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BOLSA FAMÍLIA NA ÚLTIMA DÉCADA

Programa de transferência de renda busca auxiliar famílias mais carentes

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019

OPORTUNIDADES

Em dezembro de 2018, Município contabilizou 651 contemplados 
com o repasse de recursos do programa do Governo Federal

Vera Cruz reduz mais 
de 400 beneficiados

CAROlINA AlmEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

O número de famílias vera-
cruzenses contempladas pelo 
programa Bolsa Família, do 
Governo Federal, caiu dras-
ticamente num comparativo 
dos últimos 10 anos. Devido 
ao cruzamento de dados com 
bases oficiais dos governos 
estadual e federal, como INSS, 
Denatran, Caged, RAIS, fun-
cionalismo público, CNPJ e 
imposto de renda, associada 
à melhoria das condições de 
vida e oportunidades geradas 
a várias famílias, a diminuição 
do número de beneficiários 
é realidade em Vera Cruz. A 

assistente social e gestora do 
programa no município, Ga-
briela Ferreira, que coordena 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, explica que além 
desses dados cruzados, uma 
vez por semana há visita téc-
nica domiciliar a famílias que 
apresentam algum erro no ca-
dastro ou suspeita de omissão 
de informações. Em 2009, 1.096 
famílias recebiam o recurso e 
no fim do ano passado eram 
651 famílias beneficiadas. 

Para receber o Bolsa Família 
- destinado a famílias pobres e 
extremamente pobres - é pre-
ciso estar inserido no Cadastro 
Único para Programas Sociais. 
É ele que reúne informações 
socioeconômicas das famílias 
de baixa renda – aquelas com 
renda mensal de até meio sa-

lário mínimo por pessoa. Estas 
informações permitem ao 
governo conhecer as reais con-
dições de vida da população 
e, a partir destas informações, 
selecionar as famílias para di-
versos programas sociais.

“O Cadastro Único é auto-
declaratório e não podemos 
julgar pela aparência ou dizer 
‘achamos que você está omi-
tindo a renda ou membros da 
família’, por isso a visita é um 
instrumento legal e válido. A 
maioria das irregularidades 
é em relação à omissão do 
companheiro que tem renda. 
Quando detectada alguma 
informação que não está de 
acordo com o Cadastro Úni-
co, realizamos um relatório e 
temos o aval para bloquear o 
benefício”, informa Gabriela.

Vera Cruz tem 1.931 
famílias no Cadastro Úni-
co, dentre as quais:
| 257 com renda per capi-
ta familiar de até R$ 85;
| 493 com renda per capi-
ta familiar entre R$ 85,01 
e R$ 170;
| 827 com renda per 
capita familiar entre R$ 
170,01 e meio salário 
mínimo;
| 354 com renda per capi-
ta acima de meio salário 
mínimo.

OS NÚmEROS DO BOlSA 
FAmÍlIA Em VERA CRUZ

ANO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

           FAmÍlIAS 
 1.096            
 1.165
 1.159            
 1.259
 1.138
 1.187
 1.165
 955
 796
 651

Fonte: Relatório de Informações Sociais do
Ministério do Desenvolvimento Social (05/01/2019)

O Município, ano a ano, tem 
buscado ofertar cursos, com 
prioridade aos inscritos no 
Cadastro Único de Programas 
Sociais. Em 2018, por exem-
plo, houve oportunidade para 
aprender em jardinagem, 
panificação, reciclagem , doci-
nhos e tortas, artesanato (esses 
pelo Senar), confeitaria, ações 
eficazes em vendas, técnicas 
básicas de gestão administrati-
va, técnicas básicas de secreta-
riado e recepção e preparando 
para o primeiro emprego 
(pelo Senac), além das ofici-
nas permanentes no CRAS, de 
artesanato. Quase 250 pessoas 
participaram no ano passado.

continua >

PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES E EMPRESAS
O hospital está buscando parceiros para investimentos 

na hotelaria. Dos quatro novos quartos construídos, ainda 
é necessário a adoção de mais um, pois os demais já foram 
adotados. Para qualificar toda estrutura, o HVC gostaria de 
adquirir quatro aparelhos de ar condicionado split e duas 
poltronas de papai. O ambiente climatizado proporciona bem 
estar aos pacientes, e as poltronas são para o descanso dos 
acompanhantes. Interessados em contribuir com as melho-
rias, contatar pelo fone 3718-1800 (com Cíntia).

CORRIDA E CAMINHADA POR VERA CRUZ
No dia 9 de março, na Praça José Bonifácio, será realizada 

a IV Corrida e Caminhada por Vera Cruz. O evento é organizado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher, e inicia às 14 horas, com 
a entrega dos kits aos participantes. Novamente, assim como 
nos anos anteriores, o Hospital Vera Cruz será parceiro deste 
evento, que incentiva a importância da qualidade de vida, 
alimentação saudável e a prática de esportes. A instituição 
hospitalar estará comercializando deliciosos sanduíches na-
turais, salada de frutas, água e picolé de frutas. Convidamos 
a comunidade a participar!

MELHORIAS INTERNAS
Desde o dia 8 de fevereiro, o Centro Cirúrgico do HVC está 

passando por melhorias para qualificar ainda mais os serviços 
prestados aos clientes. Segurança, conforto e bem-estar  do 
paciente e da equipe de profissionais são prioridades. Todo o 
forro de gesso está sendo substituído por estrutura de gesso 
acartonado, conforme normas vigentes. As melhorias serão 
concluídas ainda nesta semana. O Centro Cirúrgico é utilizado 
para realização de cirurgias plásticas, gerais, ginecológicas, 
videolaparoscópicas, entre outras.

HORÁRIOS DE VISITA
O Hospital Vera Cruz não possui horário de visita à noite. 

Por razões organizacionais, a empresa informa que os ho-
rários de visita são somente nos turnos da manhã e tarde.

Manhã: das 10h às 11h
Tarde: das 15h às 16h.


