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Localizar miseráveis é
entrave, dizem analistas
Especialistas em políticas sociais apontam dificuldade nas regiões Norte e
Nordeste, onde há grupos que vivem em locais isolados e de difícil acesso
ERNESTO RODRIGUES/AE–24/11/2006

Roldão Arruda

Entre especialistas em políticas sociais, é quase unânime a
observação de que a maior dificuldade do programa Brasil
Sem Miséria, que deve ser
anunciado por Dilma Rousseff neste mês, será chegar até
os miseráveis. “Estamos falando de um porcentual populacional que não está próximo
de equipamentos sociais, vive
em locais isolados e de difícil
acesso, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e que
não é fácil de ser identificado”, diz a médica epidemiologista Ana Maria Segall, especialista em segurança alimentar e professora da Unicamp.
Mesmo nos grandes centros
urbanos, segundo o sociólogo
Cândido Grzybowski, diretor do
Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (Ibase),
não se trata de um problema de
fácil abordagem. “São famílias
tãodesestruturadasquenãoconseguem sequer acesso a programas e serviços a que têm direito”, diz ele. “Elas têm um grau de
mobilidade muito grande, movimentando-se o tempo todo
atrás de bicos. No Rio, nós já sabemos que dentro das favelas
existem áreas onde vivem gru-

Precariedade. No Recife, favela erguida às margens de um rio
pos de famílias mais pobres que
o conjunto ao redor delas, mas
que são de difícil localização.”
OeconomistaWalterBelik,estudioso de questões ligadas à segurança alimentar, também
acredita queo grande desafio será chegar às pessoas que se pretende beneficiar. Especialmente porque não se trata apenas de
transferir renda com o auxílio
de um cartão magnético, mas
sim de capacitação profissional,
de aumento da produtividade,
elevação do nível educacional.
“Na zona rural, a pobreza é
maisdura,masalocalizaçãogeográfica das pessoas é mais fácil.
Isso possibilita o desenvolvimento de atividades destinadas
a melhorar a produtividade des-

ses grupos”, diz. “Na cidade a família muito pobre se registra parareceber oBolsaFamília em determinado local e em seguida
muda-se. Continua recebendo o
benefício,graçasaocartão oferecido pelo programa, mas não pode ser alcançada para trabalhos
de capacitação profissional.”
Para os especialistas, o melhor caminho para chegar aos
grupos que se pretende atingir é
o trabalho conjunto com agentes locais. “O trabalho tem que
ser descentralizado e envolver
pessoas que conheçam muito
bem a realidade local. Pode ser
um agente de programas de saúde, um carteiro, um estudante
que mora na favela e assim por
diante”, diz Grzybowski.
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Cenário: Roldão Arruda

Após tentativas
frustradas sob Lula,
um novo momento

A

pesar de ainda não se saber muita
coisa sobre o programa Brasil Sem
Miséria, uma das prioridades do governo Dilma Rousseff, já é possível
perceber que pretende resolver algumas
questões que o governo de Luiz Inácio Lula
da Silva já havia tentado solucionar, sem sucesso. Quem acompanha o desenvolvimento
do Bolsa Família deve lembrar, por exemplo,
que, em 2009, o então ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, anunciou
com estardalhaço um plano de qualificação
profissional dos beneficiários daquele programa. Não deu em nada. Na mesma época
surgiu uma campanha destinada a alcançar
os grupos populacionais mais excluídos,
mais miseráveis, que ainda não faziam parte
do cadastro do Bolsa Família. Falou-se muito
em moradores de rua, ciganos, interior da
Amazônia. Também não deu em nada.
O cenário agora é diferente. Existem mais
oportunidades de trabalho, o que deve servir
como estímulo para a busca de capacitação
profissional e escolaridade. Os serviços de
assistência social também aperfeiçoaram os
sistemas de cadastramento, o que permite
chegar mais facilmente aos mais pobres.
Outra diferença é que o governo está mudandoaformade olharparaas áreasde assentamento da reforma agrária, que, em vários
lugares do País, especialmente na Amazônia,
se transformaram em focos de extrema pobrezaenão emcentrosprodutores dealimentos. Na entrevista das duas principais articuladoras da Brasil Sem Miséria, Tereza Campello e Ana Fonseca, publicada nesta edição,
chama a atenção o destaque que dão à entrada em cena da eficiente Embrapa, para estimularaprodução dosmaiscarentes.Curiosamente, amedida aproxima os assentamentos
do Ministério da Agricultura, do qual o Movimento dos Sem-Terra sempre quis distância.
Por último, vale lembrar que Ana e Tereza
também foram as articuladoras do bem sucedido Bolsa Família. Devem saber bem o que
dá certo nele e o que emperra.

Anúncio

● Círculo

Na avaliação
de Marcio
Pochmann, do
Ipea, a ação
do governo
tem de ser
global. Sem
isso não se
rompe o círculo da pobreza
intergeracional, na qual o
filho é pobre
porque o pai já
era pobre.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A9.

‘Estado’ está
sob censura
há 646 dias
Desde29dejaneirode2010,oEstado aguarda definição sobre o
processo que o impede de divulgar informações sobre a Operação Boi Barrica, pela qual a PF investigouFernandoSarney.Apedido do empresário, que é filho do
senador José Sarney, o jornal foi
proibido de noticiar a operação.
No dia 18 de dezembro de

2009, Fernando Sarney desistiu
da ação, mas o Estado não aceitou. Em janeirode 2010, apresentou manifestação em que sustenta a preferência do jornal pelo
prosseguimento da ação, a fim de
que ela tenha seu mérito julgado.
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