
Os números
Entre janeiro de 2010 e
maio de 2017 na capital

PERFIL DA
VÍTIMA

PERFIL DO
AGRESSOR

Fonte: Secretaria Estadual da Segurança Pública

faixa etária

37,2%
81.605 pessoas

25 a 35 anos

faixa etária

35,2%
73.244 pessoas

25 a 35 anos

sexo

95,3% 208.868 Feminino 8.640 4,2%

3,7% 8.196 Masculino 193.673 93,1%

0,9% 2.043 Não disponível 5.700 2,7%

cor

60,5% 132.657 Branca 106.374 51,1%

30,8% 67.526 Parda 76.057 36,6%

4,8% 10.535 Preta 21.604 10,4%

2,8% 6.090 Indisponível 327 0,2%

0,6% 1.383 Outros 2.683 1,3%

0,4% 856 Amarela 894 0,4%

0,03% 60 Vermelha 74 0,04%

grau de instrução

36,1% 79.088 2º Grau completo 46.598 22,4%

26,6% 58.316 1º Grau completo 43.994 21,1%

12,5% 27.467 1º Grau incompleto 37.040 17,8%

9,5% 20.724 Superior completo 11.404 5,5%

5,9% 12.916 2º Grau incompleto 9.829 4,7%

4,4% 9.750 Superior incompleto 4.875 2,3%

3,8% 8.337 Indisponível 51.595 24,8%

1,1% 2.509 Analfabeto 2.678 1,3%

local Casos

Residência 175.386 (80%)

Via pública 32.341 (14,8%)

Comércio
e serviços

3.809 (1,7%)

Restaurante
e afins

1.079 (0,5%)

Condominio
Residencial

842(0,4%)

bairro Casos

Itaquera 4.038 (1,84%)

Pirituba 3.902 (1,78%)

Itaim Paulista 2.965 (1,35%)

Brasilândia 2.682 (1,22%)

Cidade
Tiradentes

2.662 (1,21%)

período Casos

Noite 91.935 (42%)

Tarde 54.647 (24,9%)

Manhã 41.382 (18,9%)

Madrugada 27.206 (12,4%)

Hora incerta 3.937 (1,8%)

dia da
semana

Casos

Domingo 45.213 (20,6%)

Segunda 31.546 (14,4%)

Terça 28.696 (13,1%)

Quarta 28.733 (13,1%)

Quinta 26.141 (11,9%)

Sexta 25.041 (11,4%)

Sábado 32.372 (14,8%)

Indisponível 1.365 (0,6%)

profissão

Dona de casa 22.538 10,3%

Doméstica 15.957 7,3%

Estudante 10.552 4,8%

Vendedora 8.494 3,9%

Auxiliar de limpeza 8.434 3,8%

Desempregado 22.124 10,6%

Motorista 9.361 4,5%

Pedreiro 8.252 4%

Autônomo 7.888 3,8%

Ajudante 7.844 3,8%
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Cantareira volta
a perder volume
Com a falta de chuva e o
tempo seco, o sistema Can-
tareira perdeu 0,1 ponto
percentual em um dia e
operou ontem com 60% da
capacidade. (WC)

Mulher é agredida quandoagredidaagredida
delegacias estão fechadas
Casos de violência
doméstica acontecem
mais à noite e aos
fins de semana na
periferia da capital

Os casos de violência do-
méstica acontecem princi-
palmente das 18h à meia-
noite, no fim de semana, e
em bairros da periferia da
capital. Justamente quando
as delegacias da mulher es-
tão fechadas.

É o que mostra levanta-
mento feito pelo Agora, ba-
seado em mais de 200 mil
boletins de ocorrência regis-
trados por vítimas na capital
entre 2010 e maio deste ano.

Dados obtidos via Lei de
Acesso à Informação confir-
mam aquilo que quem lida
com a violência doméstica já
sabe: 4 em cada 10 casos
ocorreram à noite, quando
vítima e agressor se encon-
tram em casa. E o domingo foi
o dia da semana com maior
incidência, com uma em cada
cinco agressões.

Atualmente, apenas uma
delegacia da mulher, a da Sé
(região central), tem atendi-
mento 24 horas, inclusive aos
fins de semana. As demais
atendem de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h.

Os números também reve-
lam que a grande parte da
violência acontece distante
da Sé, em bairros populosos
da periferia, como Itaquera,
Itaim Paulista, Cidade Tira-
dentes (zona leste), Pirituba e
Brasilândia (zona norte). En-
tre os 30 bairros ou delegacias
com mais casos, nenhum fica
no centro expandido.

