
O Centro de Porto Alegre à espera do Fórum Mundial Social 2010 

 

Após tantos anos de sua criação e interrupção, é a primeira vez que conseguirei estar no 

Brasil e em Porto Alegre, para participar mais ativamente do Fórum Social Mundial. 

Sinto um frio na barriga. 

 

A expectativa no centro da cidade é grande e muitas são as providências a serem 

ultimadas. Faço ressalva principalmente quanto à segurança pessoal, nossa e de nossos 

hóspedes, em modo especial das mulheres e reparação das calçadas de todo o centro. 

 

Após ter vivido minha adolescência na zona sul passei a ser moradora do Menino Deus, 

da cidade baixa e enfim do centro da cidade, isso há mais de 30 anos. E este é um dos 

melhores lugares da cidade para se viver. Embora ainda não seja tão “cult” quanto 

alguns gostariam. O centro é composto pelos tipos mais variados de pessoas. Mas, 

especialmente por idosos, intelectuais, famílias vindas do interior, estrangeiros, 

professores universitários, médicos, empresários, mulheres sós com prole, políticos, 

advogados, jovens estudantes brasileiros e não-brasileiros, cegos, crianças e 

adolescentes de rua, alguns infratores, e mendigos em condições extremas de 

vulnerabilidade. Como são gentis, cultos e bem informados àqueles da Riachuelo. Vale 

um bate-papo noturno durante a distribuição da sopa pelos Anjos da Noite no inverno 

ou quando estão acordando pela manhã aí pelas 5h e deixam tudo “limpinho”. 

 

Nesse mesmo tempo vi que as calçadas estão cada vez mais desestruturadas e 

quebradas, com desníveis que deixam cimento e armação expostos e ocasionam a queda 

de tantas pessoas, principalmente idosos na faixa que abrange a Rua da Praia, Borges de 

Medeiros, Andrade Neves, João Manuel, Bento Martins, Praça Mal. Deodoro, 

Riachuelo, Salgado Filho, Marechal Floriano e Jerônimo Coelho. Não passa sequer um 

dia em que não tentemos auxiliar senhores e senhoras a saltar os obstáculos para 

poderem entrar no Zaffari ou no posto do INSS para a fila de distribuição gratuita de 

medicamentos na esquina da Av. Borges e Riachuelo, sem ter um braço ou pé 

quebrados. Já presenciei inúmeras quedas naquele local, não só de idosos. 

 

O que dizer da nossa querida crackolândia, sempre bem instalada e cada vez mais 

sofisticada nessa nefasta atividade comercial nas ruas já citadas e na Mal. Floriano¿ E o 

que pensar quando as crianças e adolescentes abandonados à própria sorte após curtir 

“uma pedra” continuam tombados a dormir em nossas calçadas fétidas e imundas 

sempre na Marechal Floriano e entorno. Quando bastaria e ajudaria um pouco a 

minimizar essa situação um programa mais efetivo e atraente para a inclusão social dos 

jovens da cidade! A exemplo daquele que acontece em Três Coroas perto do Templo 

Budista que visa retirar os jovens não só do crack (temos que retomar o Crack Nem 

Pensar” Taffarel e Professor Ostermann), mas da heroína, cocaína, álcool e outras 

substâncias psicoativas. 

 

Já nos acostumamos realmente a passar por eles enquanto dormem pretos de sujeira 

com as moscas que lhe rondam os rostos¿ Eu não consigo passar inerte, fico mexida e 

me sinto cada vez mais humilhada e impotente por ver alguém que poderia ser meu 

filho ali jogado entre restos de alimento, droga e coca-cola.  

 

Eu tenho algumas idéias: abrigo aberto atraente a “eles” caso queiram retornar às ruas 

(pode surgir a dúvida entre ir ou ficar) e sabemos todos que é isso que acontece porque 



é assim que vivem desde que conseguiram parar de engatinhar, instrução formal 

realizada de modo informal e lúdico, formação laboral dando-lhes a possibilidade de 

poder resgatar ao menos em parte a própria dignidade perdida em suas sofridas famílias 

de origem (basta com as grades, é tempo de libertação), esporte, música, teatro, cinema, 

aprendizado correto da língua portuguesa através do incentivo à leitura e declamação de 

poesias. Porém leitura que seja atrativa a eles, não a nós. Instigá-los a ler e a escrever e 

a representar graficamente sentimentos e percepções. Por que não começar pela própria 

vida deles. Acho que teriam muito a nos ensinar e a propôr. Quem melhor do que eles 

para nos dizer o que é preciso. Estejam certos, nós não temos todas as respostas. 

Nenhum de nós. 

