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Clarice trabalha como safrista e comemora o fato do marido ter emprego fixo

Os tipos e as quantidades 
de benefícios que cada família 
recebe dependem da compo-
sição (número de pessoas, 
idades, presença de gestantes 
etc.) e da renda da família 
beneficiária.

|O benefício básico tem o 
valor de R$ 89 (pago apenas 
a famílias extremamente po-
bres).

|Os benefícios variáveis 
(até cinco por família): R$ 41 
pago às famílias com renda 
mensal de até R$ 178 por pes-
soa e que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 15 anos de 
idade em sua composição. É 
exigida frequência escolar das 
crianças e adolescentes entre 6 
e 15 anos de idade; R$ 41 pago 
às famílias com renda mensal 
de até R$ 178 por pessoa e que 
tenham grávidas em sua com-
posição (são repassadas nove 
parcelas mensais. O benefício 
só é concedido se a gravidez 
for identificada pela área de 
saúde para que a informação 
seja inserida no Sistema Bolsa 
Família na Saúde); R$ 41 pago 
às famílias com renda mensal 
de até R$ 178 por pessoa e 
que tenham crianças com 

idade entre 0 e 6 meses em sua 
composição, para reforçar a 
alimentação do bebê, mesmo 
nos casos em que o bebê não 
more com a mãe (são seis 
parcelas mensais. Para que 
o benefício seja concedido, a 
criança precisa ter seus dados 
incluídos no Cadastro Único 
até o sexto mês de vida);  R$ 
48 (até dois por família) pago 
às famílias com renda mensal 
de até R$ 178 por pessoa e que 
tenham adolescentes entre 16 
e 17 anos em sua composição. 
É exigida frequência escolar 
dos adolescentes.  

|Benefício para superação 
da extrema pobreza, em valor 
calculado individualmente 
para cada família:

— Pago às famílias que 
continuem com renda mensal 
por pessoa inferior a R$ 89, 
mesmo após receberem os 
outros tipos de benefícios do 
programa.

— O valor do benefício 
é calculado caso a caso, de 
acordo com a renda e a quan-
tidade de pessoas da família, 
para garantir que a família 
ultrapasse o piso de R$ 89 de 
renda por pessoa.

A partir do Cadastro Único, 
o Governo Federal, pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social, identificou 30 famílias 
em situação mais crítica. 
De acordo com a assistente 
social e gestora do programa 
Bolsa Família em Vera Cruz, 
Gabriela Ferreira,  os casos de 
extrema pobreza local, pelo 
histórico de dados da pasta 
e pela folha de pagamento, 
estão localizados no bairro 
São Francisco, Linha Tapera, 
Boa Vista e Arco-Íris. Nestes 
casos, explica Gabriela, a 
dependência do recurso é 
visível, pois a maioria traba-
lha apenas como diarista na 
colheita do fumo.

Vera Cruz tem 651 
famílias beneficiadas 
com o Bolsa Família. Elas 
recebem benefícios com 
valor médio de R$ 120,76 
e o valor total transferido 
pelo Governo Federal al-
cançou R$ 78.616 no mês 
de dezembro de 2018.
Essas famílias equivalem, 
aproximadamente, a 
6,17% da população total 
do município, incluindo 
30 famílias que, sem o 
programa, estariam em 
condição de extrema 
pobreza.

Cada caso é um caso: valor varia 
de acordo com perfil da família

Depois de oito anos de dificuldades, 
o desligamento voluntário do programa

Foi no fim de 2010 que 
Tatiane Silva, hoje com 25 
anos, buscou auxílio do Bolsa 
Família para se manter. A 
moradora do bairro Imigran-
te, em Vera Cruz, engravi-
dou aos 16 anos, deixou os 
estudos para trás e não tinha 
emprego fixo. Até o fim do 
ano passado, a mãe do João 
recebeu o auxílio. Tatiane tra-
balhou de forma temporária, 
fazendo alguns bicos, mas a 
sorte começou a mudar em 
2017, ao iniciar na safra, em 
empresa fumageira de Santa 
Cruz. Foi em janeiro do ano 
passado que Tatiane ingres-
sou em um atelier de costura, 

em Vera Cruz. Passou do 
período de contrato e conse-
guiu a efetivação. Hoje, atua 
como passadeira na empresa 
de confecções.

