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Do gelo das ruas ao calor de um lar
A importância de 

uma rede de apoio

Persistentes, Mauro Moraes Franco e Luciane da Silva deixaram as drogas e o 
álcool para dar início a uma nova vida embaixo de um teto próprio, cheio de amor

RECOMEÇO FELIZ

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Ele bebia demais, morava na rua e 
não aceitava tratamento. Ela era 
usuária de drogas, se entregava 

à maconha e, depois, ao crack. Alimen-
tava-se quando recebia ajuda e hora ou 
outra tentava a reabilitação. Sempre 
sem sucesso. A história de Mauro e de 
Luciane traduz a realidade de quem 
vive praticamente invisível aos olhos do 
mundo. A vida difícil, sem emprego e 
com pouco estudo, deixa muitas vezes no 
gelo das ruas. É preciso coragem, persis-
tência. Juntos, tiveram de sobra. Não foi 
fácil, atestam eles. Mas hoje, lembrando 
incessantemente do passado, festejam a 
vida, o amor e a conquista de um lar para 
chamar de seu.

Aos 24 anos, Luciane da Silva expe-
rimentou a maconha. Na época, dividia 
o apartamento com uma amiga, que era 
usuária. Em um dia chuvoso, a convite 
desta colega, decidiram acessar a mora-
dia de um conhecido, que elas tinham 
a chave. Lá, roubaram um cigarro de 
maconha e fumaram. “Isso foi em uma 
terça-feira e na sexta-feira eu já conheci o 
pó [cocaína]. E só ali entendi o porquê da 
minha amiga me acordar 
quando chegava das fes-
tas”, diz ela, referindo-se 
ao efeito provocado pelo 
entorpecente. 

Nesse mesmo período, 
Luciane começou a be-
ber. Mais tarde, passou 
a usar crack e, então, 
conheceu as ruas. Saiu 
de Santa Cruz do Sul, 
morou um tempo em 
Porto Alegre, depois em 
Taquara. Chegou a ficar 
sem consumir drogas, 
mas quando recaía se tor-
nava uma pessoa agres-
siva, desrespeitosa. Foi 
então que a família já não a aceitava mais. 
Quando estava em Santa Cruz, quem a 
ajudava era Mauro Moraes Franco, tam-
bém morador de rua e alcoólatra. Eles se 
conheceram em um bar da rua Gaspar 
Bartholomay, no bairro Bom Jesus.

À noite, iam juntos para o Albergue 
Municipal. Lá, a condição era que os 
usuários realizassem, durante o dia, 
tratamento junto ao CAPS AD, especia-

lizado em álcool e drogas. Como Mauro 
fazia bicos (trabalhos esporádicos no dia 
a dia), foi honesto com a coordenação e 
disse que não poderia fazer o tratamen-
to, pois deixaria de trabalhar e receber 
seus trocados. Foi então que ganhou 
um voto de confiança de Beatriz Funck 
Rosauro, que coordenava o albergue na 
época. Esse apoio o conduziu para uma 
nova vida. 

Beatriz chamou Mauro para uma 
conversa séria. Permitiu que ele con-
tinuasse dormindo no albergue com o 
compromisso de não beber. Dia após a 
dia, Mauro chegava no início da noite, 
olhava para Beatriz e dizia: “eu não bebi 
hoje”. E essa abstinência já dura quatro 
anos. “Desde lá, nunca mais botei bebida 
na boca e não pretendo mais”, afirma 
ele, contente.

Por mais um período, Mauro conti-
nuou pernoitando no albergue e sempre 
em contato com Luciane. Certo dia, 
olhou para ela e fez uma proposta um 
tanto quanto ousada. “Se tu parar com 
tudo [vício das drogas e da bebida], 
te coloco dentro de uma casa”, disse. 

