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INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE
USUÁRIOS DE CRACK COMEÇA
COM PROTESTO EM SÃO PAULO

HISTÓRIA CAINDO AOS PEDAÇOS

RIO e BRASÍLIA A notícia do estupro de uma jovem de 23 anos por seis
homens em um ônibus em Nova Délhi chocou o mundo e jogou luz sobre o
problema da impunidade contra esse crime na Índia. Os registros mais
recentes do Brasil, no entanto, mostram que somente entre janeiro e junho
de 2012 ao menos 5.312 pessoas sofreram algum tipo de violência sexual.

O número representa uma queda de 28% em relação a 2011, mas um
crescimento de 54% em relação ao mesmo período de 2009. Essa
estatística inclui os casos de estupro, assédio sexual, atentado violento ao
pudor, pornografia infantil, exploração sexual e outros crimes sexuais. Em
média, a cada dez casos, 8,5 são contra mulheres. No caso específico de
estupros, de 2009 a 2012, houve crescimento de 157%.
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Até 2009, o Código Penal só tratava como estupro a agressão com
penetração vaginal comprovada. O toque e até a penetração anal eram
tratados como atentado ao pudor. A mudança na lei, na avaliação de
Aparecida Gonçalves, secretária nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres, encorajou as mulheres a denunciar as agressões,
influindo sobre as estatísticas.

— As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, elas estão se
sentindo menos culpadas — avalia Aparecida.

O Ministério da Saúde diz que os casos de violência passaram a ter
notificação obrigatória em todos os serviços de saúde apenas em 2011, o
que contribui para o aumento da quantidade de casos. Aparecida ressaltou o
aumento dos estupros coletivos no país, especialmente em festas. Em
agosto de 2012, os dez integrantes de uma banda de pagode teriam
estuprado duas adolescentes após um show na Bahia. Em fevereiro do
mesmo ano, cinco mulheres foram estupradas, das quais duas morreram,
em uma festa em Queimadas, na Paraíba. Nove homens foram detidos.

A secretária diz que os movimentos em defesa das mulheres têm usado
bem as redes sociais para protestar. As ONGs teriam conseguido, por
exemplo, evitar a contratação da banda de pagode para eventos e até retirar
o patrocínio de empresas ao grupo.

— Não tem revolta como teve na Índia. Mas existe um outro tipo de
mobilização no Brasil que tem funcionado, que são as redes sociais —
avalia Aparecida.

Se os casos se contam aos milhares no Brasil, entidades de defesa da
mulher advertem que a punição ainda é muito baixa, apesar do aumento
progressivo das denúncias que chegam à polícia. Segundo o Ministério da
Justiça, há no Brasil 12.704 presos por estupro — 99,2% são homens. Há
ainda 8.005 presos por atentado violento ao pudor e 665, por corrupção de
menores.

Leila Linhares Barsted, coordenadora executiva da Cepia, uma ONG que
atua contra a violência sexual, acredita que um dos motivos da impunidade
é o baixo índice de mandados de prisão cumpridos neste tipo de crime.

— Uma coisa é a polícia mandar prender, outra coisa é o indivíduo ser
achado para ser preso — afirma Leila, ao concordar que as mulheres estão
mais encorajadas a denunciar seus agressores. — De fato, muitas mulheres
estão mais corajosas para denunciar. Quanto mais se divulgam informações
sobre direitos e quanto mais se oferecem serviços, vai aparecer mais
violência. O que acontece é que o aumento da demanda das vítimas aos
serviços públicos dá visibilidade maior aos crimes.

Proporcionalmente ao número de habitantes, o Rio de Janeiro tem o menor
índice de estupradores presos: 1,4 por 100 mil pessoas. Já Roraima está
em primeiro lugar: são 26,15 presos por estupro para cada 100 mil
habitantes.