 

Vejo essas mesmas calçadas que fungem de dormitório lavadas todas as manhãs pelos 

porteiros, faxineiras e zeladores dos prédios. Alguém por acaso imagina o dispêndio 

desse bem precioso que é a água, principalmente no verão¿ E quando o Guaíba começar 

a baixar e a secar¿ E as algas aflorarem como acontece todo o verão¿ Talvez fosse um 

início, um programa mais efetivo de inclusão social das crianças e jovens. Acreditem, 

eles gostariam e necessitam. Aliás, também nós precisamos caso desejemos evitar uma 

guerra civil brasileira como essa que já estamos enfrentando quando nos “barricamos 

em casa”, atrás de nossas preciosas e necessárias grades, para não morrer ou ser 

saqueados. 

 

Afinal, o que devemos fazer para por um fim a esse estado de coisas¿ E o medo de, 

sendo mulher, estar sozinha a caminhar pelas ruas da cidade pela manhã, à tarde, e à 

noite¿  

 

Há alguns dias atrás fui literalmente “plantada” por um colega estrangeiro, do sexo 

masculino nas ruas do Bom Fim, por essas e por outras razões que agora não vêm ao 

caso: a primeira para pegar um táxi à noite, aí por umas 23h, a segunda à tarde no meio 

de uma quadra deserta quando tive de ajustar meu meio de transporte (evidente que pedi 

ajuda a um passante desconhecido, e, a 3ª, também à noite, na esquina do Ocidente, dia 

do meu aniversário. Quando finalmente resolvi externar minha indignação de mulher fui 

taxada de medrosa e outras cositas mais. Prefiro não comentar os adjetivos porque 

alguns deles seriam intraduzíveis, imerecidos e pouco gentis. 

 

Quem sabe não elaboramos um manual a esses gentis senhores para que entendam que 

aqui não é Paris, Londres, Amsterdã ou Roma onde os delinqüentes são mais 

sofisticados, galantes, bem vestidos e roubam uma nota de cem euros¿ Que aqui se mata 

por menos de cinqüenta reais, por um par de tênis ou de óculos que eles pensam que é 

raiban ou tom roberts, ou prada, ou vogue, ou fendi, ou dior¿ Vocês lembram¿ Eu não 

esqueço.  

 

Aqui os táxis são clonados, alguns motoristas são retirados de seus veículos e estes 

passam a ser dirigidos por meliantes que vão tomando passageiros incautos e 

desprevenidos encurralados entre 4 portas que são fechadas automaticamente, pela 

cidade a fora. E a nós mulheres, como todos sabem, eles não retiram só a vida, mas 

também o direito ao sexo consentido (façam uma pequena pesquisa ou visita junto à 

Delegacia da Mulher). Seria bom se os europeus e estrangeiros que transitam pela 

cidade fossem mais bem informados e lhes fosse entregue ainda no aeroporto um 

“manual de sobrevivência” e um especial para as mulheres, é claro. Sim, porque muitas 



coisas estão acontecendo em Porto Alegre e por esse Rio Grande a fora que os jornais 

não noticiam meus senhores e senhoras.  

Souberam da mulher que pegou a rota do sol e foi brutalmente assassinada, mas não 

antes de ter sido de modo selvagem e com cruéis requintes, violentada¿ Ninguém viu na 

tv, no jornal ou na Veja, não é¿ E eu que sempre desço de Gramado para o litoral norte 

por ali. O que vocês acham¿ Estou fazendo quilômetros e quilômetros, volto a Taquara 

e pego a free way e... tudo de novo. Sim, perco muito tempo, gasto muita gasolina, me 

desgasto. Contudo, permaneço viva. Até quando devemos continuar reféns dessa 

criminalidade descarada¿ Até quando ficaremos calados¿ Até quando nossos braços 

ficarão cruzados¿ 

 

Oportuna a reportagem intitulada Centro Seguro – Sinta-se seguro ao transitar pela 

cidade, no Jornal do Centro dirigido por Fernando Gadret, com distribuição gratuita. Os 

conselhos de Luciano Vasconcelos são valiosos, deveriam ser mais divulgados para a 

população (www.adspseguranca.com.br).  

 

Os canais de prostituição e distribuição de drogas bem articulados junto aos locais 

noturnos concentrados aqui e ali dão margem às mortes que ocorrem literalmente em 

nossas portas de casa, cujo sangue de manhã cedo ainda está úmido e podemos sujar 

nossos dedos. Essas notícias não chegam aos jornais¿ E o terror de sair de casa após às 

9h da noite¿  

 

Seria hora que não só associações como a dos Moradores do Centro, mas todos nós 

adjudicássemos como meros cidadãos que se importam com os rumos da cidade, 

tomassem de peito boas práticas para melhorar esse nosso centro. O centro do Mercado 

Público, do Chalé da Praça XV, do MARGS e bistrô, do Santander, da praça da 

Alfândega, da Casa de Cultura Mário Quintana, da Cinemateca, do São Pedro e do 

Gasômetro. Ah, a árvore de natal do Gasômetro que se acende logo após o pôr do sol 

sentado à beira do Guaíba, a Bienal do Mercosul, o nosso Caís do Porto que cedo ou 

tarde vai realmente se transformar no nosso “Porto Madero”.  

