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“A Copame me escolheu”
Aos 50 anos, Roberto Gross conta como iniciou seu 
envolvimento com a entidade que atende os menores 
retirados da família, após decisão judicial. Servidor da 
Justiça Federal, ele não se vê longe das causas sociais 
e diz gostar desse relacionamento com as pessoas

Roberto faz o que gosta: de estar entre as pessoas, se relacionar, 
fazer o bem. E não pensa em parar tão cedo, mas delimitar um 
pouco. “Meus dois filhos estão estudando fora, em Santa Catarina, e 
meus pais moram em Santa Rosa. Quero dar um atendimento melhor 
e uma maior atenção”, diz. “Tu precisa separar os teus espaços 
de tempo. É o momento da esposa, dos filhos, da Copame. Você 
precisa organizar a sua agenda. Pessoal da Copame, por exemplo, 
sabe que quinta-feira de manhã é o dia deles. Eu venho despachar 
aqui sempre”, conta ele, que em outros momentos já tem seus 
compromissos certos com as demais entidades que está envolvido.

Crianças abrigadas na Copame aguardam a visita de Roberto, que doa tempo para brincadeiras e carinho

DEDICAÇÃO AO PRÓXIMO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Eles não estão no ambiente fa-
miliar de sangue, mas têm uma 
família enorme de coração. Os 

cerca de 40 atendidos pela Associação 
Comunitária Pró-Amparo do Menor 
(Copame), em Santa Cruz do Sul, 
tiveram seus direitos violados e hoje 
vivem em um espaço onde comparti-
lham ensinamentos, amizades e muito 
carinho. Basta chegar à instituição, 
localizada na rua Amazonas, 850, no 
bairro Bom Jesus, para notar o amor 
que sentem pelos colaboradores e vo-
luntários. Roberto Gross, de 50 anos, 
é presidente da entidade. Ampara 
os que ali estão como se fossem seus 
filhos. Não consegue deixar de brin-
car, nem que seja por alguns minutos, 
principalmente com os pequenos, que 
adoram um momento de atenção.

Sua relação com a Copame iniciou 
em 2011, a convite do amigo Léo Sch-
wingel. Desde lá, não se distancia da 
entidade. “Não é você 
que escolhe a Copame, 
é a Copame que escolhe 
você. Isso é impressio-
nante, chega a me ar-
repiar”, diz. “Muitas e 
muitas pessoas tentam 
entrar aqui, às vezes por 
questão de compensação 
pessoal, projeção políti-
ca, mas não tem. Ela é 
tão soberana, suprema, 
que faz um filtro”, sub-
linha ele, que diz sair 
aliviado em cada visita 
ao local. “Estando aqui, 
tu percebe que teus problemas são tão 
pequenos. Gosto de dar como exem-
plo: ‘se tu está ruim, reclamando das 
coisas da vida, visita o Hospital Ana 
Nery, no setor de câncer, vem aqui na 
Copame, vai te sentir bem melhor’”.

Todos que ali estão foram retirados 
dos pais ou dos responsáveis legais 
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Muitas e muitas 
pessoas tentam 

entrar aqui, às vezes 
por questão de 

compensação pessoal, 
projeção política, mas 

não tem. Ela é tão 
soberana, suprema, 

que faz um filtro

ROBERTO GROSS
presidente da Copame
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Colaboradores, voluntários e diretoria

Os recursos para manter a entidade
A manutenção da entidade depende de aporte 

financeiro. São cinco principais entradas de recursos. 
O primeiro é o convênio com os municípios da região, 
que representa cerca de 50% do total gasto pela Copa-
me. Depois vem a captação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), que 
é via doação do Imposto de Renda. A terceira entrada 
diz respeito às doações de pessoas físicas; a quarta, de 
pessoas jurídicas; e a quinta vem do lucro da padaria, 
que é uma segunda empresa, com CNPJ separado. 20% 
do resultado da padaria vai para a Copame. A produ-
ção é de em média 16 toneladas por mês de produtos. 
Só de pão francês são 11 mil quilos. “Vendemos para 
empresas industriais. Os clientes encontram também 
em alguns supermercados. E o item mais famoso é o 
panetone da Copame”, conta Roberto.

QUER AJUDAR?
A Copame recebe doações e você pode contribuir. 

No momento, a entidade pede arroz, feijão, óleo de 
soja, fraldas extra G, lenços umedecidos e mamadeira. 
A entrega pode ser feita diretamente na entidade. Fora 
do horário de expediente, basta tocar a campainha. 
Você também pode realizar depósitos bancários: pelo 
Banco do Brasil, agência 0180-5, conta 4209-9; pelo 
Banrisul, agência 0340, conta 06.054.582.0-9; e pela Cai-
xa Federal, agência 0500, conta 3575-3, operação 003.

