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RIO - O Estado de S.Paulo

O corpo enxuto, a fala bem articulada e a vivacidade de Suzana Silva Neves não
denunciam os 52 anos, oito filhos e a história dramática. "Disseram que para entrar no
projeto tinha de ter algum problema social, ter se sentido excluído. Quando fui conversar
com a coordenadora ela disse: 'era para ter um problema social. Não precisava ter
todos'."

Suzana é filha de dois adolescentes: a empregada, de 13 anos, e o filho do patrão, de 16.
Foi abandonada. Até os 9 anos, teve pais adotivos carinhosos. Quando eles morreram, foi
entregue a outra família.

Começou um histórico de maus-tratos que duraria mais de três décadas. Apanhou para
fazer serviços domésticos, comeu sobras, dormia em esteira na cozinha, sofreu abuso
sexual. "Foi um choque. Eu era mimada pelos meus pais. O resto foi pior, mas aí eu já
estava ficando calejada."

Fugiu para o Rio. Tentou trabalhar como prostituta: usou drogas e bebeu para enfrentar
a dureza do trabalho. Não funcionou. Virou cozinheira do bordel, mas não deixou o vício.
Teve oito companheiros, um filho com cada um deles, apanhou de todos. Teve até quem
tentou assassiná-la a facadas.

Viveu na rua com os filhos. E só não estava na Candelária quando houve a chacina em
que oito moradores de rua foram assassinados porque soube que davam sopa em outra
rua do centro.
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Virada. Foi aí que decidiu mudar de vida. Foi assentada pela prefeitura em um conjunto
habitacional, 18 anos atrás. Os meninos mais velhos não se adaptavam às regras da
escola. Ela percebeu que eles a imitavam em tudo - largou as drogas e matriculou-se
também na escola, concluiu os estudos. Fez pequenos serviços, como arrumar a casa de
vizinhos, reciclagem de lixo.

Hoje vive com quatro dos oito filhos - uma ficou com o pai, dois foram levados pelo
Conselho Tutelar, o mais velho dos meninos envolveu-se com drogas. "É duro olhar olho
no olho e não reconhecer o filho. O primeiro sintoma é sempre o mesmo: eles se afastam
da escola, se afastam de você."

Para ouvir as histórias de pessoas que vivem os mesmos dramas, calça sapatos plásticos
de salto, acessórios cor-de-rosa, bolsa da mesma cor. "Foi tudo tão ruim, mas vou poder
fazer alguma coisa pelos outros. A história deles também é a minha."

Solução. Os relatórios das visitas são entregues para a equipe técnica de assistentes
sociais e psicólogos da prefeitura, que ficam nas Estações da Cidadania. O sucesso do
programa está ligado à capacidade de o governo municipal resolver essas questões. Se
ficarem pendentes, sabe-se que as mulheres da paz perderão a credibilidade nas
comunidades. "É um compromisso. É por isso que temos coordenadores que atuam no
local para fazer referência com a rede assistencial da região", afirma o secretário de
Assistência Social, Rodrigo Bethlem. /CLARISSA THOMÉ

 
Anúncios Google

Seja Sócio do Sam's Club
preços e facilidades. Saiba Mais!

www.SamsClub.com.br

Quer conhecer o Jalapão?
Planeje sua Viagem Agora!

www.jalapao.com

Teste da Cultura Inglesa
Acesse e Faça seu Teste Online!

www.CulturaInglesaSP.com.br/Teste

+ SAOPAULO

+ COMENTADAS

01 Serra chama de 'lixo' livro sobre ...

02 Petrobras busca reajuste de combustíveis via ...

03 PSDB escolhe candidato à Prefeitura de SP ...

04 CNJ quer cadastro de penduricalho pago a ...

05 Mais de 40 milhões entraram na classe C em ...

06 Irã pode atacar para se defender, diz ...

07 Morre Chico Anysio

08 Haddad diz que adversários fomentam ...

09 Filho de Eike Batista atropela e mata ...

10 Conselho de Direitos Humanos da ONU condena ...

ESPECIAIS

TV ESTADÃO

Veja a nova campanha do Estadão

mais desejada do mundo - cultura
203 pessoas recomendam isso.

