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Dois milhões de brasileiros extremamente pobres ainda estão
fora da rede pública de assistência social
21/07/2011 - 15h03

Cidadania

Roberta Lopes
Repórter da Agência Brasil

Brasília - Dois milhões de pessoas ainda não são atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas). O
levantamento foi feito para o Programa Brasil sem Miséria, lançado no início de junho pela presidenta Dilma
Rousseff. A informação foi dada hoje (21), durante a apresentação do Censo do Suas 2010, pela secretária de
Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Denise Colin.

“Das 16 milhões de pessoas em extrema pobreza, imagina-se que entre 1,5 milhão e 2 milhões precisam de
um acompanhamento mais sistemático. É uma estimativa, porque a busca ativa é que vai nos dar essa
informação”, disse a secretária

Denise disse ainda que, hoje, o Suas atende a 61 milhões de pessoas, sendo que 2 milhões de famílias são
acompanhadas sistematicamente. Segundo o Censo do Suas, em 2010 haviam 6,8 mil centros de Referência
de Assistência Social (Cras) em 4,7 mil municípios e 1,5 mil centros de Referência Especializados de
Assistência Social (Cres) em 1,4 mil municípios.

Segundo a secretária, 129 municípios ainda não contam com a principal unidade de atendimento do Suas,
que são os Cras. Destes, 25 ainda não aderiram ao sistema único. “São municípios com baixa capacidade de
gestão, com dificuldade de atender aos pré-requisitos [necessários à adesão ao Suas], que são organizar um
orgão gestor, ter um financiamento público e recursos próprios também”, explicou.

Entre os desafios para os próximos anos, a secretária aponta a necessidade de avançar sobre os locais ainda
não integrados à rede pública de assistência. “Nosso próximo passo é garantir a cobertura de atendimento.
Temos que ter um número de unidades proporcional à demanda para o atendimento. Na Região Norte, por
exemplo, estamos adquirindo embarcações para que essas unidades sejam volantes e possam chegar a
população ribeirinha. Outro passo é a qualificação dos serviços, aprimorando o corpo técnico."

A secretária de Desenvolvimento Social do município de Cruz Alta (RS) e presidente do Colegiado de
Secretários de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Gicélia Carvalho, disse que o maior problema no
estado, onde está parte dos municípios que não têm unidades de atendimento do Suas, é a falta de
compromisso dos gestores. “Faltam atenção e empenho dos gestores. Alguns gestores ainda pensam que
fazer assistência social é dar um prato de sopa e promover campanha do agasalho”.

Edição: Vinicius Doria
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