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Dispõe sobre a criação da "semana
Estadual de Conscientização, prevenção
e proteção dos direitos das pessoas

vítimas de Escalpelamento"

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAT'O DO AMAZONAS DECRETA

Art. Le Fica instituída a semana Estadual de Consientização, prevenção e tratamento das

pessoas vítimas de Escalpelamento, a ser realizadl, anualmente, entre os dias 25 a 31 de

agosto no Estado do Amazonas.

Art. 2s A semana Estadual de Combate, Conscientização, prevenção e proteção dos direitos

das pessoas vítimas de Escalpelamento tem como objetivos:

l- levar ao conhecimento da população, informaçãa acerca desses acidentes constantes;

ll - sensibilizar a sociedade sobre a inclusão social das vítimas; e

lll - proteger os direitos das pessoas vítimas de Escalpelamento

lV - promover palestras, debates, encontros, fazer panfletagens, eventos e seminários

visando a divulgação da necessidade de conscientiz:ção sobre o tema.

Art. 3s O poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 26 de agosto de 20L9.

VA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
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JUSTIFICATIúA

O Objetivo deste Projeto é instituir no Estado do Amazonas, uma semana de

combate, conscientização, prevenção e proteçãr dos direitos das pessoas vítimas de

Escalpelamento, um sofrimento marcado pelas dores da mutilação e pelo preconceito, a ser

realizada entre os dias 25 a 31 do mês de agosto. Cujo objetivo é Prevenir, esclarecer,

incluir, destacar o impacto e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas vítimas de

Escalpelamento.

28 de Agosto é o Dia Nacional de Ccmbate e Prevenção ao Escalpelamento.

Desde 2009, quando passou a valer a Lei I!.97Q houve redução em 75% nos acidentes

ribeirinhos com escalpelamento nafoz do Rio Amazonas.

Há a necessidade de reconhecer os acidentes que causam Escalpelamento como

algo de interesse prioritário para a saúde pública.

O Escalpelamento é o arrancamento brusco da cabeleira humana juntamente

com o couro cabeludo - escalpo humano, podendo haver exposição do crânio subjacente.

O acidente ocorre quando a vítima, ao se aproximar do motor da embarcação que se

a sem a devida proteção, tem os cabelos fisgados pelo eixo da máquina, e o couro

cabe é bruscamente arrancado. Em alguns casos, sobrancelhas, pálpebras e orelhas também são

am s. Em alguns casos, na tentativa de se desvencilhar das engrenagens, as vítimas

perdendo braços e pernas e, no caso das mulheres, principais vitimas de

mento, também a mama, causando defornações graves e até a morte.
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A brutalidade é tanta, que o desmaio é inevitável. O despertar, no hospital, revela uma

dramática e definitiva de vida. Além das dores crônicas impostas pela mutilação, as vítimas

elamento também sofrem com o preconceito e a falta de políticas públicas.

Apesar de termos Leis que obrigam o uso le proteção no motor, eixo e partes móveis

rcações (Lei 11.970 de 06 de junho de 20CE) as pessoas vitimas destes acidentes por

cimento Legal se sentem culpadas pelo acidente e se quer registram ocorrência contra os

rios das embarcações.
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Segundo a Defensoria Pública da União, 90% são mulheres e meninas de comunidades

ribeirinhas da região amazônica do Brasil. Entre as adultas, somente 8% conseguem reinserção no

mercado de trabalho. lnfelizmente, as vítimas do Escalpelamento sofrem muito preconceito,

atingindo-as inclusive quanto a inserção no mercado de trabalho.

Nas palavras de Rosinete Serrão (Presidente da Associação de Vítimas de

Escalpelamento):

"No mercado de trabalho, a gente não é vista com bons olhos por

causa da estética, Aém disso, as vítimas têm muitas dores de cabeça,

E o empresário nãa quer que a gente falte ao trabalho. ïemos que

produzir e ter uÍTa boa aparência. lsso dificulta muito arranjar

emprego".

O tratamento é para o resto da vida, ccm internações frequentes para consultas e

enxertos nas áreas afetadas.

O acidente, que traz traumas físicos e psicológicos, faz com que as vítimas se

sintam envergonhadas, culpadas, com baixa autoestima e até mesmo depressão.

Observa-se que não há somente sofrimento físico, mas também psíquico, pois

aquelas que escaparam, sofrem intensamente, rnostram-se emocionalmente fragilizadas,

temerosas, envergonhadas, tristes, ansiosas e por vezes culpadas. Queixam-se de rejeição, e

discriminação, apresentam sentimentos de menos valia, baixa autoestima, e em alguns casos

sentem-se desejosas de isolamento e apresentam ideação suicida.

Ter uma semana de conscientizaçãc, prevenção e proteção, promovendo

atividades que visem ampliar o conhecimento e a sensibilização sobre o escalpelamento é de

suma importância. Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO A em Manaus, 26 de agosto de 2019.
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Apesar de termos Leis que obrigam o uso de proteção no motor, eixo e partes moveis

das embarcações (Lei t1'.970 de 06 de junho de 20C9) as pessoas vitimas destes acidentes por

desconhecimento Legal se sentem culpadas pelo acidette e se quer registram ocorrência contra os

proprietários das embarcações. Imagens de mulleres escolpelodas.

lmagem de cabelos presos à engrenagem dtr motor de embarcação
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