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BULHÕES, Nice.
Nos abrigos, solidão é o maior problema.
Popuiar, Campinas, 19 abro2003.

Correio

Nos abrigos,solidão é o maior problema
o tema da campanha em miséria na cidade.
gou ao Brasil prestes a comSegundo a CNBB,a destie PesO maior problema é a soli- pletar 7anos. É muito religio- nação da coleta é a seguinte:

2003 é "Fraternidade

soas Idosas". Mais do que
doar recursos financeiros a
PrOgramasde atenção aos idosos, a coordenadora da equipe arquidiocesana da Campanha,Neusa Aparecida Gadioli Lopes,diz que é preciso realizar gestos de promoção
humana. "Visitar um idoso
vizinho ou aquele que vive em
um asilo é uma doação." . O
pequeno gesto rejuvenesce, já
que muitos deles foram abandonados pelos parentes e se
sentem sozinhos.
No Brasil, há 15 milhões
de idosos.A previsão é de que,
dentro de 20anos, eles passem
a representar 15%dapopulação, segundo a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em Campinas,
segundo Censo 2000do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE),há 94mil
pessoas com mais de 60anos.
O Conselho Municipal do Idoso estima que quase 27 mil
vivam em situação de risco e
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dão. Somente dez das 29
mulheres que vivem no Lar
Vicentino das Senhoras Idosas, por exemplo, recebem
visita de parentes. "Eu quero
morrer e é hoje", diz, insistentemente, Zanita Ladislau, de
94anos.
Já Gabriela Ervina da
Fonseca, de 74 anos, esbanja
alegria. Questionada se namorava, respondeu: "Não tenho
namorado. Mas.eugostaria de
ter um namorado bem bonito", diz. Vaidosa, Gabriela
reclama que o seu "cabelo é
ruim" e que, por isso, anda de
lenço na cabeça. "Ele (ocabelo) é arrepiado e duro. Mas
sou assim."
Encantadora e com excelente memória, Amélia Rodrigues Pocinho, de 97anos, disse que está muito bem."Graças a Deus, estou aqui e não
tenho nada (referindo-se a
doenças). Tanta coisa que já
vi nesse mundo", diz. Nascida em Portugal, Amélia che-
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sa. "Campinas, na época, era
muito bonita. Agora, está
feia. Acabaram-se as casas
com osjardins e construíram
puleiros."
As idosas agradeceram a
visita da equipe de reportagem no Lar Vicentino das
Senhoras Idosas. "Foi muito
bom você ter vindo", disse
Grabriela. "Venha mais vezes
aqui", completou Amélia.
Para Neusa, coordenadora da
equipe arquidiocesana da
Campanha da Fraternidade,
um gesto de promoção humana vale mais do que qualquer
doação.
Para realizara coleta da
Campanha, a Igreja Católica
distribui um envelope específico durante as missas e celebrações. Os católicos contribuem colocando dinheiro no
envelope. A prática é considerada um ato de renúncia e de
amor ao próximo. Na Campanha' do ano passado, a Igreja
arrecadou

R$ 82.674,54.
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45%para a própria paróquia
aplicar em programas de promoção humana; 35% para a
Diocese aplicar na mesma
finalidade; 10%para a CNBB
regional e 10%para a CNBB
nacional. No ano passado,
segundo Neusa, o recurso não
foi destinado para as paróquias da cidade aplicarem em
programas de atenção aos
índios. Esta parte do dinheiro foi enviado para as paróquias do Nordeste.
Idealizada em 1961 por
três padres responsáveis pela
Cáritas Brasileira, a Campanha da Fraternidade foi realizada pela primeira vez na
Quaresma de 1962,em Natal
(RN). Entretanto, este projeto só foi lançado em todo o
País no dia 26de dezembro de
1963,sob o ÍllIPulsorenovador
do espírito do Concílio Vaticano lI, em andamento na época, e realizado pela primeira
vez na quaresma de 1964.
(NB/
AAN)
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