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Número de mulheres assassinadas por mês no
Brasil salta de 113 para 372

Recomendar
659

3

MULHERES EM RISCO

O número de mulheres assassinadas a cada mês no Brasil
saltou de 113 para 372 em 30 anos. Os índices foram
levantados pelo IAB (Instituto Avante Brasil) a partir de
dados do Datasus, do Ministério da Saúde.

A CADA DUAS HORAS

No início da década de 1980, uma mulher era assassinada a cada 6h28m28s no país. A
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escalada da violência fez com que o intervalo diminuísse.

Hoje, a cada 1h57m43s, há uma vítima de homicídio nesta parcela da população.

DELITÔMETRO

O IAB, criado pelo jurista Luiz Flávio Gomes, idealizou um "delitômetro" que apura em
tempo real o número de homicídios de mulheres no país. O cronômetro está disponível
no site da entidade, junto com outro índice que faz o cálculo de mortes no trânsito e
assassinatos em geral.

FAZENDA MÁ VISTA

Três mansões foram furtadas no condomínio de luxo Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz
(a 117 km de SP). O grupo de assaltantes entrou nas casas na madrugada do sábado
passado e saiu levando TVs e outros eletrodomésticos. O hotel Fasano que fica no
condomínio não registrou ocorrências.

REFAZENDA

O condomínio diz que "houve imediata troca da empresa de segurança com introdução
de novas rotinas de patrulhamento".

*

LUCIANA GIMENEZ

"Sou uma pessoa inteligente: antes de falar, penso muito"

Deu no "Daily Mail": Luciana Gimenez, 43, não ganhou indenização do roqueiro Mick
Jagger quando eles se separaram. A notícia era uma errata de reportagem publicada
pelo diário inglês em julho, feita depois de um acordo extrajudicial.

Patricia Stavis/Folhapress
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