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05.02.2014[ Brasil ]

Artigos - Opinião

Caso Coari: infância assassinada pela lógica do
consumo de sexo de meninas

Márcia Acioli

Adital
Em janeiro de 2014 é revelado ao Brasil um sofisticado e brutal esquema de
exploração e violência sexual consolidado há anos no interior do estado do Amazonas.
Apesar das inúmeras denúncias, o fato permaneceu por muito tempo restrito à remota comunidade
de Coari e desconhecido pelo resto do país. Convenientemente a situação ficou oculta protegendo
unicamente os violadores de direitos: os agressores.

Não é novidade a relação direta entre poder, dinheiro, violência sexual e exploração de crianças.
Por mais escandalosa que seja a notícia, ela soa como "já ouvi essa história”; e de tanto ouvi-la
deixa de causar espanto. Ao deixar de causar espanto o sofrimento é relativizado, naturalizado.

A violência sexual sempre se manifestou em todas as classes sociais, no entanto a exploração
econômica da sexualidade de crianças está associada à pobreza e às desigualdades sociais e
econômicas. Há quem lucre, há quem se beneficie com o sequestro da infância.

O caso de Coari, protagonizado pelo seu prefeito, Adail Pinheiro, mostra o quanto as relações entre
dinheiro, poder, corrupção e violência sexual são muito íntimas. Interessa aos detentores do poder
que a pobreza se perpetue. O que está em jogo é não só a sobrevivência das famílias, mas também
o acesso ao mundo do consumo. Em situações extremas as próprias famílias entregam suas
crianças para o perverso comércio do sexo. Meninas também são forçadas a levar outras crianças
em troca de dinheiro e objetos de consumo como celulares modernos, roupas e passeios, mesmo
que não queiram.

Ao que tudo indica para além da pedofilia (que é uma patologia) o prefeito negocia virgindades;
bebês, conforme revelado em telefonema do assessor de Adail divulgado pela mídia. Meninas muito
novas que são usadas e ofertadas em festas privadas como uma parte de um sofisticado Buffet.
Muito dinheiro circula. O município é rico e suas comunidades pobres.

Em Coari há a suspeita de desvio de 49 milhões de reais da prefeitura. Dinheiro que teria como
finalidade as políticas públicas responsáveis pelos direitos. A política de educação, por exemplo,
que poderia trabalhar na mesma direção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Plano este que trata da promoção dos direitos humanos, prevenção à violência e do
protagonismo de crianças e adolescentes por seus direitos.

Assim como no interior da Amazônia há no país uma infinidade de casos de violência e exploração
sexual a espera de uma denúncia e intervenção pela interrupção da prática e atenção imediata a
meninas e meninos que caíram nas redes do perverso comércio humano. Quanto mais remota a
comunidade, mais difícil é o acesso ao que acontece por lá. Crianças são usadas, descartadas,
machucadas e, sem perspectivas, a infância é assassinada pela lógica do consumo do sexo de
meninas e de meninos.

O mais urgente, portanto, é tirar a violência e o comércio do sexo de crianças da invisibilidade e
jamais perder a capacidade de indignação e de espanto. O reconhecimento da dor é o primeiro
passo para a denúncia.

ADITAL NA REDE

  

Esther Vivas

Marcelo Barros

Talita Moretto

Frei Betto

Artigos mais lidos 

[Mundo] Coca-Cola é assim

04/02

[Brasil] São Sepé, rogai por nós

03/02

[Brasil] A geração que nasceu sabendo

03/02

[Mundo] Sonegação global

04/02

  1 2 3 4 5   

Notícias mais lidas 

[América Latina e Caribe] ADITAL retoma
atividades após recesso de 30 dias

03/02

[Brasil] Instituto para a Juventude
materializará legado da JMJ 2013

03/02

[América Central] Eleições para presidente
em El Salvador e Costa Rica serão
decididas em segundo turno

03/02

[Honduras] Versão oficial sobre situação
dos indígenas hondurenhos é rebatida por
entidades

04/02

  1 2 3 4 5   

Editorias Artigos - Opinião Adital Jovem Entrevistas Programas de Rádio ADITAL RECOMENDA Doe Adital

http://site.adital.com.br/site/index.php?lang=PT

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=N&cod=79308
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=79308
http://www.adital.com.br/site/enviar.asp?lang=PT&cod=79308&tit=Caso Coari: inf�ncia assassinada pela l�gica do consumo de sexo de meninas
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT&text=Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas&source=Adital
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn&title=Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas&source=Adital
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9500
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=9500
http://www.facebook.com/agenciaadital
http://www.twitter.com/agenciaadital
http://www.adital.com.br/rss/?lang=PT
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=10124
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=8505
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=13165
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=PT&cod=8509
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=241
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79297
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79288
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79292
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=241
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=255
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79291
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79291
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79290
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79290
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=245
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79289
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79289
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79289
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=91
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79298
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79298
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79298
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=24
http://site.adital.com.br/site/aditaljovem.php?lang=PT
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=82
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=26
http://www.adital.com.br/recomenda/
http://www.adital.com.br/doe


Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=PT&cod=79308[06/02/2014 10:50:56]

Quem Somos

O que é ADITAL

Fale Conosco

Cadastre-se

Anuncie

Estatísticas

Artigos - Opinião

Movimentos Sociais

Arte e Cultura

Comportamento

Comunicação

Copa 2014

Crianças e Adolescentes

Haiti por si

Juventude

Meio Ambiente

Migrantes

Movimentos Sociais

Pessoas com deficiência

Povos Indígenas

Questão Agrária

Tecnologias Sociais

Trabalhadoras/es

Ciência e Tecnologia

Igrejas - Religiões

Bíblia

Campanhas da Fraternidade

Ecumenismo e Diálogo inter-religioso

Francisco

Igrejas - Religiões

Teologia

Mulheres - Gênero

Feminicídio

Gênero

Mulheres

ADITAL Jovem

Políticas

Economia

Economia Solidária

Educação

Esportes

Habitação

Mobilidade Urbana

Política

Saúde

Turismo

Direitos Humanos

Conflito Armado

Diversidade Sexual

Igualdade Racial

Segurança Alimentar

Tráfico de pessoas

Violência

*Assessora política do Inesc e mestre em educação pela UnB

Link permanente: 

Veja mais:

[ Brasil ]  A institucionalização da luta e o fracasso dos objetivos 

No nosso modelo civilizatório os seres humanos se encontram em um emaranhado de relações diversas com

possibilidade infinitas, de acordo com as decisões e influências que sofrem na vida

[ Brasil ]  Uma Igreja Pobre, para os Pobres, com os Pobres e dos Pobres 

Tive a graça de participar do 13º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que aconteceu em

Juazeiro do Norte-CE, terra do padre Cícero Romão Batista, de 7 a 11 de janeiro

[ Mundo ]  Sonegação global 

A presidente Dilma participou pela primeira vez, na terceira semana de janeiro, do Fórum Econômico Mundial, em

Davos

[ Brasil ]  São Sepé, rogai por nós

[ Brasil ]  A chuva que é uma bênção

[ Brasil ]  Doutrina de Segurança Nacional, 2014

[ Brasil ]  [DOCUMENTO] Brasil: Carta do 3º Congresso Nacional da Juventude Camponesa

[ Brasil ]  Discernimento e responsabilidade

- Listar notícias de: Artigos - Opinião

- Listar notícias de: Crianças e Adolescentes

- Listar notícias de: Violência

- Listar notícias de: Direitos Humanos

- Listar notícias do país: Brasil 

 Início

http://site.adital.com.br/site/conteudo.php?lang=PT&ref=quemsomos
http://site.adital.com.br/site/conteudo.php?lang=PT&ref=contato
http://www.adital.com.br/assine.asp?lang=PT&op=1
http://site.adital.com.br/site/conteudo.php?lang=PT&ref=novoanuncie
http://site.adital.com.br/site/conteudo.php?lang=PT&ref=estatistica_2011
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=24
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=1
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=60
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=106
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=21
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=99
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=2
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=59
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=62
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=20
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=6
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=7
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=11
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=10
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=23
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=91
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=12
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=101
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=16
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=17
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=79
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=19
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=98
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=35
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=18
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=75
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=76
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=4
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=8
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=90
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=78
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=15
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=61
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=55
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=93
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=102
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=103
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=22
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=54
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=64
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=14
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=105
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=3
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=9
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=100
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=74
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=104
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=N&cod=79308
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=79308
http://www.adital.com.br/site/enviar.asp?lang=PT&cod=79308&tit=Caso Coari: inf�ncia assassinada pela l�gica do consumo de sexo de meninas
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT&text=Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas&source=Adital
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn%26lang=PT
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.adital.com.br%2F%3Fn%3Dcpqn&title=Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas&source=Adital
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79303
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79296
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79295
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79288
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79288
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79288
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79287
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79287
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79287
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79286
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79286
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79286
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79284
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79284
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79284
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79282
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79282
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79282
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=24
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=2
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=104
http://site.adital.com.br/site/tema.php?lang=PT&cod=14
http://site.adital.com.br/site/pais.php?lang=PT&cod=28
http://site.adital.com.br/site/index.php?lang=PT

	site.adital.com.br
	Adital - Caso Coari: infância assassinada pela lógica do consumo de sexo de meninas


	09MSZsYW5nPVBUJmNvZD03OTMwOAA=: 
	frmBusca: 
	busca: 
	input4: 


	09MSZsYW5nPVBUJmNvZD03OTMwOAA=: 
	input1: http://www.adital.com.br/?n=cpqn