No estado do Rio, 16 estupros por dia

Se os dados do SUS apresentam um aumento nas notificações, os dados da
Secretaria de Segurança do Rio apresentam números ainda mais
assustadores. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados
5.055 casos de estupro, mais do que as 4.022 ocorrências, registradas
entre janeiro e dezembro de 2011, segundo o Instituto de Segurança
Pública (ISP).

Em 2012, houve, em média, a ocorrência de 16 estupros por dia no estado.
Os agressores mais frequentes são amigos ou conhecidos, com 1.333
registros; o pai, com 447; e o padrasto, com 444.

Para enfrentar as agressões sexuais no país, a Secretaria Nacional de
Políticas para as Mulheres tem investido em duas frentes: campanhas
educativas para atingir principalmente crianças e adolescentes, uma vez que
o agressor normalmente é um parente ou conhecido da família; e fortalecer
os serviços de atendimento públicos disponíveis para a vítima, como as
delegacias e os profissionais nos hospitais e postos de saúde.

— Isso mostra o comportamento machista da nossa sociedade, que autoriza
que homens se apropriem do corpo da mulher. É como se o homem não
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pudesse ouvir o não. Se a sociedade não começar a reagir, nós logo vamos
estar numa situação como a da Índia —afirmou Aparecida.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE
USUÁRIOS DE CRACK COMEÇA
COM PROTESTO EM SÃO PAULO

HISTÓRIA CAINDO AOS PEDAÇOS
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Abrir Franquia São Paulo

Fature até 100 mil/mês. Conheça a franquia que mais cresceu no Brasil
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MBA Executivo?

Evolua Com Um dos Melhores MBA de São Paulo. Conheça a BBS!

BBS.edu.br/MBA

Bolsa de Estudo de 50%

Bolsas de Estudos de 50% para Faculdades em São Paulo. Confira!

www.EducaMaisBrasil.com

Otto Carneiro de Lima

há 3 horas

21/01/13 - 07:51

A quem interessar possa: fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime
constitui delito tipificado no Art. 287 do Código Penal Brasileiro.

Curioso Rj

há 10 horas

21/01/13 - 00:11

Dados mostram que a maioria dos estupradores são conhecidos da família, ou seja, temos que ter
cuidado ao redor. Nas rodinhas de conversa dá para saber quem é que só tem garganta ou quem é
realmente um tarado. Normalmente não possui vida social sadia, é viciado em algo (computador,
jogo, bebida, drogas, etc), e odora pornografia infantil e consegue ter prazer em casos de violência
sexual contra mulher ou homem.

André Pepéu

há 11 horas

20/01/13 - 23:58

Anacleto Benevides 20/01/13 - 19:54 concordo Sergio, é na conqui$ta que está o maior prazer.
/////////// Discordo. Pra mim, o prazer está em penetrar uma xoxotta com a minha rola veiuda,
pulsante e cabeçuda.

Ana Cláudia Marques de Castro

há 11 horas

20/01/13 - 23:32

André Pepéu20/01/13 - 14:30 O tarado de hoje, é o ator pornô de amanhã.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Isto se não fôr
pego e linchado antes...

Karion Minussi

há 12 horas

20/01/13 - 22:20

Todos aqueles que apoiam o desarmamento de cidadãos, deixando homens e mulheres indefesos e
á mercê da criminalidade, são também responsáveis por estes estupros!!!

Mais comentários

COMENTÁRIOS (102)

Esta matéria não aceita mais comentários

MAIS DE PAÍS

Internação à força de usuário de crack começa com protesto em SP

Dilma diz que 360 toneladas de drogas já foram apreendidas com Plano Estratégico de Fronteiras

Mau estado de arquivos públicos compromete a Lei de Acesso à Informação

Jovens cidades, velhos problemas: uma década depois, Mesquita ainda tem lixo e lama nas ruas

Ex-presidente Lula é eleito a personalidade mais corrupta de 2012

Os estragos do furacão Mônica

+ BLOGS E COLUNISTAS

VER TODOS OS BLOGS

09:23 21/01/13

RÁDIO DO MORENO
Dilma:Plano Estratégico de Fronteiras
avanço contra o crime organizado