Para líder do PT, não se pode 'jogar
d '  d li  li i

Caminhoneiros decidem retomar o
abastecimento de combustível em SP

Adolescente ladrão de carros de luxo é detido
em Heliópolis, na zona sul de SP

Casal suspeito de estelionato é preso em
hipermercado na zona leste da capital

Polícia acha colete de homem-bomba em casa
do tráfico na zona sul de SP

Grávida é presa embarcando para Madri com 80
cápsulas de cocaína no estômago

Transporte
O
monotrilho
é uma boa
ou má
opção para

CIDADES

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-historia--deles-tambem--e-a-minha-,852960,0.htm%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Dwww.SamsClub.com.br%26adT%3DSeja%2BS%25C3%25B3cio%2Bdo%2BSam%2526%252339%253Bs%2BClub%26adU%3Dwww.jalapao.com%26adT%3DQuer%2Bconhecer%2Bo%2BJalap%25C3%25A3o%253F%26adU%3Dwww.CulturaInglesaSP.com.br/Teste%26adT%3DTeste%2Bda%2BCultura%2BInglesa%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHXlnC2iE5t66dAussJU46CTGPplQ
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BTh4uK6NvT7G7KK602wX29uGQC6-n_L0Dr7Gh5Ujn5YGsQ7DyKBABGAEg08HHBygDOABQ64OKuQJgzfDugKwDoAHpicvVA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBXWh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvaW1wcmVzc28sYS1oaXN0b3JpYS0tZGVsZXMtdGFtYmVtLS1lLWEtbWluaGEtLDg1Mjk2MCwwLmh0bakCQa6HnPeBoj7AAgHIAsfMhC2oAwHoA40D6AM66AMQ9QMAAADE9QMQAAAQiAYB&num=1&cid=5GhLDUqIg5i9Q_t_PvjXYxW4&sig=AOD64_1dDhV0gLrVsDlsT_5B3-AAKcgWTw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.samsclub.com.br/fique-socio/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BTh4uK6NvT7G7KK602wX29uGQC6-n_L0Dr7Gh5Ujn5YGsQ7DyKBABGAEg08HHBygDOABQ64OKuQJgzfDugKwDoAHpicvVA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBXWh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvaW1wcmVzc28sYS1oaXN0b3JpYS0tZGVsZXMtdGFtYmVtLS1lLWEtbWluaGEtLDg1Mjk2MCwwLmh0bakCQa6HnPeBoj7AAgHIAsfMhC2oAwHoA40D6AM66AMQ9QMAAADE9QMQAAAQiAYB&num=1&cid=5GhLDUqIg5i9Q_t_PvjXYxW4&sig=AOD64_1dDhV0gLrVsDlsT_5B3-AAKcgWTw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.samsclub.com.br/fique-socio/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9MX5K6NvT7G7KK602wX29uGQC4fmi-cBi5PI4Aub9_fFBtCOKhACGAIg08HHBygDOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFdaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxhLWhpc3RvcmlhLS1kZWxlcy10YW1iZW0tLWUtYS1taW5oYS0sODUyOTYwLDAuaHRtqQJBroec94GiPsACAagDAegDjQPoAzroAxD1AwAAAMT1AxAAABA&num=2&sig=AOD64_1Uq5XUg4axth5Virg8l-0YcwD-qA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9MX5K6NvT7G7KK602wX29uGQC4fmi-cBi5PI4Aub9_fFBtCOKhACGAIg08HHBygDOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFdaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxhLWhpc3RvcmlhLS1kZWxlcy10YW1iZW0tLWUtYS1taW5oYS0sODUyOTYwLDAuaHRtqQJBroec94GiPsACAagDAegDjQPoAzroAxD1AwAAAMT1AxAAABA&num=2&sig=AOD64_1Uq5XUg4axth5Virg8l-0YcwD-qA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BVr1iK6NvT7G7KK602wX29uGQC4KOw8YCmoKlqiiCxuS8ZrCBJBADGAMg08HHBygDOABQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFdaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxhLWhpc3RvcmlhLS1kZWxlcy10YW1iZW0tLWUtYS1taW5oYS0sODUyOTYwLDAuaHRtgAIBqQJBroec94GiPsACBsgC5PXUC6gDAegDjQPoAzroAxD1AwAAAMT1AxAAABCIBgE&num=3&cid=5GhLDUqIg5i9Q_t_PvjXYxW4&sig=AOD64_2be_VYBI98RYjFXuikYp7aK53AfA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BVr1iK6NvT7G7KK602wX29uGQC4KOw8YCmoKlqiiCxuS8ZrCBJBADGAMg08HHBygDOABQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFdaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxhLWhpc3RvcmlhLS1kZWxlcy10YW1iZW0tLWUtYS1taW5oYS0sODUyOTYwLDAuaHRtgAIBqQJBroec94GiPsACBsgC5PXUC6gDAegDjQPoAzroAxD1AwAAAMT1AxAAABCIBgE&num=3&cid=5GhLDUqIg5i9Q_t_PvjXYxW4&sig=AOD64_2be_VYBI98RYjFXuikYp7aK53AfA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.estadao.com.br/saopaulo/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,serra-chama-de-lixo-livro-sobre-privatizacoes-do-governo-fhc,810591,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,petrobras-busca-reajuste-de-combustiveis-via-reducao-da-cide,89433,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,psdb-escolhe-candidato-a-prefeitura-de-sp-com-desafio-de-chegar-a-periferia,852841,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cnj-quer-cadastro-de-penduricalho-pago-a-juizes-e-desembargadores-estaduais,852533,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia geral,mais-de-40-milhoes-entraram-na-classe-c-em-sete-anos,106974,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ira-pode-atacar-para-se-defender-diz-aiatola-khamenei,850914,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,morre-chico-anysio,852428,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,haddad-diz-que-adversarios-fomentam-intolerancia-de-genero-e-sexual,852887,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,filho-de-eike-batista-atropela-e-mata-ciclista-no-rio-diz-policia,850104,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,conselho-de-direitos-humanos-da-onu-condena-violacoes-na-siria,852322,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://tv.estadao.com.br/

