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Maioria da população conhece mulheres agredidas
Pesquisamostra ainda que 85% das pessoas acham que quemdenuncia o agressor corremais risco de sermorta
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-SÃOPAULO-Maisdametadedosen-
trevistados em uma pesquisa so-
bre violência contra amulher fei-
ta peloData Popular e pelo Insti-
tuto Patrícia Galvão disse conhe-
cerumamulherque já foi agredi-
dapelo parceiro (54%), assimco-
mo um homem que já agrediu a
parceira (56%). O levantamento,
divulgado ontem,mostrou ainda
que 70% das pessoas ouvidas
acreditamque é emcasa—mais
que em espaços públicos — que

mulheres são agredidas. E é tam-
bém em casa que elas se sentem
mais inseguras.
Na opinião de 85% dos entre-

vistados, as mulheres que de-
nunciam seus maridos correm
mais riscos de serem mortas. A
percepção da população é que
os crimes contra as mulheres
têm aumentado nos últimos
cinco anos: 89% disseram ter
percebido um crescimento das
agressões. Porém,naopiniãode
Márcia Teixeira, coordenadora
da Comissão Permanente de
Promotores da Violência Do-

méstica do Conselho Nacional
de Procuradores-Gerais de Jus-
tiça, o quehá éoaumentoda vi-
sibilidade dos crimes.
— A violência doméstica era

pouco visível antes da Lei Ma-
ria da Penha. A visibilidade da
prática de violência doméstica
na mídia nos últimos anos faz
com que a sociedade tenha a
percepção de que a violência
aumentou— analisa Márcia.
—Amulher evoluiu e passou

a se defender melhor, a questi-
onar essa situação de violência
— complementa a socióloga e

conselheira do Instituto Patrí-
cia Galvão Fátima Pacheco.
As agressões e os estupros es-

tão entre os crimes percebidos
como recorrentes no Brasil, atrás
apenas de assassinatos e roubos.
Criada há sete anos, a LeiMa-

ria daPenha já está bastante co-
nhecida entre os brasileiros: só
2% dos entrevistados disseram
nunca ter ouvido falar nela. Pa-
ra 86%, asmulheres passaram a
denunciarmais os casos de vio-
lência doméstica depois que a
legislação entrou em vigor. E
57% acreditam que um número

maior de homens passou a ser
punido por agredir mulheres.
No entanto, a maioria (85%)
percebe que a punição da Justi-
ça a homens que matam suas
parceiras demora demais.
— A exemplaridade funciona

se for rápido (o julgamento).
Não é depois de 20 anos. Isso
não adianta— disseMaria Ester
Henrique Tavares, conselheira
doConselhoNacional doMinis-
tério Público.
O Data Popular e o Instituto

Patrícia Galvão ouviram 1.501
homens e mulheres maiores

de 18 anos de idade em mais
de cem cidades do país, entre
10 e 18 de maio deste ano.
Só 40% das pessoas ouvidas

conhecemonúmerode telefone
gratuito para ajudar mulheres
vítimas de violência, e apenas
20% disseram, espontaneamen-
te, que esse número era o 180.
Nesta semana, começará a ser

divulgada em rádio, jornal emí-
dia impressa uma campanha
pedindo que as mulheres de-
nunciem seus agressores. O go-
verno deverá aplicar R$ 100mi-
lhões na ação. l

Menino dirigia pela
BR-153 quando foi parado
pela Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) de Santa Catarina fla-
grou uma criança de 11 anos
dirigindo um automóvel na
BR-153 em Irani, no oeste do
estado, no último domingo. O
pai do menino, que também
estava dentro do carro, disse
aos policiais que estava com
dor na coluna e, por isso, dei-
xou o filho dirigir.
Segundo o policial que aten-

deu à ocorrência, o flagrante
ocorreu próximo ao quilôme-
tro 65 da estrada por volta das
10h30m. Os agentes faziam
ronda e estavam estacionados
em um posto de gasolina
quando viram o automóvel. O
carro estava com uma veloci-
dade entre 50 e 60 km/h.
Percebendo que o veículo,

um Uno, era dirigido por uma
criança, os policiais seguiram
atrás e deram sinal para que o
carro parasse. Omenino, então,
parou o automóvel cerca de 500
metros depois. Dentro do veí-
culo também estavam o pai, a
mãe e dois irmãos do garoto, to-
dos sem cinto de segurança.
Durante a abordagem, o pai

da criança disse à polícia que
estava com dor na coluna. Se-
gundo a PRF, o veículo estava
com licenciamento vencido
desde 2009, sem retrovisor es-
querdo, sem para-choque, com
porta traseira amassada, banco
quebrado e dois pneus lisos.
O automóvel está retido até

que o proprietário, uma outra
pessoanãoenvolvidanocaso, re-
colha as taxas do licenciamento.
O pai responderá por entregar a
direção a pessoa não habilitada.
(Com informações do G1) l

Pai entrega
carro para filho
de 11 anos em
Santa Catarina

Após dar à luz em banheiro de
hospital na cidade de Caxias, no
Maranhão, uma jovem de 19
anos jogou o bebê no cesto de li-
xo. Ele foi encontrado com vida
por uma servente e está interna-
do na Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) da instituição. A
criança chegou a ter convulsões,
mas, de acordo com o hospital,
está fora de perigo.
Amãe, identificada como Kel-

ma Silva Sousa, resistiu até ad-
mitir à polícia que o filho era de-
la, mas acabou confessando o
crime. A família da jovem não
teria conhecimento da gravidez.
OConselhoTutelar pediuque

a avómaterna fique comaguar-
da do menino. Ela se responsa-
bilizará pela criança até que o
juiz decida o destino do bebê. A
polícia abriráum inquéritopara
apurar o caso, e a mãe pode até
ser presa e responder por aban-
dono de incapaz ou tentativa de
homicídio. l

Mulher joga
bebê no cesto
do lixo de
hospital em MA
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