((CASULO))
é um de saco de dormir quente,
impermeável, lavável, leve e fácil
de carregar; feito para ajudar a
população em situação de rua.

O projeto Casulo Pra Rua surgiu da dor da
estilista Bibi Fragelli e de sua sócia Patrícia
Curti, ao ver muitas pessoas dormindo
sobre jornais e papelões nas calçadas da
cidade.
A população em situação de rua cresceu
vertiginosamente durante a pandemia*,
com muita gente tendo que escolher entre
comer ou pagar o aluguel. Com a chegada
do inverno, muitos morrem de frio sem
ter como se abrigar. O ((casulo)), criado
por Bibi, é uma espécie de saco de dormir,
quentinho e impermeável, com um bolso
interno dentro do travesseiro para guardar
com segurança os objetos pessoais. Leve
e facilmente dobrável, pode ser carregado
como uma bolsa a tiracolo. O fechamento
com velcro permite unir duas peças para
fazer um casulo de casal.

* os dados do Cadastro Único, disponíveis até
setembro de 2020, mostram que havia 149.654
famílias que se declararam em situação de rua no
Brasil.
((desde setembro de 2012 foi um aumento de 139%))

O Casulo Pra Rua tem dois focos: beneficiar
directamente as pessoas que estão em
situação de rua e, ao mesmo tempo, dar
trabalho, com remuneração justa, para
costureiras que viram sua renda minguar
no último ano.
Queremos que ele se multiplique no Brasil e mundo afora, e para isto, preparamos
uma cartilha, distribuída gratuitamente,
explicando passo a passo como fazer e
quais os materiais adequados. Já enviamos
cartilhas e peças piloto para várias cidades
brasileiras como Porto Alegre, Curitiba,
Florianópolis, Río de Janeiro, Campinas, e
Salvador, que querem replicar o projeto.

já distribuímos mais de
190 ((casulos))

Aqui em São Paulo trabalhamos em parceria
com o Padre Júlio Lancellotti e outras
entidades de atendimento a pessoas em
situação de rua, buscando, assim, distribuir
o maior número possível de ((casulos)) a
quem realmente precisa.
Para apoiar o projeto, as pessoas podem
fazer doações destinadas a financiar os
materiais e a costura (qualquer valor ajuda!),
ou colaborar na distribuição das peças.

o custo de produção de cada
((casulo)) é de R$158,00

dados para depósito
banco: Itaú
agência: 0073
conta: 50437-5

pix: 55369060/0001-78

((casulers))
Bibi Fragelli

Estilista e criadora
do ((casulo)).

Patricia Curti

Jornalista, roteirista de
programas de televisão
e ativista social.

Renato Levi

Documentarista e professor
da Universidade de São
Paulo.

Yvone Furtado
Matemática, nutricionista
e ativista social.

Claire Castelano

Jornalista, fotógrafa,
documentarista e designer
visual.