 

Tem razão Susana Giacomelli quando se pergunta e compara o nosso porto ao de 

Buenos Aires: por que aqui em Porto Alegre continuamos a esconder a beleza do rio¿ 

Não sei Suzana. Eu também não consigo entender o que falta. Nem o Muro de Berlim 

resistiu tanto tempo! 

 

Seria bom se pudéssemos e quiséssemos contribuir com um pouco de nosso já escasso 

tempo, eu sei, para valorizar esse pequeno lugar onde vivemos como uma grande 

família: o Vanderlei da Ferragem, o Paulo, bom e atencioso empreiteiro novo nessas 

paragens, o Jair, a Xuxa, o Gabriel, o Fernando, a Ana Laura (linda), os meninos todos, 

o pessoal da cozinha e o habilidoso churrasqueiro da Estrela do Porto, o Carlos Toson, 

cabelereiro que certamente vou conseguir rebocar para meus documentários, a Anelise 

recém-formada, a Luana que despenca pelas escadas, a Rejane que ao invés de ainda 

estar trabalhando já está em Buenos Aires com o namorido, a Magali da Ótica do Povo, 

a Marilda da Yoga, o seu Paulo, generoso e misterioso, o Alessandro, o Vinícius, 

motociclista boa praça, a Marlene da garagem, o Wilson (que tipo simpático) e Osiel da 

outra, a Arlete, a Naná, a Ivani, o Jorge, o Luiz, a Nilma da Vogue, as simpáticas e 

sempre atenciosas senhoras da De Luca, o pão fresco recém-chegado de manhã cedo 

junto com os quitutes integrais da minha amiga June e companheiro, a livraria do 

advogado, a sapataria do seu Elimar e do Daniel, os sebos, o atelier de massas, as lojas 

http://www.adspseguranca.com.br/


de produtos de cabelereiros, as livrarias todas, o Petiscos do Paulinho, o Luciano com 

seu novo negócio web que veio trazer cortesia e atenção a todos nós, os restaurantes 

natural e o chinês, o Hotel Embaixador que estimula e hospeda atividades políticas, 

acadêmicas e culturais, a Larissa querida, sempre pronta a me aconselhar o melhor 

filme, companheira sólida de traição tardia e imprevista, a Anie motociclista e ótima 

conselheira veterinária, as meninas da Pet Shop, o amigo que vende os discos de vinil e 

os  CDs que não se acha em lugar algum do Estado e sua casa noturna em zona nobre da 

cidade, que dá oportunidade aos novos talentos da música porto-alegrense e o curioso 

homem idoso, bem falante que circula pelos arredores a falar com todos sobre filosofia 

e política até o fechamento do Zaffari ou nas escadas da Pet e depois Deus sabe onde 

vai e onde dorme.  

 

Bem, esse é o nosso pequeno mundo, apenas uma parte do centro de Porto Alegre. 

Somos uma grande família de anônimos à espera do Fórum Social Mundial 2010. 

 

Mais uma Janela Cultural se abre para a América Latina! 
 

O Instituto Ítalo Latino-Americano - ILLA sediado em Roma, Zonas Ativas e com a 
colaboração do Centro Cultural do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, através da 
iniciativa idealizada por Patricia Rivadeneira, Secretária Cultural do IILA e famosa atriz chilena e 
Marco Delogu, criador e Diretor Artístico do Festival, ambos reconhecidos internacionalmente, 
abriu as inscrições para a para a 3ª. Edição do Premio Fotografia: A Natureza – Festival 
Internacional de Roma, que se realizará na Capital Italiana de 28 de maio a 27 de junho de 2010. 
 
A iniciativa é dirigida aos jovens fotógrafos provenientes dos países membros Argentina, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay, Venezuela. 
 
O importante Premio Internacional visa abrir espaço à arte da fotografia na América Latina. A 
participação no Festival é uma excelente oportunidade para os novos talentos latino-americanos 
que estarão lado a lado a expoentes de fama internacional como Nan Goldin, Paul Fusco, Josef 
Koudelka, Anders Petersen, Martin Parr, Araki, David Farrell, Patti Smith, Graciela Iturbide, 
Manuel Álvarez Bravo, Sebastião Salgado, Luís González Palma, Gerardo Suter. 
 
Durante o evento será conhecida a obra do vencedor da 2ª Edição, o panamenho José Manuel 
Castrellón. 
 
A seleção dos melhores trabalhos será apresentada no IILA com una mostra cuja inauguração 
será no dia 29 de maio de 2010 e posteriormente no Centro Cultural do BID em Washington.  
 
O prêmio do vencedor do Festival será um mês em Roma a partir de 24 de maio de 2010. 
Durante a estada na Capital  desenvolverá um projeto dedicado a Roma. 
 
As inscrições se encerram em 28 de março de 2010 e devem ser feitas nos sites do 
Instituto www. iila.org e no de Zone Attive www.zoneattive.it, produtores do evento.  
 
Denise Argemi 
 

 


