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Pezão e Tereza Campello levam 
Programa Renda melhor a Japeri

Cerca de dez mil moradores de Japeri lotaram o CIEP 207 
Gilson Amado, no centro do distrito Engenheiro Pedreira, no 
último sábado. O encontro foi para a festa de lançamento do 
Renda Melhor, programa que tem por finalidade 
complementar a renda dos integrantes do programa Bolsa 
Família com auxílio de R$ 30 a R$ 300, entre outros 
benefícios. O evento, onde também foi inaugurado um 
complexo de obras em oito bairros de Japeri, contou com a 
presença de diversos prefeitos, alem de autoridades 
municipais, estaduais e federais, como o prefeito Ivaldo 
Barbosa dos Santos, o Timor, o vice-governador Luiz 
Fernando Pezão, e a ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Tereza Campello.

Japeri é o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a 
receber o programa. Cerca de seis mil famílias serão 
beneficiadas com Cartão Renda Melhor. “Japeri será nossa 
cidade piloto, juntamente com Belford Roxo e São Gonçalo. 
Este programa não é só uma transferência de renda. 
Queremos investir em programas de educação, saúde, 
trabalho e renda. Para isso contamos com a parceria dos 
ministérios e dos prefeitos. Por isso agradeço a parceria com 
o prefeito Timor neste importante programa”, destacou o vice-
governador Pezão.

A ministra Tereza Campello, que representou a presidenta 
Dilma Rousseff, falou dos programas de erradicação da 
pobreza no país, lançado em parceria com os governos 
estaduais e municipais. “Estou muito emocionada, pois esta 
semana lançamos o Brasil Sem Miséria, programa que agrega 
transferência de renda, com acesso a serviços públicos nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento, 
energia elétrica e inclusão produtiva. Vamos juntos gerar 
oportunidades para a população mais pobre”, disse Tereza.
Durante a cerimônia o prefeito Timor, o secretário de Estado 
de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves, o 

   www.videoclipping.com.br

1/2

Segue 
  

http://www.videoclipping.com.br/


Jornais & Revistas – matéria retirada da Internet

07/06/2011JORNAL DE HOJE – NOVA IGUAÇU – RJ 
Baixada

vice-governador Pezão, e a ministra Tereza Campello 
assinaram o termo de adesão que estabelece os 
compromissos com o programa Renda Melhor. 

“Outros governos passaram e não tiveram compromisso com 
estas famílias. Por isso agradeço a parceria com o governo do 
Estado do Rio de Janeiro e com o Governo Federal. Parceria 
esta que tem trazido muitos benefícios para o nosso 
município, tanto em saúde, educação, ação social e obras. E 
vou continuar lutando para trazer muito mais, pois o melhor 
está por vir”, disse o prefeito Timor.

O palanque do evento teve a presença do vice-prefeito Cleber 
Joaquim, dos secretários municipais Sidnei Coutinho (Ação 
Social e Trabalho) e Ernane Alves (Obras e Serviços 
Públicos), do Secretário de Estado de Trabalho e Renda, 
Sérgio Zveiter, do presidente da Alerj, Paulo Melo, da 
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, 
Nelma Tavares, dos prefeitos Alcides Rolim (Belford Roxo) e 
Aparecida Panisset (São Gonçalo), entre outros.
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