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MORADORES TÊM
MEDO DE AGRESSÕES

Na Praia da Costa, população está assustada
LARA ROSADO

lrosado@redegazeta.com.br

A presença dos usuários de
drogas que vivem nas ruas
da Praia da Costa, em Vila
Velha, é comum, segundo
moradores e pessoas que
trabalham no bairro. A si-
tuação se repete em outros
locais da Grande Vitória.
Nem todos são considera-
dosumaameaça,masaque-
les que demonstram um
comportamento agressivo
despertam um sentimento
que predomina: o medo.

Assustado com o caso da
empresária Simone Ventu-
rin Tonani, que foi atingida
por um vergalhão arremes-
sado por um morador de
rua da Praia da Costa na úl-
tima sexta-feira, o estudan-
te Augusto Cesar Dalepra-
ne, 19, morador do bairro,
lembrou de quando foi per-
seguidoporumhomemque
aparentava viver na rua.

“Ele estava sujo e tinha
barba grande, sentado na
calçadadeumarua.Quando
eupassei,elelevantoueveio
naminhadireção.Eucome-
ceiacorrereelecorreuatrás

de mim. A sorte é que eu es-
tavapertodecasaeconsegui
entrar na portaria.”

Augusto mora a poucos
metrosdedistânciadeonde
Felipe Rodrigues Gonçal-
ves, que arremessou um
vergalhão contra Simone,
seabrigava.Oimóvel,queé
particular,estáabandonado
e completamente aberto. O
localestáinfestadoderatos,
cheio de lixo, rachaduras e
infiltrações. O mau cheiro é
tão forte que moradores
precisam prender a respira-
ção para andar na calçada.

O presidente da Asso-
ciação de Moradores da

RICARDO MEDEIROS

Casa onde se abrigava Felipe Rodrigues Gonçalves, que jogou vergalhão na cabeça de empresária, na Praia da Costa. Local está abandonado

Praia da Costa, Gilson Pa-
checo, explicou que o pro-
blemadacasaabandonada
já foi denunciado à prefei-
tura pela comunidade há
um ano. A administração
municipal informou on-
temquenotificouemultou
o proprietário do imóvel.

ESTRATÉGIAS
A advogada Amanda Al-

toé Filgueiras, 24, trabalha
na Praia da Costa e procura
ter alguns cuidados para
evitaropior.Elaestacionao
carro em uma rua sem saí-
da, que tem um prédio que
possuiportariaecâmerasde

segurança. Caso precise re-
solver alguma tarefa a pé,
nemcogita levaroaparelho
celular. Já a aposentada Al-
cione Melo, 68, que anda
bastante por Vila Velha, co-
mentouqueprocuraseafas-
taretrocardecalçadaquan-
do vê alguém suspeito.

OUTROS BAIRROS
O cenário de moradores

de rua que são usuários de
drogatambéméencontrado
emoutrosbairrosdaGrande
Vitória. No Centro da Capi-
tal,porexemplo,elessecon-
centram na Praça Costa Pe-
reira e na Praça Ubaldo Ra-

malhete. Segundo o presi-
dente da Associação de Mo-
radores,EvertonBrito,ouso
de drogas acontece nesses
locais durante o dia todo.

Já na Praia do Canto, o
presidentedaAssociaçãode
Moradores, César Saade,
acreditaqueaspessoasaca-
bam contribuindo para que
essas pessoas permaneçam
em situação de rua quando
dãoesmolas.Segundoele,a
Associação vai fazer uma
campanha de ajuda às ins-
tituições que se comprome-
tem em ressocialização dos
moradores de rua.

A Praça Jacob Suaid, na
MatadaPraia,éoutro lugar
ondeosmoradoresderuase
concentram. Na avaliação
dopresidentedaAssociação
de Moradores, Paulo Vitor
Dal’Col,éumproblemacrô-
nico. “Desde dezembro au-
mentou bastante o número
demoradoresde ruanãosó
nobairro,comonoentorno.
Eles dormem na praça e
saem durante o dia.”

Já em Jardim da Penha,
também em Vitória, eles se
reúnem em pracinhas.

ONDE VIVEM OS USUÁRIOS DE DROGAS NAS RUAS

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
PARA OS CASOS DE RISCO
Para especialistas, medida é para usuários que oferecem perigo

CARLOS ALBERTO SILVA - 01/12/2014

Homem acende cachimbo de crack: ao voltar para as ruas, sem suporte, usuários de drogas não conseguem dar continuidade a tratamento

ALINE NUNES
NATALIA BOURGUIGNON

Embora prevista em lei, a
internação compulsória
para dependentes quími-
cosnãoéassuntopacifica-
do entre especialistas. Pa-
ra muitos, a medida só de-
ve ser adotada em situa-
ções excepcionais em que
o usuário de drogas ofere-
ça risco para si mesmo ou
outras pessoas.

AdefensorapúblicaGa-
briela Larrosa de Oliveira,
membro do Núcleo de Di-
reitos Humanos, observa
que a internação deve ser
o último recurso quando
outras ações já foram im-
plementadas e não surti-
ram efeito.

“Ainda que haja previ-
sãolegal,nãoacreditamos
na efetividade dessa me-
dida como forma de cola-
borar com a saúde mental
da pessoa”, opina.

Gabriela pondera que
as pessoas em situação
de rua e dependentes
químicas possuem diver-
sas peculiaridades, pro-
vavelmente com o víncu-
lo familiar rompido, e
institucionalizar o trans-
torno delas não dá a so-
lução para quando dei-
xam a internação.

