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A falta que o abraço faz
Mães sofrem com a saudade de familiares e a saúde financeira na pandemia
ÁLBUM DE FAMÍLIA

LLTHUANY DOSSARES

Longe da filha
no Mandela

F

amília reunida, um tradicional almoço de domingo
e um presente para a homenageada. Assim costumava
ser o Dia das Mães de muitos.
Mas, hoje, por conta da pandemia do novo coronavírus,
a realidade é outra. O almoço
não terá a mesma fartura, já que
muitas mães tiveram sua renda
comprometida durante a quarentena, e muitos abraços não
poderão ser dados por conta do
isolamento social.
“A solidão é cruel. Não poder
comemorar uma data tão familiar
com todos meus irmãos, minha
mãe, dói muito. Minha família é
grande, tenho três filhas e quatro
irmãs. Uma reunião nossa é para
30, 40 pessoas, e esse ano só seremos eu e minhas meninas”, desabafa a diarista e cuidadora de idosos Marluce Macedo, de 30 anos.
Antes da quarentena, a moradora de Honório Gurgel, na Zona Norte, tinha renda familiar de
cerca de R$ 3 mil.Agora, vive com
o auxílio emergencial do governo
e a pensão de duas das três filhas.
“Vamos comer arroz, feijão e
carne, o simples. Tudo conforme
as circunstâncias. Pago prestação
da casa,tenho contas,não adianta
querer luxo para uma data comemorativa e ter o bucho vazio nos
outros dias.Mas não vou reclamar,
estamos com saúde”, disse.

LLMãe de cinco filhos, a também
diarista Luciara Costa da Silva, de
49 anos, mora na comunidade
do Mandela, em Manguinhos, e
contou, aos prantos, que esse ano
a celebração será longe de sua filha mais velha, de 30 anos, moradora de Triagem, na Zona Norte:
“Se não fosse tudo isso,eu reuniria
todos os meus filhos,meus três netos e faria um almoço ou aqui, ou
na casa da minha filha mais velha.
Iríamos todos nos abraçar...”.

Diarista é do
grupo de risco
Se recuperando de um câncer de
mama, Luciara é viúva, chefe de
família e está sem trabalhar. Duas
de suas filhas, de 19 e 15 anos, e o
neto de 2, moram com ela. O bebê é filho da mais velha, que também perdeu o emprego.“Tenho o
Bolsa Família e minha filha conseguiu o auxílio emergencial.Antes,
com as faxinas, eu tirava mais uns
R$ 600 por mês, não podia fazer
muito mais, por conta do meu estado de saúde. Com a pandemia
parei de trabalhar, até porque sou
do grupo de risco”, falou.
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Moradora de Honório Gurgel, a diarista e cuidadora de idosos Marluce Macedo é mãe de três filhas

‘A maior venda era na feira que acontecia na Lapa’
LLMãe de um bebê de 1 ano, a microempreendedora Cíntia Pereira,
de 31 anos, lembra como foi a celebração do ano passado.“Foi tudo muito emocionante, tive um
dia de festa na casa da minha so-

gra e pude contar com a presença
da minha mãe, que mora na Bahia. Agora, vai ficar um vazio, não
vou poder comemorar com toda a família”, contou Cíntia, que é
dona da marca de roupas Tendên-

cia Black e viu sua renda cair cerca
de 80%. “Até estou conseguindo
vender, mas minha maior venda
era na feira (Encontro Preto) que
acontecia na Lapa e numa loja colaborativa em Campo Grande”.

