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Carentes sim. Tristes, jamais

Realidade também vista no interior

As ajudas vão além do 
benefício do Bolsa Família

Mesmo com dificuldades financeiras 
e com condições, muitas vezes, precárias 
de moradia, têm famílias que não tiram do 
rosto a alegria e agradecem a cada gesto 
de carinho, como doação de roupas, 
alimentos e eletrodomésticos. Para elas, 
toda ajuda é bem-vinda

Vanessa e Andressa adoram uma brincadeira entre a família. Jogar bola é a preferida

Passeio com carrinho de mão está entre os passatempos preferidos das filhas de João e Lucinéia

Por questões financeiras, Elia entregou um filho à adoção

Legenda da foto em uma linha

DIA A DIA

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

J oão Nilson de Oliveira e 
a família moram em um 
chalé, no bairro Renas-

cença, em Santa Cruz do Sul. 
A casa é pequena, simples, 
mas receptiva. O coração de 
quem ali está é gigantesco. 
Mesmo com dificuldades 
financeiras, João, a esposa e 
os cinco filhos não deixam a 
tristeza tomar conta do dia 
a dia. Pelo contrário, gostam 
de sorrir, de se divertir. Se as 
gêmeas, Ketlin e 
Naiara, de qua-
tro anos, convi-
dam para um 
passeio de car-
rinho de mão, 
lá vai o pai. Se 
elas, ou as ma-
nas Ana Luiza 
e Jordana, de 7 
e 8 anos, que-
rem que a mãe 
brinque de boneca, lá está Lu-
cinéia. As condições não per-
mitem brinquedos modernos, 
chamativos ou até mesmo um 
videogame para André, de 13 
anos, mas não impedem que 
os amigos venham para passar 
uma tarde juntos. Diversão, 
com certeza, não vai faltar.

Dentro de casa, os espaços 
são apertados. A cama vira 
guarda-roupa durante o dia. 
Para dormir, é uma cama para 
mais de uma pessoa - são três 
quartos para sete pessoas. Ba-
nheiro, por enquanto, eles não 
têm. Essa é uma das maiores 
dificuldades, diz seu João, 
com 57 anos. “Receber visita 
não dá. Eu fico arrumando 
desculpas pra que meus ami-
gos da firma não venham 
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Às vezes é só o 
arroz e o feijão, 

mas ainda temos. 
Que seja o arroz e 

o feijão.

JOÃO NILSON
DE OLIVEIRA

santa-cruzense

Santa Cruz do Sul
Em junho, 2.758 famílias 
receberam o benefício.
R$ 144 é o valor médio 
mensal repassado às 
famílias.

Vera Cruz
Em junho, 626 famílias 
receberam o benefício.
R$ 119,48 é o valor médio 
mensal repassado às 
famílias.

Vale do Sol
Em julho, 190 famílias 
receberam o benefício.
R$ 108,23 é o valor médio 
mensal repassado às 
famílias.

Santa Cruz do Sul
Estão inseridas no 
Cadastro Único: 6.904
Extrema pobreza* - 1.976
Pobreza** - 1.304

Vera Cruz
Estão inseridas no 
Cadastro Único: 1.879 
Extrema pobreza: 265
Pobreza: 460

Vale do Sol
Estão inseridas no 
Cadastro Único: 1.005 
Extrema pobreza: 30
Pobreza: 160
 
*Extrema pobreza: renda 
de R$ 0 a R$ 89
** Pobreza: renda de R$ 
89,01 até 178
No Cadastro Único 
(CadÚnico) ainda estão 
outras faixas de renda. 
Importante salientar 
que nem todos os 
cadastrados recebem 
Bolsa Família. O Governo 
Federal utiliza os dados 
do CadÚnico para 
conceder benefícios de 
programas sociais, como: 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica, Benefício de 
Prestação Continuada, 
entre outros. Todos os 
municípios brasileiros 
já operam o Cadastro 
Único. Os dados podem 
ser utilizados ainda 
para o planejamento 
das ações e para a 
seleção de beneficiários 
dos programas sociais 
geridos pelo município. 
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aqui”, frisa. Para o banho, 
contam com a ajuda da mãe de 
Lucinéia. “Queríamos muito 
construir nosso banheiro, com 
chuveiro, mas as condições 
não dão”, lamenta ele, que 
trabalha como safrista em uma 
empresa fumageira de Santa 
Cruz do Sul e depois alterna 
entre bicos e na colheita do 
tabaco.

É preciso se virar, obser-
va João, que sustenta a casa 

sozinho, com o 
auxílio apenas 
do Bolsa Famí-
lia. “É um re-
curso que vem 
em boa hora. 
Ajuda muito”, 
diz. A família de 
João é uma das 
2.578 que recebe 
mensalmente o 
valor em Santa 

Cruz do Sul.  Além disso, 
conta com a solidariedade 
de muitos. “Essa geladeira 
aqui, que é nova e boa, nós 
não compramos. Ganhamos 
da minha cunhada. Ela tem 
mais condições que a gente”, 
frisa o santa-cruzense, que diz 
já ter passado por momentos 
ainda mais apertados, de ter 
pouca coisa para colocar sobre 
a mesa. “Às vezes é só o arroz 
e o feijão, mas ainda temos. 
Que seja o arroz e o feijão”, 
agradece.