Nesse tempo, ela já não 
tinha mais família. Sua 
companhia era apenas 
Mauro. Decidiu aceitar 
o desafio. Eles saíram do 
albergue e alugaram uma 
casa no bairro Esmeralda, 
em Santa Cruz. Porém, 
o vício de Luciane foi 
mais forte. Com o retorno 
do consumo de drogas, 
Mauro pediu a separa-
ção. Além da decepção, 
o temor era voltar a ser 
alcoólatra.

Beatriz interviu na si-
tuação novamente e aju-
dou Mauro a encaminhar 

a aposentadoria. Depois de incessantes 
lutas, a conquista: o benefício era depo-
sitado mês a mês na conta do santa-cru-
zense. Isso lhe deu forças a lutar por Lu-
ciane. Reataram a relação e adquiriram 
uma moradia na Travessa Amazonas, 
próximo à BR-471, no bairro Bom Jesus. 
Através de um empréstimo bancário, 
conseguiram comprar a residência. “Em 
vez de pagarmos aluguel, decidimos 
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Se eu não tivesse parado 
com essa bebida do 

inferno, estaria morto.

E a droga, só tem dois 
caminhos para quem 

não larga: cadeia
ou cemitério.

MAURO FRANCO
ex-alcoólatra 

LUCIANE DA SILVA
ex-usuária de drogas
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Todos estão suscetíveis a entrar no mundo dos ví-
cios, seja de álcool, de drogas ou de outras substâncias. 
O mais importante, segundo a secretária de Políticas 
Públicas de Santa Cruz do Sul, Guiomar Machado, é 
encontrar o meio que lhes tire deste mundo. “Sabemos 
que o caminho é longo, tanto para quem vive como 
para a família que acompanha o indivíduo”, frisa. “A 
recuperação envolve, primeiro, a aceitação da doença 
e, segundo, o acesso aos serviços, como clínicas de rea-
bilitação, CAPS AD, entre outros”, detalha. 

É aí que o Poder Público tem papel fundamental. No 
município, por exemplo, há o albergue como referência. 
O trabalho é de reinserir esses usuários na sociedade. 
Desde março, o albergue conta a ajuda de parceiros 
voluntários. Já teve moradores em situação de rua que 

foram encaminhados para clínicas de 
reabilitação. Há ainda, de acordo 

com Guiomar, quem encontra 
uma razão de mudança na es-
piritualidade, pois consegue 
entender os medos, trabalhar 
suas dores e reconhecer seus 
limites. “Pensamos que os 

usuários de droga já vivem 
em sofrimento e não merecem 
ser julgados. É de máxima im-
portância a presença e apoio 

da família, amigos e com pessoas que 
se importam com a situação do dependente, pois é neste 
momento que ele precisa se sentir seguro, amparado e 
motivado para sair da situação em que se encontra”, 
acrescenta.

Assistente social, doutora em Educação e professora 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com 
atuação nos cursos de Serviço Social e Medicina, Mai-
ra Meira Pinto enxerga no casal Mauro e Luciane um 
ótimo exemplo de que as pessoas têm a capacidade de 
resiliência e de auto-organização. “Eu acredito muito 
nisso”, sublinha. “Mas, claro, o processo não é solitário 
e conta com o trabalho de serviços públicos e de uma 
rede de apoio importante”, destaca ela que em sua 
pesquisa de Mestrado procurou demonstrar justamente 
que todas as pessoas são capazes de se reorganizar e 
estabelecer uma vida mais saudável e produtiva. “Mas, 
o entorno também é importante, pois 
condiciona possibilidades de rein-
serção no mercado de trabalho 
ou na invenção de possibili-
dades de subsistência, por 
exemplo”, observa. “Toda a 
sociedade se beneficia com 
este processo, uma vez que, 
querendo ou não, todos estão 
interligados. Então, se a cidade 
onde eu moro tem índice alto 
de empregabilidade, rentabilida-
de, qualidade de vida, etc, todos 
ganham, todos são beneficiados. O problema é que a 
maioria das pessoas não tem este entendimento e pensa 
de maneira individual e isolada”, salienta, ao referir-se, 
ainda que o problema das pessoas em situação de rua 
é um problema de todos, pois todos são afetados em 
maior ou menor medida. 

pagar as parcelas do financiamento”, 
conta Luciane, feliz tendo um canto para 
chamar de seu. “Nessa casa, tudo que a 
gente tem foi do nosso esforço. Até hoje, 
sai do nosso suor”, acrescenta ela, que 
trabalha atualmente como cuidadora 
de idosos.

