
Idosos são vítimas de negligência
Mais comum do que se pensa, denúncias afirmam que pessoas acima de 60 anos sofrem diversas formas de violência
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Casos de maus tratos, negligência ou abandono podem ser denunciados pelo Disque 100

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

OS NÚMEROS
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VERA CRUZ

FROTA

Quatro recebem 
prêmios do Nota 
Fiscal Gaúcha

Prefeitura de Vera 
Cruz adquire nova
retroescavadeira

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018

Todo cidadão tem direito 
de possuir uma vida íntegra, 
na qual haja liberdade de ex-
pressão, dignidade, respeito 
e amparo por meio de seus 
familiares. Para o idoso, esses 
direitos são assegurados pelo 
Estatuto do Idoso. No entanto, 
na prática, essa realidade nem 
sempre ocorre como deveria. 
Muitas vezes, os idosos pas-
sam por inúmeras situações 
de descaso e até desprezo por 
serem considerados inúteis, 
por fim são abandonados por 
famíliares sofrendo os mais 
variados tipos de maus tratos, 
discriminação e negligência.

Em Vera Cruz, essas si-
tuações são mais comuns do 
que aparentam. No ano pas-
sado, o Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) registrou 36 
atendimentos aos idosos. 
Destes, 20 foram novos casos 
e 16 já estavam em andamen-
to. Neste ano, de janeiro a 
maio, o serviço atendeu 22 
casos. Apenas dois novos.

De modo geral, a forma de 
violência mais praticada é de 
negligência e em segundo lu-
gar é a violência psicológica, 
revela a psicóloga do Creas, 
Luana Andrade. Segundo 
ela, é considerado caso de 
negligência quando ocorre a 
recusa ou omissão de cuida-
dos devidos e necessários aos 

O resultado do segundo 
sorteio da NFG para Vera 
Cruz foi divulgado na ter-
ça-feira, dia 3. Os quatro 
contemplados irão receber 
R$ 250 cada um: Mateus 
Eduardo Borré e Lucas Pa-
trick da Silva, de Vera Cruz; 
Vera Maria Gonçalves da 
Silva, de Rio Pardo; e Jovea-
ne Marli Kessler, de Santa 
Cruz do Sul. Todos os meses, 
os contribuintes que incluí-
rem o CPF no cupom fiscal, 
ao efetuarem compras em 
estabelecimentos locais, con-
correm a prêmios pelo Mu-
nicípio e pelo Estado, através 
da plataforma do Programa 
Nota Fiscal Gaúcha.

Vera Cruz adquiriu mais 
uma máquina dentro do 
Programa Eficiência Mu-
nicipal. O financiamento, 
concedido pelo Banco do 
Brasil, foi utilizado inicial-
mente para a compra de 
dois caminhões trucks, uma 
motoniveladora (patrola) e 
uma escavadeira hidráulica 
(draga). Com a sobra de 
recursos das licitações foi 
possível adquirir mais uma 
retroescavadeira. A máqui-
na foi entregue na semana 
passada e custou R$ 230 mil.

idosos, por parte dos respon-
sáveis familiares. A violência 
psicólogica corresponde a 
agressões verbais ou gestuais 
com o objetivo de aterrorizar 
os idosos, humilhá-los.

Os casos de violência con-
tra o idoso acontecem tanto 
no sexo masculino quanto 
sexo feminino, estando em to-
das as classes e tanto na área 
urbana como na área rural.

Os números são significati-
vos, tendo em vista que a cada 
ano aumenta a população ido-
sa. No entanto, os índices são 
menores do que aqueles re-
gistrados há 10 anos, quando 
em reportagem o Nosso Jornal 

Confira abaixo o número de 
atendimentos registrados a 
cada mês

MÊS  Nº CASOS
Janeiro  2
Fevereiro 3
Março  4
Abril  1
Maio  2
Junho  1
Julho  3
Agosto  2
Setembro 1
Outubro ---
Novembro 1
Dezembro ---
TOTAL  20

Fonte: Creas Vera CruzO que é feito após a denúncia?
Existem alguns tipos de 

violência contra o idoso: aban-
dono, violência piscólogi-
ca, violência física, violência 
sexual, negligência e abuso 
financeiro ou material. Em 
Vera Cruz, como mencionado 
anteriormente, prevalecem os 
casos de negligência e violên-
cia piscológica. No ano passa-
do, foi registrado um caso de 
violência física.