Os boletins de ocorrência
apontam também para o ób-
vio: quase a totalidade das
vítimas (95,3%) é formada
por mulheres, bem como
quase todos os agressores
(93,1%) são homens. Uma
em cada três vítimas tem de
25 a 35 anos, perfil seme-
lhante ao de agressores.

Futebol
Coordenadora da organi-

zação Casa de Isabel, que
atende vítimas de violência
doméstica, Sônia Maurelli
afirma que as segundas-fei-
ras seguintes a jogos decisi-
vos de campeonatos de fute-
bol são dias em que aumen-
ta o número de atendimen-
tos. “Quando alguém fala
que vai ter jogo importante a
gente já diz ‘xiiii’... O agres-
sor bebe e bate. Não importa
se o time perdeu ou ganhou.
Para quem espanca, tudo é
motivo”, diz. (William Cardoso)

Mulher branca notifica
mais casos de violência

Seis em cada dez vítimas
que registraram BO por vio-
lência doméstica são brancas
e metade tem ao menos o 2º
grau completo. Segundo es-
pecialistas, esses números
mostram que o acesso ao sis-
tema de Justiça ainda é res-
trito a mulheres com melhor
nível sócio-econômico.

Coordenadora do Gevid
(Grupo de Atuação Especial
de Enfrentamento à Violência
Doméstica) do Ministério Pú-
blico Estadual, Silvia Chakian
de Toledo Santos diz que o
perfil apresentado pelos BOs
mostra que grupos mais vul-

neráveis têm mais dificulda-
de para fazer denúncias.
“São mulheres que sofrem
impacto maior da violência.”

Segundo Silvia, mapa da
violência de 2015 mostra
que houve um aumento de
54% no assassinato de mu-
lheres negras no Brasil.

A defensora pública Ana
Rita Souza Prata, do Núcleo
de Promoção de Direitos das
Mulheres, diz que a maioria
das vítimas não é branca. “As
mulheres negras não têm
tanto acesso. Há uma falta
de crença de que possa ser
ajudada pelo Estado.” (WC)

‘Era lavar, cozinhar e apanhar’ Vítima reage e vira assistente social
A assistente social Maria

Aparecida, 58 anos, viveu 22
com o ex-marido sem ter do
que reclamar. A família era
bem estruturada financeira-
mente, com veículos, imóveis
e filhos bem educados. “O
nosso apelido era ‘Casal 20’,
por causa daquela série da
televisão”, diz. Mas a felici-
dade acabou.

“Ele arrumou uma amante
e tudo mudou. Começou a

me comparar com outras, fa-
zer violência psicológica e,
depois disso, durante quatro
anos, sofri agressões físicas.”

Um dia, o marido ameaçou
a mulher com uma barra de
ferro e foi surpreendido. “Eu
disse ‘você me bata, mas ba-
ta para me deixar no chão’.
Ele então quebrou o quarto
inteiro, sem me acertar, e
meu filho chamou a polícia.”

Maria se separou do mari-

do com auxílio jurídico e psi-
cológico da Casa de Isabel, no
Itaim Paulista (zona leste) e,
depois de um reinício de vida
cheio de dificuldades, inclu-
sive financeiras, conseguiu se
formar em Serviço Social aos
51 anos. Hoje, é pós-gra-
duada e até faz parte de gru-
po de mulheres que dançam
zumba. “É preciso tomar
uma decisão e não ter me-
do”, afirma. (WC)

A cozinheira Maria de Je-
sus, 44 anos, passou fome na
Bahia na gravidez do primei-
ro filho, quando morava com
a sogra. Até raízes ela dispu-
tou com porcos para comer.

Sem saída, ela veio atrás
do então marido, que já es-
tava em São Paulo, e sofreu
muita violência e humilha-
ção. “Era lavar, cozinhar e
apanhar. Ele me batia com
cabo de faca e sinto as dores

no corpo até hoje”, afirma.
Em meio aos abusos, o

marido tentou obrigá-la até
a comer caco de vidro.
Ameaças de morte eram fre-
quentes e nem de casa ela
podia sair, enquanto o ho-
mem com quem vivia se di-
vertia com amantes. “Depois
que se separou de mim, ele
já teve seis casamentos. Ne-
nhum deu certo”, diz.

Ela encontrou abrigo com

uma vizinha, onde morou
por três meses sem precisar
pagar o aluguel. Também
procurou ajuda na Casa de
Isabel. “Eu parecia uma lou-
ca”, afirma a cozinheira, que
na época só sabia ler e escre-
ver o próprio nome.

Hoje, Maria de Jesus vai
aonde bem entende e não
depende de ninguém. “Pos-
so comprar o que eu quero
para comer”, diz. (WC)