Morando há quase dois anos ali, o 
vício do álcool e das drogas passa bem 
longe. Estão limpos, como ela gosta de 
pontuar, e felizes com a reaproximação 
da família. “A minha mãe não me acei-
tava mais dentro de casa. Hoje, graças 
a Deus, ela vem aqui, me visita. A mi-
nha filha também. Fiquei afastada dela 
durante 11 anos”, conta Luciane, grata 
pela vida e pelas oportunidades. “Hoje, 
essa minha filha mora comigo. Tem 12 
anos e é o meu orgulho”, relata a santa-
cruzense, que tem mais dois filhos, um 
de 17 e um de 15, mas que moram com 
a avó e com o pai.

A VIDA HOJE
O sorriso não sai do rosto. Mauro e 

Luciane não titubeiam em relembrar o 
passado e contar tudo que enfrentaram. 
Foram momentos difíceis, mas que hoje 
dão um significado diferente para a vida. 
Mostram a superação, o recomeço. “Se eu 

“Se eu esquecer tudo o que 
passei, vou me perder”

Aos 43 anos, Luciane é sonhadora. Quer reformar 
a casa, dar a sua cara ao cantinho conquistado com 
tanta luta. E será logo, logo, pois os materiais para 
a obra já foram adquiridos e aguardam o início da 
construção. Feliz com isso, projeta os próximos 
meses, os próximos anos, mas diz jamais esquecer 
aquilo que ficou para trás. “Eu ainda tenho o meu 
passado bem presente. Não esqueço. Porque se 
eu esquecer tudo o que passei, vou me perder”, 
diz. “Não posso esquecer a fase de morar na rua, 
de sentir fome, de não ter onde dormir. Uso isso 
como motivação para ficar bem”, salienta ela, que 
descobriu ter uma paixão pela vida e que, por isso, 
agradece todos os dias, do amanhecer ao ir dormir. 
“A vida é tão boa. Ela é simples e fácil de viver. Os 
problemas, se tu tem, seja sozinho ou com outra 
pessoa, tu consegue resolver. Não tem problema 
que não se resolva. Não existe problema sem so-

lução”, pontua.
O “problema” de Mauro e Luciane era um só: 

o vício. Persistentes, resolveram aquilo que os 
incomodava de forma ininterrupta. E são gratos 
a Beatriz, que até hoje, mesmo não estando mais 
envolvida com as causas sociais, auxilia quando 
precisa. “Na época do albergue sempre dizia: ‘eu 
tô aqui pra te ajudar, mas tu tem que querer’. Esse 
era o meu lema. Queria ajudar as pessoas e não que 
elas fossem pro albergue só por ir, mas que tivessem 
um objetivo”, frisa. Por isso, a exigência de começar 
a fazer tratamento no CAPS AD. “Não existe mo-
rador de rua que não seja usuário de álcool ou de 
drogas. Ninguém está na rua por estar”, arremata 
ela, referindo-se a importância de políticas públi-
cas para essas pessoas, que, assim como Mauro e 
Luciane, podem sair do gelo das ruas e se aquecer 
com o calor de um lar. Beatriz abraçou e deu muito apoio ao casal

Há quase dois anos, Mauro e Luciane moram na casa própria e projetam reformas em breve 

não tivesse parado com essa bebida do 
inferno, estaria morto”, conta ele.  “E a 
droga só tem dois caminhos para quem 

não larga: cadeia ou cemitério”, acrescen-
ta Luciane, firme no propósito de nunca 
mais consumir qualquer substância ilí-

cita e motivada a ajudar as pessoas que 
querem largar do vício e começar uma 
vida nova.
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