13:50 20/01/13

BLOG DO MERVAL
Congresso x MPs

01:00 20/01/13

ILIMAR FRANCO
A coluna Panorama Político (20) do
jornal O Globo

TweetTweet 123 8 COMENTARRecomendar 967

http://oglobo.globo.com/pais/internacao-forca-de-usuario-de-crack-comeca-com-protesto-em-sp-7351610
http://oglobo.globo.com/pais/mau-estado-de-arquivos-publicos-compromete-lei-de-acesso-informacao-7350769
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChlfQPjz9UMuvHYuG6wGpioHICc3Kq64Cpej13Dvl4tSUBBABIMSQnBMoA1CXp6m9AmDN8O6ArAOgAbvj2d8DyAEBqQIEFa3nVnKgPqgDAaoEogFP0E1TTgpjaP8R46A4rimURKle6At13gzCMefZHxIcdoYIoeoQBUcgKiBajHQItlpcjOn0Roj7iaHWU7fOXq0ZkO2sVn_0ncEaLmuUY2nG-AA3a2qsVzin9neLui0c_itzRCd7lGl77oFbzTGazvmALw71gY8loH-Ew2qbos8hfrAmfqJfRIaUruDiUrHvAcpFGB1uMHR0AYdDYuqBhs5i-emIBgGAB62cpiA&num=1&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_2kOCC2DpjGutXz1Hhz6yLAZCs0HQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.doutorresolve.com.br/LandingPage08.aspx%3FIdParceiro%3D2%26IdCampanha%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChlfQPjz9UMuvHYuG6wGpioHICc3Kq64Cpej13Dvl4tSUBBABIMSQnBMoA1CXp6m9AmDN8O6ArAOgAbvj2d8DyAEBqQIEFa3nVnKgPqgDAaoEogFP0E1TTgpjaP8R46A4rimURKle6At13gzCMefZHxIcdoYIoeoQBUcgKiBajHQItlpcjOn0Roj7iaHWU7fOXq0ZkO2sVn_0ncEaLmuUY2nG-AA3a2qsVzin9neLui0c_itzRCd7lGl77oFbzTGazvmALw71gY8loH-Ew2qbos8hfrAmfqJfRIaUruDiUrHvAcpFGB1uMHR0AYdDYuqBhs5i-emIBgGAB62cpiA&num=1&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_2kOCC2DpjGutXz1Hhz6yLAZCs0HQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.doutorresolve.com.br/LandingPage08.aspx%3FIdParceiro%3D2%26IdCampanha%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKVEvPjz9UMuvHYuG6wGpioHICbG49ZcCmZiJ_hypr5qoQxACIMSQnBMoA1D6qvSyBGDN8O6ArAOgAfeBndgDyAEBqQIEFa3nVnKgPqgDAaoEpQFP0E00BApgaP8R46A4rimURKle6At13gzCMefZHxIcdoYIoeoQBUcgKiBajHQItlpcjOn0Roj7iaHWU7fOXq0ZkO2sVn_0ncEaLmuUY2nG-AA3a2qsVzin9neLui0c_itzRCd7lGl77oFbzTGazvmALw71gY9loH-Mw7a4Lm5G-C3PlQVQRIY8RwtH3loEj9pYGA6bM3CBApO24fphAEMWZxHEQw2IBgGAB_H94ic&num=2&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_14-GbC8Z8ebEOujsjJgP6SRnyvSA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.bbs.edu.br/mbaeconomiaaplicada.asp
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKVEvPjz9UMuvHYuG6wGpioHICbG49ZcCmZiJ_hypr5qoQxACIMSQnBMoA1D6qvSyBGDN8O6ArAOgAfeBndgDyAEBqQIEFa3nVnKgPqgDAaoEpQFP0E00BApgaP8R46A4rimURKle6At13gzCMefZHxIcdoYIoeoQBUcgKiBajHQItlpcjOn0Roj7iaHWU7fOXq0ZkO2sVn_0ncEaLmuUY2nG-AA3a2qsVzin9neLui0c_itzRCd7lGl77oFbzTGazvmALw71gY9loH-Mw7a4Lm5G-C3PlQVQRIY8RwtH3loEj9pYGA6bM3CBApO24fphAEMWZxHEQw2IBgGAB_H94ic&num=2&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_14-GbC8Z8ebEOujsjJgP6SRnyvSA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.bbs.edu.br/mbaeconomiaaplicada.asp