Ela não pensou duas vezes: 
no fim de 2018, tratou de ir até 
o SINE, junto da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
desta vez não para buscar 
uma vaga de emprego, mas 
para cancelar o benefício do 
Bolsa Família.  “Sempre quis 
tirar logo (o benefício), efeti-
vei e não precisei. Tem gente 
que precisa mais”, refletiu a 
jovem. O companheiro tra-
balha como pintor e o casal, 
junto do filho, João, de oito 

anos, vive em uma casinha no 
terreno do sogro de Tatiane. 

Ela confessa que tudo em 
sua vida aconteceu tão ra-
pidamente que não nutriu 
sonhos profissionais, mas 
espera que o filho siga os es-
tudos e, quem sabe, faça uma 
faculdade. A vera-cruzense 
fica feliz que o programa 
possa ajudar tanta gente, mas 
se mostra realizada em não 
depender mais dele para vi-
ver. Tatiane trata de trabalhar 
para realizar  outro sonho: 
construir a casa própria para 
bem viver com o companhei-
ro e o filho. Força de vontade 
e determinação não faltam.

Com o benefício, nada faltou aos filhos

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Quando uma família entra no Bolsa Família, ela e o Poder Público 
assumem compromissos para garantir o acesso de suas crianças 
à saúde e à educação. São as chamadas condicionalidades. O 
acompanhamento da frequência escolar, com base em julho de 
2018, atingiu o percentual de 98,6%, para crianças e adolescentes 
entre 6 e 15 anos, o que equivale a 637 alunos acompanhados em 
relação ao público no perfil equivalente a 646. Para os jovens en-
tre 16 e 17 anos, o percentual chegou a 91,8%, resultando em 112 
jovens acompanhados de um total de 122. Já o acompanhamento 
da saúde, em dezembro de 2017, atingiu  96,5 %.

Clarice Padilha, 46 anos, e o marido, Luís 
Oberti Rodrigues Padilha, 45 anos, são pais 
de Emerson, 25 anos, e Anderson, 16 anos. A 
família recorreu ao benefício quando ainda se 
chamava Bolsa Escola, “porque a gente não 
tinha trabalho fixo, era safrista, e meu filho ti-
nha direito porque estudava”, explica Clarice, 
que começou a receber o auxílio em 2002 e foi 
cortado em 2016.

“Nossas condições eram as mesmas, sempre 
nas fumageiras e meu marido fazia biscate 
depois da safra, de pedreiro”, frisa. Com isso, 
o Bolsa Família teve muita importância para 
a família, pois possibilitou que os pais inves-
tissem nos filhos, não deixando faltar  roupas, 
calçados, alimentos, móveis. “Até curso a 
gente pagou para o filho mais velho, porque 
pensava em dar o que eu não tive para meus 
filhos”, diz Clarice.

Hoje, ela continua trabalhando como safris-
ta, mas seu esposo conquistou um emprego 

fixo há quase um ano. O filho mais velho tam-
bém: já casou e possui emprego fixo, enquanto 
que o caçula ainda está estudando e faz curso 
no Senai. 

“Eu sou uma mãe muito orgulhosa dos fi-
lhos que tenho e da família que construí com 
muita dificuldade. Só queria uma coisa que 
não tive: estudo, porque tenho até 4ª série. 
Tentei um emprego fixo e nunca consegui”, 
refletiu Clarice. Ela frisa que nunca deixou de 
trabalhar para poder melhorar as condições 
de vida da família. “E tem gente que não se 
esforça, confiam só naquilo ali e não querem 
trabalhar”, condena. Clarice reconhece o quan-
to o benefício auxilia a família a se manter, mas 
confessa que também é muito bom não depen-
der dele para conseguir as coisas. “É sensação 
de dever cumprido. Agora é trabalhar, curtir 
a vida com a família linda que construí com 
muito amor, carinho e dificuldade, porque 
não foi fácil chegar até aqui”, declara Clarice.