Localizada no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz, a 
Copame conta com uma estrutura física que permite 
atender até 45 menores, de 0 a 18 anos. Dentro do 
terreno, as casas são divididas por faixa etária e sexo. 
Tem cozinha, banheiro, sala de estar, enfim, como 
uma moradia tradicional. No pátio há quadra de es-
portes, brinquelândia, além de um local para receber 
visitas. Esse, conta a supervisora técnica, é cercado de 
vidro, dando privacidade à família do menor, mas ao 
mesmo tempo permitindo que os cuidadores possam 
monitorar.

Aliás, quem trabalha na instituição desempenha 
papel fundamental. São 51 colaboradores, que rece-
bem remuneração mensal; cerca de 60 voluntários; 
além dos que atuam na diretoria e que não possuem 
salários. Há ainda os terceirizados que recebem por 
serviços emergenciais. Entre as funções dos voluntá-
rios, conforme Roberto, estão a de ensinar as crianças 
a tocar violão, praticar atividades religiosas, musicais 
e danças. “Um leque de coisas”, resume. 

A diretoria, composta por mais de 20 pessoas, é 
quem toma as decisões enquanto gestão. “Não defini-
mos o dia a dia. Não interferimos no que a psicóloga 
vai fazer, por exemplo, porque é uma questão técnica. 
Agora, contratações de funcionários, daí sim. São 
decisões macros”, pontua.

após determinação judicial. A maio-
ria dos casos, segundo a supervisora 
técnica da Copame, Deise Lamb, por 
envolver o consumo de entorpecentes 
e a violência. “Então, até que a família 
consiga se reestruturar, as crianças de-
vem ficar aqui”, conta. E o desejo é jus-
tamente que a criança faça da Copame 
um lar temporário. “É muito relativo 
o tempo que cada um fica. Depende 
de uma série de coisas”, acrescenta.

Enquanto se aguarda uma nova 
decisão do Judiciário, cabe aos volun-
tários, colaboradores e a diretoria da 
Copame, capitaneada por Roberto, a 
manutenção do espaço. “O que me 
dá satisfação é ver o trabalho desem-
penhado, sobretudo na atuação dos 
colaboradores. Todo dia tu vê um 
crescimento neles. Eles não fazem um 
atendimento de forma obrigatória. 
Eles vêm porque gostam”, diz. “Então, 
estamos criando a cada dia um melhor 
ambiente de trabalho para que esses 
cuidadores, bem acolhidos, consigam 
ser bons acolhedores. Porque se eu 
botar pressão, eles não vão acolher 

bem. Isso é o que me 
motiva: ver que estamos 
acertando”, observa.

O que também alegra 
o presidente é que em-
bora as crianças tenham 
inúmeros problemas 
familiares, o sorriso não 
sai do rosto e mostra que 
estão bem. “Essa é a cena 
quando elas chegam de 
volta da aula. É bonito 
de ver o retorno para a 
Copame, a casa deles”, 
diz. Desde a fundação 
da entidade, em 1984, 

já passaram 1,9 mil crianças. Quando 
completam 18 anos, elas estão livre 
para o mundo. Segundo Roberto, 
teve uma mudança estatutária no ano 
passado, fazendo com que a Copame 
ficasse com adolescentes até atingirem 
a maioridade. Até então, a entidade 
atendia crianças até 12 anos, quando 

eram encaminhadas a um abrigo. A 
decisão vai ao encontro de proporcio-
nar uma sequência no atendimento. 

O ROBERTO PLURAL
Muito mais que um servidor da Jus-

tiça Federal, Roberto Gross é aquele 
que se envolve nas causas sociais, no 
voluntariado, no atender as pessoas. 
E diz que precisa ser assim. Seus 
colegas já sabem que na quinta-feira 
pela manhã, o guri de Giruá, mas que 
adotou Santa Cruz do Sul como mo-
rada, despacha da Copame. “Servidor 
público tem que aceitar a concepção 
da palavra. Está aqui para servir o 
público. Não é o fato de ser servidor 
da Justiça Federal que não possa servir 
ao público de outras maneiras. E não 
há pretensão política ou partidária 
junto, até porque, se fizer isso, perde 
a legitimidade. É uma questão particu-
lar”, pontua ele, que atua em inúmeras 
outras entidades.

Roberto é envolvido com o esporte, 

sendo vice-presidente do Conselho do 
Futebol Clube Santa Cruz. Na parte 
cultural, é presidente do Conselho do 
Centro Cultural 25 de Julho. Neste ano 
não está envolvido com a Oktoberfest, 
mas já foi vice-presidente da festa. É 
o atual presidente da Associação dos 
Cervejeiros e Cervejarias de Santa 
Cruz do Sul (Acersc) e o presidente 
do Grupo de Apoio à Brigada Militar 

(GABM). Também integra a Asso-
ciação Comercial e Industrial (ACI), 
de Santa Cruz, e a Associação de 
Entidades Empresariais (Assemp) do 
município. Por todos esses trabalhos, 
ele recebeu em agosto do ano passado 
o título de Cidadão Santa-cruzense. 
“Eu não nasci aqui, mas me considero 
santa-cruzense. É uma adoção. Fui 
acolhido”, diz.


