
No início, as cozinhas comunitá-
rias do Centro Social Gideões ser-
viam apenas sopa. Hoje, a Prefeitu-
ra de Santa Cruz sede nutricionista, 
que monta um cardápio variado, 
além de alimentos vindos da agri-
cultura familiar. A outra parcela da 
comida é comprada pela entidade 
ou recebida através de doações. 
As famílias atendidas chegam por 
meio da participação em outros 
programas ofertados pela entidade 
e, ainda, no refeitório do Bom Jesus, 
através do encaminhamento dos 
Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS). 

Nesses locais, trabalham funcio-
nários contratados, cedidos pela 
prefeitura ou voluntários. Entre 

eles, Eni da Silva dos Santos, 64 
anos, que cozinha no Bom Jesus 
há 26 anos. Pelas mãos da Tia Eni, 
como é conhecida, muitas famílias 
já foram alimentadas. Segundo ela, 
o pessoal até brinca: “Quem não 
comeu da sopa da Tia Eni não é 
do Bom Jesus”. Segundo as irmãs, 
como são chamadas as mulheres 
que preparam o almoço, muitas 
crianças se alimentam no refeitório 
desde que estão na barriga da mãe 
e continuam vindo após crescerem. 
É o caso dos irmãos Alan, 18 anos, 
Mikely, de 10, e Mikaela, nove. Eles, 
que vão ao local todos os dias, di-
zem que a comida é muito boa. E se 
for para escolher o prato preferido, 
Mikely já sabe: salsichão.
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Onde tem fome também há solidariedade

Com carinho, o preparo das refeições

Para algumas famílias de Santa Cruz e Vera Cruz, a falta 
de alimentos é realidade todos os dias. Nesses lares, é o 
trabalho de programas e ações sociais que fornecem o 
prato de comida e trazem de volta a esperança 
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Refeitórios comunitários são opção de almoço para famílias carentes em Santa Cruz do Sul
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DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES EM 2018

SERVIDAS 
NO LOCAL

6.334
13.472
7.001
7.226

34.033

REFEITÓRIOS
BOM JESUS (SCS)
FAXINAL MENINO DEUS (SCS)
SANTA VITÓRIA (SCS)
VILA BATISTI (VA)
TOTAL

LEVADAS
PARA CASA

36.964
11.692
12.183
2.982
63.821

SERVIDAS NO
CRAS (BOM JESUS)

2.259
-
-
-

2.259

TOTAL
45.557
25.164
19.184
10.208
100.113

“ É triste visitar uma casa e não 
encontrar nada na geladeira, 
nem nos armários. Só uma 

chaleira com água em cima do fogão. 
Aí o morador te olha e diz: ‘eu não 
sei o que vou dar para meu filho 
comer, porque ele tá chorando e tá 
com fome’”. O relato é da assisten-
te social Paloma Goulart Boezzio 
da Silva, mas essa é a realidade de 
muitas famílias carentes. A incerteza 
sobre a próxima refeição dá lugar 
a esperança, quando programas 
e ações sociais as acolhem. Dia a 
dia, uma vez na semana ou a cada 
mês, os refeitórios comunitários 
do Centro Social Gideões, a sopa 
das Marias e o sopão 
da Comunidade São 
Francisco, fornecem 
o prato de comida que 
ampara muitos lares 
em Santa Cruz do Sul 
e Vera Cruz.

Quando chegou à 
terra da Oktoberfest, 
há cerca de 35 anos, 
o pastor Neemias da 
Silva - presidente re-
gional da Igreja As-
sembleia de Deus e 
diretor do Centro So-
cial, Cultural e Educacional Gideões 
-, leu nos jornais que dois homens 
haviam brigado no antigo aterro 
da cidade, na Vila União, por um 
pedaço de carne que chegou no lixo. 
Foi nesse local, hoje bairro Santa Vi-
tória, que ele implantou o primeiro 
refeitório comunitário da entidade, 
na época chamado de Cozinha de 
Sopa. Atualmente, o programa 
Cozinha Solidária, desenvolvido 
pela entidade, conta com quatro re-
feitórios. Três deles em Santa Cruz, 
nos bairros Santa Vitória, Bom Jesus 
e Faxinal Menino Deus, e outro na 
Vila Batisti, em Venâncio Aires. 

ALIMENTO QUE
FAZ A DIFERENÇA
É através do almoço, servido de 

segunda a sexta-feira na cozinha 

comunitária do Bom Jesus, que 
Rosimeri Santos da Mota, 33 anos, 
alimenta os filhos Nicolas, Suelen, 
Marques, Ágata e Sara. “Agradeço 
a Deus todos os dias por poder vir 
aqui e levar comida para os meus 
filhos. Eu já passei fome, e hoje faço 
de tudo para que eles não passem 
também”, revela. O prato do dia é 
levado em potes para as crianças, 
que aguardam o retorno da mãe 
pelas 11h30min. Essa refeição está 
garantida, no entanto, para a janta 
nem sempre há alimento suficiente, 
o que se repete muitas vezes no fim 
de semana. “Eu rezo para que Deus 
me abençoe e eu possa estar melhor 
para dar a minha vaga aqui para ou-
tras pessoas que precisam também”, 
completa Rosimeri. 