Após a denúncia, a equipe 
do Creas realiza visitas domi-
ciliares, reuniões familiares, en-
trevistas individuais. Ou seja, 
são utilizadas diversas estra-
tégias de atendimento. “Não 
temos fórmulas prontas, mas 
discutimos e acompanhamos 
cada caso a fim de solucionar 
o problema sem que ninguém 

seja prejudicado”, sublinham 
Cláudia e Luana. Nos casos 
mais complicados em que não 
há acordo ou que não há resul-
tado é feito encaminhamento 
para o Ministério Público.

Os casos são, na maioria, 
intrafamiliar. “Os filhos ou os 
netos que cometem a violência 
e outras pessoas da família que 
percebem”, esclarece a assis-
tente social Cláudia. “Quando 
isso ocorre, conversamos com 
o idoso e ele vai se dando conta 
da situação”, comenta. “O 
idoso geralmente nega, pois 
fica com pena. Acha que não 
é um problema, pois é o filho 
ou o neto que está envolvido. 
Ou ainda, fica com medo de 
denunciar e ser repreendido”, 
acrescenta.

A denúncia de violência contra o idoso, seja qual 
for, pode ser feita de diversas formas. Confira:

| Disque 100: serviço gratuito de denúncias por 
telefone da Secretaria de Direitos Humanos;

| Creas: denúncias podem ser feitas pessoalmente 
na sede que  fica localizada na rua Ipiranga, nº 636, 
ou pelo telefone (51) 3718-3486;

| Autoridades policiais: Polícia Civil (51) 3718-1137 
- recebimento e formalização de denúncias;

| Ministério Público: (51) 3718-3036
| Conselho Municipal do Idoso: 3718-2042 (sala dos 

Conselhos).

OBS: Ao denunciar algum caso de violência contra 
o idoso, o denunciante informa os dados completos, 
como nome, endereço. Importante destacar que a 
identidade do denunciante é mantida sob sigilo.

Como denunciar?

havia divulgado no dia 15 de 
agosto de 2008, que a média 
era de 20 de atendimentos 
por mês a pessoas acima de 
60 anos.

Conforme a assistente social 
do Creas, Cláudia Zacouteguy, 
não é possível comparar os nú-
meros, pois naquela época não 
existia um serviço especializa-
do no município. “Desta forma, 
as demandas eram recebidas 
pelo Conselho do Idoso. Deste 
modo, não sabemos como eram 
calculadas as demandas e quais 
situações eram atendidas ou 
consideradas”, explica. Atual-
mente, com o serviço especiali-
zado (Creas) as demandas são 
específicas e já determinadas 
pelo Governo Federal (MDS).  

NO DOMINGO

Melhorias na rede 
elétrica interdita a 
rodovia ERS-409

Em Vera Cruz, a RGE Sul 
deu início ao trabalho de 
substituição de 250 postes 
de madeira por concreto e 
construção de oito quilô-
metros de rede nova consti-
tuída por cabos protegidos 
e de maior capacidade. 
Para a ação, que começa 
neste domingo, dia 8, na 
rodovia ERS-409 haverá ne-
cessidade de desligamento 
programado. Sendo assim,  
a rodovia ficará totalmente 
fechada das 6 às 18 horas 
para execução das obras. 
A interdição ocorre desde 
o trevo do Bom Jesus até 
a cidade de Vera Cruz. O 
valor total do investimento 
é de R$ 1,25 milhão.


