, " ",
rlG!lC[~C2

1111/1111111111

~,
L2rrfQ

.",
02 G2~Q~12

11'111 1111111111

-

11111111111111111

11111111

c;-1UHEO41282

FARIA, Ronaldo.
Trabalho infantil-a,ruda na renda familiar.
Correio Popular, Campinas, 01 fev. 2003.
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Quando empurra o'carri- 'das entidadesbeneIicentes
dinheiro piuit conseguir,ir à
nho pelas ruas do Campo Beloc. ql).eatuam no bairro, à exçe-, .Prefeitura se 'inscrever em
2, Fernando,.de 14 anos, aju- çãodosábado.Neste dia"o çar.- álgumprogramasociaLMas;
daopaia conseguir os R$12,00 dáp~oépão. "Quemdáasopa?" no,seumund(> real; ~poucaa
em média por carga de papel 'Não sabemOs.Mas ela salva a ré de'conseguir algo: Mesmo
e papelão. Entretanto; como'a: gente. A quqntidade~ Depen- . que ,esse algp.s,e resuma pa
concorrência está grande no de do número de pessoas que 'esperança de comprar-no
bairro, cada d'ia se levanta' vão busCar.Temdia que é mui-Supermercado
Santa Fé, do
mais cedona sua casa e se con- to pouco" ,'explica Márcia.
pàirro, onde o proprietário,
segue menos mercadoria. A,
Mistura, o famoso'acom- Celso Sabino, enumera os
mãe Márcia Costa de Paula e pé!:nhainentode carl).e, peixe ': 'produtos ma,is.consumidos

airmãmaisvelhaMariaAuxi- : ou ave dos cardápios de reg:' pela população'local: "Em

,

liadoradeLimaacompanham 'taurantes,
ilãq passa nem, primeiro lugar; di~Í>aradô,.é
opériplo de Fernando,ajudan- perto da casa de Fernàndo.
pão. É o que. eu mais vendo.
do na peregrinação pelosbair- "Nanossainesa, quanto tem,. 'Depois vem arroz, fubá, feiras circunvizinhos em busca só entra arroz, feijão,e fubá. "jãó, fariQ.ha de. mandioca,
,dematerialrecicláveL
"
'Quando não' tem nada,' bolacha e lingiÍiça. Carné?
~ o barraêo da família, emprestamos um ,pouco dos Carne também sai, às vezes,
moram onzes pessoas. Ne"Ie,, v)zinhos", erifatiza Márcia. ,.mas só'àesegunda. A turma
,dastr,êsrefeiçõesapenasuma
"Mistura, nemsqnhando..:" ',daqui faz'isso m~smo... Na
acaba garantida por' dia. É O desejo das irmãsé esperar' falta do almoço' e da janta,
wnasopadistribuídaporumaque
sobre uni 'poucO de ç9mepã~(~F/
AA.N) ,