Segundo Paloma, 
muitos preferem co-
mer no refeitório, às 
vezes por não possui-
rem pratos e talheres, 
outros pela falta de 
espaço para lavar os 
utensílios em casa. 
“Alguns vêm direto 
do Albergue Muni-
cipal, onde pernoita-
ram, para almoçar. 
Outros estão nas ruas 
e vêm até aqui, encon-
trando alimento e um 

local que podem chamar de ‘casa’. 
É como se almoçassem em família”, 
explica. E esse almoço, de acordo 
com a assistente social, muitas vezes 
é a única refeição do dia. “Em mui-
tos casos, eles não se alimentam, se 
abastecem”,  relata. 

No Bom Jesus, a exemplo das 
demais cozinhas solidárias, o ce-
nário é de um refeitório mesmo, 
com mesas longas, bancos, espaço 
para lavar as mãos. Sobre a mesa, 
um panelão de galinhada - cheio 
até o topo -,  outro de feijão, além 
de vasilhas com salada. Os potes 
em mãos e os pratos estendidos 
vão se enchendo, a cada colherada, 
não só de alimento, mas também 
de alívio e alegria pela refeição que 
está garantida.

“

”

Agradeço a Deus to-
dos os dias por poder 
vir aqui e levar comida 

para os meus filhos. 
Eu já passei fome, e 

hoje faço de tudo para 
que eles não passem 

também

ROSIMERI DA MOTA
moradora do Bom Jesus

Três panelões sobre o fogão anun-
ciam que em seguida vai ser servida 
a lentilha do Sopão das Marias, 
em Vera Cruz. O preparo, além da 
lentilha, leva cenoura, chuchu, lin-
guicinha, temperos, batata, tomate e 
cebola. Tudo cozinhado para as cerca 
de 180 pessoas, que, todas as terças-
feiras à tardinha, vão até a sede do 
Grupo das Marias buscar a refeição. 
Para acompanhar, a sobremesa é 
arroz de leite.

Das 38 famílias que recebem os 
alimentos está a de Leci Borba da 
Rosa, 60 anos. Em casa, no bairro 
Boa Vista, oito pessoas aguardam a 
chegada dos potes que ela leva para 
seus dois filhos, três netos, o genro e 
o irmão. “A comida é muito boa, em 
casa, eles já ficam esperando. Se não 
tivéssemos essa ajuda, ia fazer muita 
falta ”, revela. O que a família não 
consome na terça-feira é congelado 
e, no dia seguinte, vira parte de outro 
preparo na cozinha. 

Para compor o cardápio, que há 
18 anos alimenta famílias carentes, 

O tradicional Sopão das Marias

as Marias contam com a ajuda de pa-
drinhos, de açougues e frigoríficos, 
além de feiras, que contribuem com 
frutas e verduras. Tudo o que é doa-
do e não vai na sopa é distribuído, 
como pão, verduras, frutas e ossos 

- que podem ser usados para dar 
mais sabor ao caldo do feijão. Além 
disso, a ajuda para os pequenos tam-
bém vem através de caixas de leite 
destinadas a cada duas semanas às 
famílias. 

Além da sopa, as famílias carentes levam para casa pão, frutas e leite

LUCAS BATISTA

Para 65 famílias do bairro São 
Francisco, em Vera Cruz, a terceira 
sexta-feira do mês é dia de mesa 
farta. É no sopão, realizado desde 
2017, pela Comunidade Católica São 
Francisco, que elas buscam alimen-
to saudável e nutritivo. O preparo 
inicia pela manhã, às 9 horas, para 
que tudo esteja pronto às 17 horas, 
quando a fila já está formada à espera 
da sopa. Aos poucos, cada vasilha e 
pote vai sendo servido do preparo, 
que leva verduras como chuchu, 
temperinhos, carne e cerca de 30 qui-
los de batata. No acompanhamento, 
o pão não pode faltar. 

Para dar conta das cerca de 180 a 
200 refeições, alguns mercados da 
cidade contribuem com doações. 
No entanto, muitos dos alimentos 
precisam ser comprados, o que é 
feito com reservas da Comunidade 
Católica. Além disso, o sopão da 

Alimento para as famílias da São Francisco

65 famílias do bairro São Francisco são atendidas através do sopão
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São Francisco conta com parceria da 
Diocese de Santa Cruz do Sul e do 

padre Dionísio Kist, que pede pela 
arrecadação de alimento nas missas.

Os telefones para contato 
do Centro Social, Cultural 
e Educacional Gideões, de 
Santa Cruz do Sul, são (51) 
3711-1718 e (51) 98016-0263.
Para doar alimentos ou ces-
tas básicas às famílias caren-
tes cadastradas junto à Co-
munidade São Francisco, em 
Vera Cruz, o contato pode 
ser feito com o presidente 
Danilo José de Castro, pelo 
telefone (51) 98022-2378.
Para contribuir com o Sopão 
das Marias, de Vera Cruz, 
com alimentos ou cestas bá-
sicas, o telefone para contato 
é (51) 99733-6621, com Maria 
de Fátima dos Santos.

PARA AJUDAR
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