http://tv.estadao.com.br/videos,veja-a-nova-campanha-do-estadao-,164833,250,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,zooey-deschanel-e-escolhida-a-mulher-mais-desejada-do-mundo,830072,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,para-lider-do-pt,para-lider-do-pt-nao-se-pode-jogar-pedra-em-ideli,849477,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,para-lider-do-pt,para-lider-do-pt-nao-se-pode-jogar-pedra-em-ideli,849477,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,zooey-deschanel-e-escolhida-a-mulher-mais-desejada-do-mundo,830072,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,para-lider-do-pt,para-lider-do-pt-nao-se-pode-jogar-pedra-em-ideli,849477,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,caminhoneiros-decidem-retomar-o-abastecimento-de-combustivel-em-sp,844939,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,caminhoneiros-decidem-retomar-o-abastecimento-de-combustivel-em-sp,844939,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,adolescente-ladrao-de-carros-de-luxo-e-detido-em-heliopolis-na-zona-sul-de-sp,852759,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,adolescente-ladrao-de-carros-de-luxo-e-detido-em-heliopolis-na-zona-sul-de-sp,852759,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,casal-suspeito-de-estelionato-e-preso-em-hipermercado-na-zona-leste-da-capital,852758,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,casal-suspeito-de-estelionato-e-preso-em-hipermercado-na-zona-leste-da-capital,852758,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,policia-acha-colete-de-homem-bomba-em-casa-do-trafico-na-zona-sul-de-sp,852552,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,policia-acha-colete-de-homem-bomba-em-casa-do-trafico-na-zona-sul-de-sp,852552,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,gravida-e-presa-embarcando-para-madri-com-80-capsulas-de-cocaina-no-estomago,852550,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,gravida-e-presa-embarcando-para-madri-com-80-capsulas-de-cocaina-no-estomago,852550,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-monotrilho-e-uma-boa-ou-ma-opcao-para-sp,164322.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/favelas-em-chamas,162320.htm

	www.estadao.com.br
	'A história deles também é a minha' - saopaulo - versaoimpressa - Estadão


	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ3AA==: 
	input0: 

	1taW5oYS0sODUyOTYwLDAuaHRtAA==: 
	input0: 
	button1: 

	V5P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQzAA==: 
	button0: 