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrEO9Pjz9UMuvHYuG6wGpioHICcSppIED3Iad2ULDgKp5EAMgxJCcEygDUL_Jisr______wFgzfDugKwDoAG0q9jcA8gBAakCBBWt51ZyoD6oAwGqBKUBT9ANCUYKYWj_EeOgOK4plESpXugLdd4MwjHn2R8SHHaGCKHqEAVHICogWox0CLZaXIzp9EaI-4mh1lO3zl6tGZDtrFZ_9J3BGi5rlGNpxvgAN2tqrFc4p_Z3i7otHP4rc0Qne5Rpe-6BW80xms75gC8O9YGPZaB_jMO2uC4ze9U1z5UFUESGPEcLR95aBI_aWBgOmzNwgQKTtuH6YQBDFmcE0RoBiAYBgAe01Kcj&num=3&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_0lBimCQ7RVoOJZlJ4SRrwP05Ix9g&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.EducaMaisBrasil.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrEO9Pjz9UMuvHYuG6wGpioHICcSppIED3Iad2ULDgKp5EAMgxJCcEygDUL_Jisr______wFgzfDugKwDoAG0q9jcA8gBAakCBBWt51ZyoD6oAwGqBKUBT9ANCUYKYWj_EeOgOK4plESpXugLdd4MwjHn2R8SHHaGCKHqEAVHICogWox0CLZaXIzp9EaI-4mh1lO3zl6tGZDtrFZ_9J3BGi5rlGNpxvgAN2tqrFc4p_Z3i7otHP4rc0Qne5Rpe-6BW80xms75gC8O9YGPZaB_jMO2uC4ze9U1z5UFUESGPEcLR95aBI_aWBgOmzNwgQKTtuH6YQBDFmcE0RoBiAYBgAe01Kcj&num=3&cid=5GgigLFHE4K6fFWogQB35gh1&sig=AOD64_0lBimCQ7RVoOJZlJ4SRrwP05Ix9g&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.EducaMaisBrasil.com
http://oglobo.globo.com/pais/em-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872?service=print
http://oglobo.globo.com/pais/em-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872#http://oglobo.globo.com/ajax/comentario/buscar/7345872/2.json
http://oglobo.globo.com/pais/ultimas-noticias
http://oglobo.globo.com/pais/internacao-forca-de-usuario-de-crack-comeca-com-protesto-em-sp-7351610
http://oglobo.globo.com/pais/dilma-diz-que-360-toneladas-de-drogas-ja-foram-apreendidas-com-plano-estrategico-de-fronteiras-7351567
http://oglobo.globo.com/pais/mau-estado-de-arquivos-publicos-compromete-lei-de-acesso-informacao-7350769
http://oglobo.globo.com/pais/jovens-cidades-velhos-problemas-uma-decada-depois-mesquita-ainda-tem-lixo-lama-nas-ruas-7350644
http://oglobo.globo.com/pais/ex-presidente-lula-eleito-personalidade-mais-corrupta-de-2012-7349096
http://oglobo.globo.com/pais/os-estragos-do-furacao-monica-7345732
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fem-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872&related=OGloboPolitica&text=Em%20quatro%20anos%2C%20registros%20de%20estupro%20cresceram%20157%25%20-%20Jornal%20O%20Globo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fem-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872&via=JornalOGlobo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fem-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872
http://oglobo.globo.com/pais/em-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872#comments
http://oglobo.globo.com/pais/em-quatro-anos-registros-de-estupro-cresceram-157-7345872#