A VILA CRESCEU
Lucinéia Soares tem 29 anos 

e mora no bairro Renascença, 
em uma entrada à margem 
da RSC-287, desde que nas-
ceu. Chegou a residir por um 
curto período no Residen-

A situação financeira aper-
tada não é apenas em bairros 
de grandes cidades. O valor 
que entra por mês na casa de 
Elia Schuster, de 35 anos, por 
exemplo, é o do Bolsa Família, 
no montante de R$ 175. E ela 
mora em Linha Floresta, no 
interior de Vera Cruz. O filho 
mais velho tem 19 anos e traba-
lha em uma empresa fumagei-
ra como safrista. Durante esse 
período, as finanças ganham 
fôlego. Mas é por quatro, cinco 
meses. Mãe ainda de duas me-
ninas, de 8 e de 10 anos, a vida 
é de aperto. Não falta comida, 
diz ela, mas precisa frequen-
temente de doações. Recebe 
roupas, móveis, eletrodomés-
ticos para dentro de casa. Não 
esconde a alegria ao contar 
que a televisão e a geladeira 
são frutos de doações. Aliás, 
alegria é a marca da família. 
Mesmo com o dinheiro con-
tado no fim do mês, o sorriso 
permanece no rosto.

Elia Schuster faz parte de 
uma das 265 famílias de Vera 
Cruz que se enquadram no 
critério de extrema pobreza. 
Inserida no Cadastro Único e 
beneficiária do mais tradicio-
nal programa de repasse de 
renda às famílias brasileiras, 
ela pontua que é desse recurso 
que mantém a casa. “Se não 
fosse o Bolsa Família, não sei 
como colocaria comida na 

Os Municípios têm papel 
importante no auxílio às 
pessoas carentes. Conforme 
a secretária de Políticas Pú-
blicas de Santa Cruz do Sul, 
Guiomar Rossini Machado, 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade se dirigem 
à Secretaria seja de forma 
espontânea ou por enca-
minhamento da rede de 
atendimento, como CRAS, 
Creas ou ESF, explanando 
suas demandas ao setor téc-
nico, momento em que é fei-
to a avaliação social. Após, 
podem ser atendidos os 
benefícios eventuais, como 
auxílio-alimentação, auxílio 
passagem, auxílio-funeral 

até acolhimento em casa de 
passagem (albergue), entre 
outros.

Em Vera Cruz, a coor-
denadora da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Gabriela Ferreira, detalha 
algumas ações: auxílio em 
situações de calamidade 
pública, fotos para docu-
mentos, passagens para 
algumas situações, além de 
serviços socioassistenciais, 
como Cras, Creas, Casa Lar, 
Criança Feliz, programa 
novo do Governo Federal,  
que atende famílias em 
casa, semelhante ao PIM, 
melhorias habitacionais, 
encaminhamento de be-

nefícios sociais, Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e cestas básicas para 
situações emergenciais.

Por Vale do Sol, os ser-
viços prestados são se-
melhantes. No Cras, por 
exemplo, há atendimentos 
individuais e em grupo, 
encaminhamento de bene-
fícios, entre tantas outras 
ações.

Além das realizadas pe-
los órgãos públicos, têm as 
iniciativas privadas e vo-
luntárias, como recolhimen-
to de agasalho, calçados, 
alimentos e muito mais. É 
a solidariedades ajudando 
quem mais precisa.

cial Viver Bem, mas decidiu 
voltar. João não se adaptou 
à rotina do novo endereço e 
preferiu o sossego. “Aqui que 
eu gosto, mais afastado, mais 
perto do mato, da natureza”, 
diz. Lucinéia e João viram a 
redondeza de onde moram 
crescer. “No início eram dois 
casebres, agora já são umas 30 
casas, mas todas de famílias 
carentes”, diz.

Embora a situação no in-
verno seja mais complicada, 
sobretudo pela precariedade 
da residência, que tem frestas 
entre uma tábua e outra, seja 
nas paredes ou no assoalho, 
João e Lucinéia agradecem 
pela vida, pela família e es-
peram um país com menos 
desigualdades. “Uns têm 
tanto, outros têm tão pouco. 
Que os políticos olhem mais 
para nós, para quem mais 
precisa,”, espera.

mesa”, diz. Vanessa, de 11 
anos, e Andressa, de 8, estu-
dam à tarde na Escola Walter 
Dreyer, em Ferraz, localidade 
vizinha. Pela manhã estão em 
casa, o que, segundo mãe, faz 
com que ela não consiga traba-
lhar nesse período, tendo que 
cuidar das filhas.

O que também, segundo 
ela, prejudica na hora de se 
colocar no mercado é a baixa 
escolaridade. Elia foi à escola 
apenas até a quarta série. “Não 
tenho estudo. Aí fica difícil 
arrumar um emprego”, conta. 
Quando possível, durante a 
tarde, ajuda na lida agrícola – 
nesse período, por exemplo, na 
colheita de milho. 

NOVA FAMÍLIA AO 
FILHO MAIS NOVO
11 de agosto de 2015. Uma 

terça-feira feliz. Elia se tornava 

mãe pela quarta vez. Era um 
menino. Mas, a dificuldade 
financeira e o medo de não 
ter com o que alimentar o 
pequeno fizeram com que ela 
tomasse uma decisão difícil: 
entregar o filho à adoção. Sen-
te saudades do pequeno, que 
daqui a alguns dias completa 
quatro anos, mas tem a certeza 
de que a nova família do garo-
to o trata muito bem, em con-
dições melhores. “Eu visito ele 
às vezes. Tá grande. Tá lindo”, 
conta a mãe de sangue. Na 
porta da geladeira, uma foto 
do alemãozinho. Quando dá 
saudade, o refúgio é ali. A ado-
ção, conforme a coordenadora 
da Secretaria de Assistência 
Social de Vera Cruz, Gabriela 
Ferreira, foi legal, tendo in-
clusive acompanhamento do 
Conselho Tutelar.


