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RENDA MELHOR BENEFICIARÁ MIL
FAMÍLIAS EM SÃO JOÃO DA BARRA
  SÉRGIO FRANCO   COMENTÁRIOS DESATIVADOS

A partir de 2012, o programa Renda Melhor, do governo do Estado do Rio, beneficiará
mil famílias em São João da Barra. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves, à prefeita Carla
Machado, nesta quarta-feira, no último encontro da fase de expansão do programa, no
Cine Teatro São João, em São João da Barra. Este ano, o Renda Melhor está
atendendo a 52 mil famílias da Região Metropolitana do Rio. Na primeira quinzena de
janeiro acontecerão as reuniões técnicas para planejamento do lançamento do
Programa (entrega da lista de beneficiários e pactuação de visitas domiciliares); logo
após acontecerão as solenidades de lançamento e no final de fevereiro terá início o
pagamento às famílias.

O encontro, com a presença de prefeitos e secretários municipais de Assistência
Social das regiões Norte e Noroeste serviu como apresentação do projeto de
expansão. Já no ano que vem, 210 mil famílias receberão o benefício em 35
municípios do Estado do Rio, cujos índices de pobreza extrema são mais
expressivos. Na região Norte, o município com maior número de beneficiados é
Campos, com 11 mil famílias atendidas. Também serão beneficiadas famílias de
Carapebus, Cardoso Moreira, Quissamã e São Francisco do Itabapoana, na região
Norte; e Cambuci, Porciúncula e São José de Ubá, na Noroeste.

Para a prefeita de São João da Barra, programas de complementação de renda são
importantes sob o ponto de vista emergencial, porque resgatam a dignidade do
cidadão, dando a ele condições de encontrar um caminho para a sustentabilidade
própria. A prefeita lembrou dos programas de incentivo colocados em prática pela
Prefeitura de São João da Barra, como o incentivo ao cooperativismo, pelo Prominc –
Programa Municipal de Incubação de Cooperativas, as ações de capacitação de mão
de obra e formação dos jovens, além do nosso Cartão Cidadão, no valor de R$ 230,00,
que contribui ainda, no fomento ao comércio local:

- Temos realizado uma série de ações porque não adianta nada realizarmos obras se
não edificarmos o cidadão. Ele é o objetivo principal da administração pública,
especialmente aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. A região Norte
é uma região rica, temos os royalties do petróleo, mas infelizmente um dos IDHs
(Índice de Desenvolvimento Humano) mais baixos do País, comparado ao de algumas
regiões do Nordeste brasileiro. Não é fácil reverter esse quadro, mas tenho certeza
que vamos conseguir virar esse jogo e reverter o processo de concentração de renda
no Estado do Rio.

- A ampliação do Plano Rio Sem Miséria será de maneira gradual. Este ano, cerca de
52 mil famílias, das cidades de Japeri, Belford Roxo e São Gonçalo estão recebendo o
benefício do Renda Melhor. Em 2012, serão 210 mil famílias, sendo que as regiões
Norte e Noroeste, com nove cidades participantes, terão 20 mil famílias, o que atingirá
cerca de 80 mil pessoas. Eu tenho certeza que, em 2013, quando todas as 300 mil
famílias que vivem abaixo da linha de pobreza extrema, no Rio, estiverem incluídas,
será possível perceber a mudança no padrão de desenvolvimento  e, assim, reduzir a
pobreza e estimular e ampliar o desenvolvimento”, destacou o secretário Rodrigo
Neves.

O programa Rio Sem Miséria é constituído de quatro componentes: o Renda Melhor,
que é a transferência de renda, no valor que varia entre R$ 30 e R$ 300, pago às
famílias que já recebem o Bolsa Família; o Renda Melhor Jovem, uma poupança
escola para os jovens das famílias integrantes do Renda Melhor e que sejam
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estudantes da rede pública de ensino; a Gestão de Oportunidades Econômicas e
Sociais, que por meio de parcerias já instituídas com a iniciativa privada, como o CIEE
e o Coletivo Coca-Cola, proporciona qualificação profissional e o acompanhamento
familiar, que caberá aos municípios e será responsável, também, por incluir novas
famílias no Cadastro Único, a porta de entrada para os programas sociais como o
“Minha Casa, Minha Vida” e as tarifas sociais.

“Nós sabemos que não conseguimos reduzir a pobreza apenas com a transferência
de renda, por isso o acompanhamento familiar é tão importante, já que as pessoas
precisam também acessar os serviços da saúde, educação, cultura, esporte, entre
outros. Os beneficiários do Bolsa Família e do Renda Melhor precisam conhecer seus
direitos para que, de fato, sejam cidadãos”, comentou a subsecretária Nelma de
Azeredo.

Japeri, Belford Roxo e São Gonçalo são as três cidades que receberam o Renda
Melhor em caráter piloto, há cera de seis meses. O investimento nesses três lugares
é de R$ 4 milhões mensais. A expansão para mais 15 municípios da região
metropolitana e outros 20 com maior índice de famílias vivendo abaixo da linha da
pobreza extrema acontecerá a partir de 2012 e os custos chegarão a R$ 15 milhões
mensais. Até o fim de 2013 todo o Estado do Rio de Janeiro será contemplado com o
Plano Rio Sem Miséria.
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