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Era sábado, dia 10 de agosto de 
2019, véspera de Dia dos Pais. Para 
a maioria das famílias, momento de 
planejar o almoço do dia seguinte, 
terminar de organizar o presente 
ou até mesmo já confraternizar 
com o paizão. Rendrig Alexander 
Severo não planejou o almoço, 
nem organizou o presente, mas 
teve a companhia do pai, o abraço 
que nunca havia 
recebido. Quis o 
destino que eles 
se conhecessem 
no albergue. O 
pai olhou para o 
jovem e pergun-
tou o seu nome. 
Depois da respos-
ta de Rendrig, as 
palavras do pai 
dizendo que era 
seu filho. “Daí eu 
perguntei pra ele como era o nome 
da minha mãe. E ele disse. Dei um 
abraço nele e chorei”, conta o jovem 
de 19 anos.

Antes de vir a Santa Cruz e 
dividir a rotina entre as praças da 
cidade e o Albergue Municipal, o 
jovem morava com a mãe, o padras-
to e os irmãos, em Sinimbu. Mas ele 
prefere não contar os motivos que 
o trouxeram para a cidade vizinha. 
Com ensino fundamental incom-

pleto, as oportunidades de trabalho 
são remotas, mas mesmo assim ele 
projeta um futuro. “Se eu tivesse 
onde trabalhar, eu trabalharia”, co-
menta ele, que aprecia ler a Bíblia.

Aliás, a motivação para a lei-
tura religiosa veio dos encontros 
realizados pela Igreja Assembleia 
de Deus, através do Centro Social 
Gideões. Ele tem um exemplar da 

Bíblia ilustrada e 
hora ou outra sen-
ta no silêncio do 
albergue para a 
reflexão. Também 
aprecia desenhar. 
Depois de conver-
sar com a repor-
tagem do Jornal 
Arauto, sentou-se 
próximo à mesa 
que minutos de-
pois tomaria a re-

feição da noite para praticar a arte.
Embora reconheça que o Alber-

gue é um bom lugar para passar 
as noites, principalmente as mais 
frias do ano, não esconde a alegria 
em dizer que no fim do mês deve 
ir morar junto com o pai, que ele 
chama de coroa e desde o 10 de 
agosto mantém contato ferrenho, 
na tentativa de se aproximar cada 
vez mais daquele que ajudou a lhe 
dar a vida.

A vida dentro do albergue
Diariamente, por volta das 18 horas, cerca de 30 
moradores de rua fazem fila em frente ao número 2.831
da São José, no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz. O 
objetivo: buscar um espaço para se alimentar e dormir

O Albergue Municipal de Santa 
Cruz do Sul fica na rua São 
José, 2.831, no bairro Bom 
Jesus. Durante o período 
mais frio do ano recebe os 
usuários a partir das 18 horas, 
uma hora antes do que o 
tradicional. A saída ocorre 
às 9 horas do dia seguinte. 
Após cadastro de chegada, 
todos são direcionados ao 
banho, sendo essa uma das 
exigências para pernoitar 
no local. Depois, já por volta 
das 19 horas, é servido o 
jantar. Antes de dormir, ainda, 
muitos assistem televisão e 
tomam chimarrão. Entre as 
comodidades dos alojamentos, 
frisa o coordenador, está a 
climatização. Todos possuem 
ar-condicionado. Para atender 
as demandas, a equipe do 
albergue é composta por 
coordenador, monitores 
sociais, guardas municipais, 
vigilantes e assistente social 
vindo da Secretaria. 

Depois do cadastro e do banho - exigências para pernoitar -, o jantar, momento preferido de muitos

Ricardo está um ano no albergue
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Eles fazem fila em frente ao 
portão. Aguardam ansiosos 
às 18 horas para entrar na casa 

que lhe dará abrigo por mais uma 
noite. Essa é a rotina de cerca de 30 
moradores de rua que pernoitam no 
Albergue Municipal de Santa Cruz 
do Sul. Localizado no bairro Bom 
Jesus, o espaço é ocupado, em sua 
maioria, por homens, usuários de 
algum tipo de droga e sem família 
para lhe dar amparo, muitas vezes 
motivado pelo próprio estilo de vida 
que o indivíduo decidiu seguir. Mes-
mo não sendo bem quistos por uma 
parcela significativa da sociedade, 
os moradores diurnos da rua e no-
turnos do albergue não escondem 
o sentimento de gratidão por terem 
um local para se alimentar e dormir.

Ricardo André Jaeger, de 49 anos, 
é um deles. Natural de Venâncio 
Aires, cata latinha, ferro velho e um 
bocado de outros materiais pelo 
Centro de Santa Cruz. Acorda cedo e 
junto da esposa Patrícia da Costa, de 
26 anos, tenta ganhar de pouquinho 
em pouquinho o valor para a compra 
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“

”

Peço que a comunidade 
não dê apenas um prato de 

comida para quem mora 
na rua, mas que dê uma 

enxada, que faça ganhar o 
dinheiro e que ele compre 

o prato de comida. 
Aqui, tem muitos que 
só precisam de uma 

oportunidade.

CLAUDIOMIRO
DE OLIVEIRA 

coordenador do albergue

“

”

Eu perguntei pra ele 
[para o pai] como era o 

nome da minha mãe. E ele 
disse. Dei um abraço 

nele e chorei.