“Como não têm apoio
dafamília,nemdoEstado,
voltam para as ruas e não
conseguem ficar longe do
vício. Já acompanhamos
pessoas que ficaram inter-

nadas compulsoriamente
e, por não terem esse su-
porte, não conseguiram
dar continuidade a qual-
quer tipo de tratamento”,
ressalta.

Opiniãosemelhantetem
Elda Bussinguer, doutora
em Bioética e coordenado-

radoDoutoradoemDireito
da FDV. “A pessoa deve ser
internada em último caso,
quando representa um ris-
co para ela, para a família
ouparaasociedade.Quan-
do houver o risco de matar
ou morrer.”

ParaElda,essaspessoas

estão abandonadas pelo
Estadoemuitasvezespela
própria família. “É preciso
ações integradas,políticas
públicas inclusivas. Elas
sãosujeitosdedireito.Ho-
je, o que temos para elas é
a prisão ou a internação.
Não podemos trancafiar

todososmoradoresderua
em uma instituição. A in-
ternação não é pra sem-
pre. Se não houver mu-
dança, quando sair, ele vai
encontrar os mesmos pro-
blemas”, acrescenta.

OmédicoJoãoChequer,
especialista em dependên-

cia química, também dis-
corda da política de inter-
nação compulsória para
todo mundo. Em sua opi-
nião,oproblemadosusuá-
rios de drogas é complexo
e, antes de tudo, é preciso
investimentoemeducação
e prevenir o consumo.

ANÁLISE

Quando não há mais condições

Não acho que se deve
generalizar a internação
compulsória. O sujeito
ser levado para trata-
mento, à revelia, vai ficar
por um tempo, melhora,
tem um ganho de saúde
de maneira geral, mas e
quando sair de lá? Vai
voltar para as drogas
porque não existe trata-
mento para depois da in-
ternação. Por isso, é im-
portante que seja da

vontade do indivíduo se
recuperar. Agora, a inter-
nação é o caminho quan-
do não tem mais condi-
ções de lidar com a pes-
soa, que está colocando
em risco a estabilidade
da família, a pessoal e o
pior, o bem-estar da so-
ciedade, como nesse ca-
so da Praia da Costa. Aí,
é preciso internar mes-
mo. Mas, para tanto, é
preciso de médico, psi-

cólogo, assistente social
e advogado. Não envolve
só a parte de saúde e o
custo é alto. Outro pro-
blema: muitas clínicas
não oferecem o atendi-
mento adequado, ga-
nham dinheiro e não fa-
zem um bom trabalho.
Só sedam o paciente por
dias e depois largam o
coitado na rua. Isso não
funciona!”
—
JOÃO CHEQUER
MÉDICO ESPECIALISTA EM DEPENDÊN-

CIA QUÍMICA

1.300 pedidos para internar e
só 112 leitos na rede estadual

Com poucos leitos dis-
poníveis e muita deman-
da,a internaçãodedepen-
dentes químicos ficou nas
mãos da Justiça. Segundo
a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), em 2017,
foram cumpridos 1.321
mandados judiciais para a
internação de pessoas de-
pendentes de drogas.

Como não há vaga dis-
ponível nem para todos os
pedidos feitos, os demais

são alocados em leitos
particulares, pagos pelo
Estado. No mesmo perío-
do, foram gastos R$ 26,8
milhões em internações.

Somadas, as redesesta-
duale filantrópicacontam
com 112 leitos para inter-
nações dessa natureza, 60
na Grande Vitória e o res-
tante no interior.

Esses leitos, segundo a
Sesa, atendem interna-
ções de curta permanên-

cia, ou seja, de dois a três
meses, isso quando o qua-
dro do paciente é grave.

SURTO
Sãopacientesemsurto,

seja por descompensação
do quadro psiquiátrico ou
por crise de abstinência
por uso abusivo de álcool
ou outras drogas.

Após estabilizar o pa-
ciente, ele é mandado de
volta para o seu ambiente.

APREENSÃO

“Estaciono o carro
em frente a um
prédio com portaria.
Quando saio a pé,
nem levo o celular”
AMANDA ALTOÉ
FILGUEIRAS
ADVOGADA

“Vejo muito
morador de rua. Eu
atravesso e passo
longe para não
correr risco”
PAMELA REGINA
SANTOS SILVA
ESTUDANTE DE DIREITO

“Fiquei assustada
com o caso da
empresária. Ando
muito a pé, e se vejo
algum suspeito,
me afasto”
ALCIONE MELO
APOSENTADA

“Tem bastante
morador de rua
na Praia da Costa.
Há pessoas que
realmente precisam
de assistência”
AUGUSTO CESAR
DALEPRANE
ESTUDANTE

VILA VELHA
Praia da Costa
t Embaixo da Terceira Ponte
t Em marquises de lojas

VITÓRIA
Centro
t Praça Costa Pereira
t Praça Ubaldo Ramalhete
Maia

t Praia do Canto
t Embaixo da Ponte Ayrton
Senna
t No final da Rua Joaquim
Lyrio, atrás de um
supermercado
t Nas marquises das lojas

Mata da Praia
t Praça Jacob Suaid

Jardim da Penha
t Embaixo da Ponte da
Passagem
t Praça Wolghano Netto,
conhecida, onde há um
supermercado.
t Praça Regina Frigeri Furno,
onde há outro
supermercado.

Fonte: associações de
moradores


