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Vera Cruz também registra 
crescimento nas denúncias

Números do primeiro 
semestre já superam 
o montante de 
atendimentos do 
ano de 2018 em 
Santa Cruz do Sul

Em Santa Cruz e Vera Cruz, a negligência está entre as formas de violência mais comuns
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Muitas vezes, quando 
a vítima é agredida 

por alguém da família 
ou um cuidador, 
ela não tem para 

onde ir, aí acaba não 
denunciando

JULIANA LOPES NUNES
Conselho do Idoso

Devido ao alto índice, a 
violência contra o ido-
so vem sendo pauta de 
encontros e visitas de 
conscientização realizados 
pela rede de atendimen-
to. A exemplo, neste ano, 
esse é o tema da Semana 
da Família, realizada pela 
Rede Socioassistencial da 
Zona Sul, em Santa Cruz. 
Confira a programação:
Dia 13 - Terça-feira
14h, roda de conversa 
sobre abandono, situação 
financeira, violência e es-
tatuto do idoso, no Centro 
de Convivência da Melhor 
Idade (CCMI). Após, co-
quetel e bailinho. 

Dia 15 - Quinta-feira
14h, atividade na Escola 
Estadual Nossa Senhora 
da Esperança: integração 
dos avós com os alunos a 
partir de oficinas.
Dia 16 – Sexta-feira
14h, atividade no Centro 
Marista: integração com 
os avós e as crianças do 
projeto.
Dia 17 - Sábado
14h, evento na Praça Santa 
Vitória com apresentações 
culturais, brinquedos inflá-
veis, Craques de Bola, va-
cinação de animais, ESFs, 
Coomcat, Conselho de 
Idoso, Oficina de Costura e 
vendas de lanches.           

PARA DISCUTIR A VIOLÊNCIA AO IDOSO

HOSPITAL VERA CRUZ em 12/08/2019
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Em seis meses, 257 casos TEATRO
A Sociedade Espírita 
Irmã Clara, de Vera Cruz, 
convida para assistir a 
peça “Entre a vida e a 
morte”, do grupo tea-
tral Fazendo Artes, que 
ocorre na próxima quin-
ta-feira, dia 15, a partir 
das 20 horas, na sua 
sede, localizada na rua 
Tiradentes, 952. A entra-
da é franca. Nesta noite, 
não haverá palestra. 

SOCIEDADES
A diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante, 
de Dona Josefa, convi-
da o público em geral 
para seu Encontro de 
Sociedades, na sede 
comunitária 7 de Junho. 
Animação fica por conta 
da Banda Feliz em Festa. 
Com início às 13h30min. 
Caso alguma Sociedade 
não tenha recebido o 
convite, sinta-se convi-
dada.

ÔNIBUS PARA FESTA
As Sociedades Mista 
Unidos Rosa Branca e 
Victória avisam que irão 
juntas para a festa em 
Dona Josefa. A saída do 
ônibus será às 12h30min 
de Entre Rios, passando 
pelos locais de costume. 

AVISOS

No primeiro semestre 
de 2019, 257 idosos 
sofreram algum tipo 

de violência em Santa Cruz 
do Sul. O dado é do Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas) e 
corresponde aos casos em que 
houve efetiva violação dos di-
reitos, ou seja, os mais agrava-
dos. Se comparado com 2018, 
quando nesse mesmo período 
o órgão registrou 179 atendi-
mentos, são 78 a mais neste 
ano. Os casos atendidos até 
junho já superam o montante 
registrado ao longo do ano 
passado, que foi de 237. Se-
gundo o Creas, as orientações 
repassadas nas campanhas de 
conscientização vêm colabo-
rando para esse crescimento 
nas denúncias aos órgãos 
responsáveis pela assistência 
às vítimas.

Na família, o idoso deveria 
desfrutar de amor, proteção 
e amparo, mas nem sempre é 
assim. Em Santa Cruz, a maior 
incidência dos casos de vio-
lência contra pessoas acima 
de 60 anos se 
dá no âmbito fa-
miliar. A recusa 
ou omissão dos 
cuidados devi-
dos ou necessá-
rios (negligên-
cia), a violência 
psicológica e a 
exploração fi-
nanceira são as 
práticas mais 
comuns  que 
essa faixa etária 
da população santa-cruzense 
vem sofrendo. A presidente 

do Conselho Municipal do 
Idoso, Juliana Lopes Nunes, 
revela que a denúncia geral-
mente chega através de um 
vizinho ou um parente próxi-
mo que toma conhecimento 
da violência. “Muitas vezes, 
quando a vítima é agredida 
por alguém da família ou um 
cuidador, ela não tem para 
onde ir, aí acaba não denun-
ciando”, explica.

MAIS CASOS
Em Santa Cruz, o aumento 

no número de casos de violên-
cia contra o idoso é percebido 
ao longo dos anos. Em 2015 
foram 75 registrados no Creas, 
87 em 2016 e em 2017 passou 

para 156 aten-
dimentos .  O 
coordenador do 
Creas, Juliano 
Garcêz, atribui 
esse fenômeno 
ao crescimento 
da população 
idosa e ao efeito 
das campanhas 
de conscientiza-
ção e das pales-
tras ministradas 
pelos órgãos da 

rede de atendimento, que 
estimulam a denúncia desses 

Assim como em Santa 
Cruz, o Creas de Vera Cruz 
registrou aumento de casos 
de violência contra o idoso. 
Entre janeiro e junho de 2018 
foram quatro atendimentos 
e nesse mesmo período em 
2019, já são nove. As formas 
mais comuns de violência 
atendidas no Município são 
a negligência e a violência 

psicológica. Segundo o ór-
gão, as pessoas estão mais 
dispostas a denunciar e a 
garantir o direito dos idosos. 
“Há de se considerar que a 
vítima dificilmente denun-
cia e que são os amigos ou 
familiares que, geralmente, 
levam o caso até o Creas”, 
avalia a coordenadora Clau-
dia Zacouteguy.

casos. Além do Creas e do 
Conselho do Idoso, Juliano 
afirma que o principal meio 
de denunciar é o disque 100. 
“Após tomar conhecimento 
da violência, a equipe é acio-

nada para verificar a situação 
com a rede de proteção local. 
Ainda, é feita a visita domici-
liar, o acompanhamento e os 
encaminhamentos necessá-
rios”, completa.
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Suspeitos de 
assaltar Sicredi 
são presos

A Brigada Militar pren-
deu quatro pessoas suspei-
tas pelo assalto à agência 
do Sicredi de Vale Verde. 
A ação ocorreu ontem, 
nas proximidades da lo-
calidade de Vila Mariante, 
interior de Venâncio Aires. 
Segundo o comandante do 
23º Batalhão da Brigada 
Militar, tenente-coronel 
Giovani Paim Moresco, 
os indivíduos estavam 
em dois veículos, um Gol 
e um Jac J2. Duas mu-
lheres e um homem são 
suspeitos de terem ido 
resgatar os criminosos. Já 
o outro homem é suspeito 
de participação no assalto. 
O cerco policial segue na 
tentativa de encontrar os 
outros bandidos que par-
ticiparam da ação.

VALE VERDE


