
“Violência é o ato e a omissão”

Feirasol e alterações nas regras para os taxistas 
foram discutidas em reunião do Legislativo

Palestra buscou esclarecer sobre abuso sexual infantil na primeira programação sobre o tema em Vale do Sol
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Palestrante explicou tipo de violência e falou da necessidade de conscientização e denúncia
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Na tarde da segunda-feira, 
dia 14 de maio, o presidente 
do Poder Legislativo, verea-
dor Márcio Bringmann, esteve 
reunido com os vereadores,  
secretário Municipal de Fi-
nanças, Claudeomir Karnopp, 
e servidores do Executivo 
para tratar sobre a 7ª Feirasol, 
que será realizada de 8 a 11 de 
novembro, e sobre a alteração 
nas normas para a explora-
ção do serviço de aluguel de 
veículos.

Na ocasião, Karnopp in-
formou que ele foi eleito para 
exercer o cargo de presidente 
da feira e que o foco do even-
to serão as agroindústrias de 

Vale do Sol. Citou o planeja-
mento previsto para estandes, 
shows, praça de alimentação, 
entre outros e, principalmen-
te, a necessidade de angariar 
mais recursos para a realiza-
ção da Feirasol. Ressaltou que 
o prazo de inscrições para os 
expositores será aberto inicial-
mente para os vale-solenses, 
e após para os interessados 
de outros municípios. Bring-
mann se prontificou a analisar 
o orçamento do Legislativo e 
verificar a possibilidade de 
repassar recursos para a rea-
lização da 7ª Feirasol.

TÁXiS
Logo após, a pauta da Reunião explanou sobre os preparativos para a Feirasol

reunião foi sobre as normas 
existentes para a exploração 
do serviço de aluguel de veí-
culos – táxis, considerando 
que está tramitando o projeto 
de lei nº 24/E/18, que busca 
alterar o período para a vis-
toria dos veículos de aluguel 
de 6 para cada 12 meses, a fim 
de serem verificadas as con-
dições mecânicas, elétricas, 
de chapeação, pintura e os 
requisitos básicos de higiene, 
segurança, conforto e estética 
dos veículos, reclamados pela 
natureza do serviço a que se 
destinam. Este projeto tam-
bém busca estabelecer que os 
taxistas da zona rural ficam 
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O Dia de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes 
foi diferente em Vale do Sol. 
Na sexta-feira, dia 18, pela 
primeira vez foi realizado 
um encontro para falar aber-
tamente sobre o tema. Além 
de apresentações de escolas, 
o momento foi dedicado a 
ouvir as palavras de Rafael 
Moreira, doutorando em Di-
reito pela Unisc e professor 
da Universidade da Região 
da Campanha – Urcamp. 
“Violência é o ato e também 
a omissão”, declarou, de 
início, ao conceituar vio-
lência e explicar que pode 
ser praticada por qualquer 
pessoa, causando danos fí-
sicos, psicológicos, sexuais, 
morais ou de abandono. E 
dentro de casa, reforçou ele, 
é onde ocorre a maior parte 
destes crimes em todo país, 
apontou o palestrante. Justa-
mente onde seria o local que 
deveria primar pela proteção 
dos direitos das crianças e 
dos adolescentes e não da 
violação, reforçou.

Para dezenas de pessoas 
que acompanharam a fala 
pela manhã e pela tarde, 
Moreira destacou as formas 
de violência contra a crian-
ça, que é pessoa indefesa e 

em situação de desenvolvi-
mento. “A violência sexual 
é a segunda forma de vio-
lência mais comum no Bra-
sil. Só perde para a física”, 
argumentou o palestrante, 
chamando a atenção para a 
necessidade de sensibiliza-
ção de toda a comunidade 
para superar tais problemas. 
Ao público, fez questão de 
explicar e contextualizar di-
ferentes formas de violência 
sexual, como abuso, estu-
pro, pedofilia, pornografia 
infantil, entre outros, como 

a exploração sexual, em 
que geralmente há troca de 
presentes ou dinheiro pela 
satisfação sexual.

denTro de CaSa
Ao destacar o mapa da 

violência contra crianças e 
adolescentes no Brasil, com 
dados de 2011 do Sistema 
de Informação de Agravos 
de Notificação - Sinan, do 
Ministério da Saúde, Moreira 
salientou que 21.041 casos, 
maioria esmagadora, por-
tanto, ocorreram dentro da 
residência. Em segunda po-

sição está a via pública, com 
6.037 ocorrências. A violência 
intrafamiliar muitas vezes é 
difícil de chegar ao conheci-
mento público. Verifica-se, 
frisou ele, que quem devia 
proteger é quem, em muitos 
casos, violenta e explora, 
ocasionando consequências 
irreparáveis ao desenvolvi-
mento integral de crianças 
e adolescentes. “Muitas ve-
zes a prática é aceita como 
‘normal’ dentro de casa. Mas 
não pode ser”, sublinhou o 
palestrante.

dispensados de permanecer 
junto ao veículo, quando em 
ponto de estacionamento.  
Além disso, outros pontos 

foram discutidos, como a 
necessidade dos táxis se-
rem adesivados para melhor 
identificação.

A violência intrafamiliar 
é todo ato ou omissão pra-
ticado por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças 
ou adolescentes que - sendo 
capaz de causar dano físi-
co, sexual ou psicológico à 
vítima - implica uma trans-
gressão do poder e dever de 
proteção do adulto e uma 
coisificação da infância. Isto 
é, uma negação do direito que 
crianças e adolescentes têm 
de serem tratados como su-
jeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento.

Mais que uma vez, os nú-
meros de casos suspeitos de 
violência contra criança e 
adolescente em Vale do Sol 
foram divulgados. E mais 
uma vez serão para mostrar 
que a realidade não é distan-
te e que é preciso falar sobre 
o assunto e denunciar.
Em 2016 e 2017, o Conselho 
Tutelar registrou 47 suspeitas 
de abuso, quase duas por 
mês.
Em 2018, até agora, foram 
três casos confirmados de 
estupro.
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