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Menos famílias recebem o “Bolsa”
Número de benefícios 
caiu pela metade 
em Vera Cruz. Em 
Santa Cruz também 
diminuiu, mas não de 
forma tão expressiva

RENDA AOS CARENTES

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Menos famílias estão 
recebendo o benefí-
cio do Bolsa Família. 

Em um comparativo dos úl-
timos cinco anos, Vera Cruz 
teve queda de praticamente 
50% no número de carentes 
que usam o auxílio pago pelo 
Governo Federal. Em setem-
bro deste ano, 576 foram as 
famílias beneficiadas. Em 2015 
eram 1.048. O número de be-
nefícios diminuiu também em 
Santa Cruz do Sul. Porém, não 
de forma tão expressiva. Em 
setembro de 2019 foram 2.548 
famílias, contra 3.408 há cinco 
anos. A redução é de cerca 
de 25%. Mas o que explicam 
estes números? Seria uma fis-
calização maior? A retomada 
do emprego e do crescimento 
econômico?

Assistente social e coor-
denadora da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 
Vera Cruz, Gabriela Ferreira 
acredita que o encolhimento 
tem a ver com o número 

O que um ninho de joão-de-barro no chão pode significar?
VEM VENTO, TEMPORAL?

DIVUlgAÇãO

Há duas semanas, pássaro finalizou ninho na lavoura

Há cerca de duas semanas, 
um joão-de-barro terminou 
seu ninho em meio à lavoura 
de tabaco, na propriedade 
de Douglas Josué Carvalho, 
em Linha Tapera, no interior 
de Vera Cruz. O que chama 
a atenção é que o pássaro 
fez sua casa no chão, fato 
incomum. Carvalho acredita 
que deve ser apenas um joão-
de-barro. “Ele levou uma se-
mana fazendo o ninho e pes-
quisei na internet, quando o 
casal constrói junto, leva cerca 
de quatro dias”, justifica.

O curioso é a moradia estar 
no chão e não em árvores e 
postes, locais onde a espécie 

costuma fazer. “Parece um 
sinal da natureza”, reflete o 
agricultor, que complementa: 
“os mais antigos falam que 
pode vir algum vento forte 
ou granizo, alguma mudança 
climática”. 

Douglas não descarta a 
tese, já que sua lavoura está 
em uma ladeira e foi mais 
abaixo que o joão-de-barro 
fez o ninho. “Parece que já 
fez pensando em se proteger. 
Além disso, a entrada está 
virada na direção contrária à 
chuva e ao vento”, observa.

Para o professor da Uni-
versidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc) e biólogo Andreas 

Kohler, este fenômeno não 
é raríssimo, mas não é mui-
to comum. É o que afirma 
também o técnico agrícola e 
biólogo André Maieski. “Di-
zem que quando fazem casa 
no chão é sinal de temporais 
na estação. Fazem para se 
proteger”, diz ele, que lembra 
da possibilidade de outros 
animais destruírem a casa ou 
até mesmo se alimentarem 
dos pássaros. “Pela natureza, 
seria sempre fazer sua casa 
em postes ou em locais bem 
altos”, finaliza o técnico, ao 
destacar que são poucos os 
trabalhos em relação a este 
fato. 
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VERA CRUZ
Valor repassado em setembro/2019 - R$ 68.691
Valor repassado em 2019 até setembro - R$ 665.222
Valor anual repassado em 2018 - R$ 1.052.070

SANTA CRUZ DO SUL
Valor repassado em setembro/2019 - R$ 373.734
Valor repassado em 2019 até setembro - R$ 3.529.706
Valor anual repassado em 2018 - R$ 4.791.210,00

Pela pirâmide etária, o maior número de beneficiários 
tem entre 7 e 15 anos, em ambos os municípios.

Dados extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento Social.
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maior de averiguações e do 
cruzamento de dados do Go-
verno Federal, principalmente 
relacionado à Carteira de 
Trabalho. “Tem uma lei que se 
chama regra de permanência. 
Se a pessoa estiver trabalhan-
do e não informar ao Cadastro 
Único, automaticamente são 
bloqueados ou cancelados os 
benefícios”, explica. “A regra 
diz que se a pessoa informar 
que trabalhou quatro, cinco 
meses [como safrista, mui-
tas vezes], fica durante este 
período recebendo o salário 
e o Bolsa Família. Caso não 
informar, tem o benefício 
cancelado”, acrescenta. 

Em Santa Cruz do Sul, 
Rosane Maria Müller é coor-
denadora do Cadastro Úni-
co. Segundo ela, os dados 
apresentados mudam de mês 
a mês, sobretudo em razão 

das condicionalidades, como  
renda da família e frequência 
escolar. Trimestralmente, 
as escolas enviam a relação 
de presenças ao Ministério 
do Desenvolvimento Social. 
Caso se constate infrequência, 
o benefício da família pode 
ser bloqueado. A liberação 
ocorre, conforme Rosane, so-
mente no próximo trimestre, 
se melhorar a frequência da 
criança na escola. Outro blo-
queio comum, de acordo com 
ela, é a renda per capita, que 
não pode exceder R$ 178 para 
famílias com crianças ou R$ 
89 para famílias sem crianças.

O que ainda pode impedir 
o recebimento do benefício é a 
falta de atualização cadastral.  
“O cadastro deve ser atualiza-
do todos os anos, entre abril 
e outubro. Quem, no final de 
outubro, estiver fechando dois 

anos que não atualiza, vai ter 
o Bolsa Família bloqueado 
para averiguação”, alerta 
Rosane.

NO ESTADO  
Pelo Rio Grande do Sul, o 

número de famílias benefi-
ciadas também caiu. Em 2015 

eram 418 mil. Já neste ano são 
349 mil. Um levantamento 
do Ministério do Desenvol-
vimento Social mostra ainda 
os benefícios concedidos e os 
cancelados em 2019: 41.446 
novos e 67.216 cancelados, no 
período de janeiro a agosto. 


