádios, tomam banho
e até fazem churrasco nos fins
de semana. O acordo com o proprietário é simples: eles podem

dormir ali, à noite, mas durante o
dia, liberam o local para o comércio. O acordo teria sido a forma
do dono do estabelecimento ajudar aqueles indigentes, que não
têm onde dormir.
Longe do passado no qual flertou com o que as pessoas chamariam de uma trajetória bem
sucedida, José é hoje só mais um
no hotel improvisado. Como exator, ele interpreta a si mesmo;
um personagem do teatro sujo
que narra a condição humana de
forma crua. Ele sente essa condição, sabe como exteriorizá-la.

O ATOR VIRA PERSONAGEM

“Tive carreira e fui ator.
Acabei virando homem
de rua, como no teatro de
Plínio Marcos”
_José Antônio Ferreira dos
Santos, músico