RENDRIG 
ALEXANDER SEVERO 
morador do albergue

fUNCIONAMENTO

Em dias de temperaturas mais 
baixas, o número de usuários do 
Albergue Municipal, que agora 
é chamado de Casa de passagem 
para adultos em situação de rua, 
tende a aumentar, todos à procura 
de um lugar quente para dormir. 
Mas, segundo o coordenador, 
Claudiomiro Oliveira, muitos ain-
da preferem ficar na rua, sobretudo 
pela possibilidade de continuar a 
consumir entorpecentes. 

Na tentativa de dar abrigo a 
estas pessoas, frequentemente 
há a abordagem social, feita pela 
equipe do Albergue. Segundo 
Claudiomiro, uma Kombi do Mu-
nicípio é utilizada para percorrer as 
principais praças e convidar quem 
ali está para seguir até o Albergue. 
“É importante dizer que nós não 
obrigamos ninguém. Nós convida-
mos e fica a critério da pessoa nos 
acompanhar”, explica.

de uma refeição ou a passagem para 
ver a filha de cinco anos, que mora 
com a avó na Capital do Chimarrão.

Há um ano vivendo na rua, Ricar-
do quer juntar uns trocados e alugar 
uma moradia para viver com Patrícia. 
“Não é fácil. A gente faz uns quantos 
quilômetros durante o dia, entrega 
o que a gente recolhe, mas só pega 
o dinheiro no fim da semana. Não 
dá pra pegar todo dia senão a gente 
gasta”, conta ele, feliz ao dizer que 
não é consumidor de álcool, nem 
de drogas. “Só fumo cigarro, mas às 
vezes”, diz.

Aliás, dentro do espaço não é per-
mitido o consumo de bebidas ou de 
entorpecentes. Também, se um dos 
usuários chegar embriagado ou sob 
efeito de substância ilícita, é levado 
para atendimento médico. A ordem 
de casa de passagem precisa reinar, 
segundo o coordenador, Claudio-
miro de Oliveira. As regras já eram, 
inclusive, mais ríspidas. Foram sendo 
modificadas, afirma Oliveira, com 
o intuito de pro-
porcionar que mais 
pessoas se sentis-
sem bem no espaço.

Hoje, a capaci-
dade é para 45 al-
bergados. São três 
alojamentos mascu-
linos, um feminino 
e um para pessoas 
com doenças infec-
ciosas. Há banheiro 
com chuveiro aos 
moradores, bem 
como espaço com 
televisão e uma pe-
quena biblioteca. 
Os livros, porém, não são a praia de 
quem ali está. A preferência é por 
assistir filmes e outros programas.

ACOLHIMENTO
Quem mora na rua e procura um 

espaço para dormir tem no Albergue 
Municipal essa possibilidade. No 
primeiro dia, explica Oliveira, não 
há necessidade de cadastro. Depois, 

porém, é solicita-
do que procure a 
Assistência Social 
do Município. O 
que ocorre com fre-
quência, também, 
lembra o coorde-
nador, são pessoas 
carentes que vêm 
de outras cidades 
e permanecem ape-
nas por um dia em 
Santa Cruz. Essas 
costumam pernoi-
tar no Albergue. E 
podem. “No outro 
dia, encaminhamos 

a seus municípios de origem. In-
clusive, realizamos a compra das 
passagens de ônibus, caso precise”, 
detalha. Este encaminhamento objeti-
va dar dignidade aos que menos têm.

REABILITAÇÃO
Além de um ambiente digno a 

esses carentes, há preocupação com 
a reabilitação quanto ao consumo de 
drogas. Uma parceria com o Centro 
Social Gideões, da Igreja Assembleia 
de Deus, proporciona, além de 
constantes cultos religiosos, a inter-
nação para a cura dos vícios. “Em 
dois meses foram 12 internações de 
usuários. Nossa gratificação é saber 
que eles estão querendo se reabili-
tar, querendo uma vida nova”, diz 
o coordenador, que faz um pedido. 
“Peço que a comunidade não dê 
apenas um prato de comida para 
quem mora na rua, mas que dê uma 
enxada, que faça ganhar o dinheiro 
e que ele compre o prato de comida. 
Aqui, têm muitos que só precisam 
de uma oportunidade”, comenta.

E quem está buscando uma opor-
tunidade é Patrícia, esposa do Ri-
cardo. Todos os dias, ela vai para 
a Escola Santa Cruz, nas proximi-
dades do 7º Batalhão de Infantaria 

O reencontro dentro 
da casa de muitos

Um convite do bem

Rendrig, 19 anos, aprecia ler a Bíblia e conheceu o pai no albergue

Blindado (BIB), onde quer concluir 
os estudos para buscar uma co-
locação no mercado de trabalho. 
Incentivada pelo marido, por volta 
das 22 horas ele sai do Albergue, a 
pé, para encontrar Patrícia. “Não é 
longe a escola, mas não quero dei-
xar ela vir sozinha”, conta ele, que 

projeta uma vida perto da filha, com 
um lar para chamar de seu e com 
um emprego. Enquanto os desejos 
não saem do papel, a luta diária 
para garantir alguns trocados segue, 
recebendo ajuda de um, auxílio de 
outro. Motivação para continuar é o 
que não falta.


