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PUBLICIDADE

Em 2016, a capital fluminense registrou, em média, o equivalente a uma
denúncia de violência física e sexual a cada meia hora - O Globo
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RIO — O calvário da carioca Maria de Fátima Lima começou quando a

massoterapeuta de 56 anos decidiu defender uma criança agredida no

apartamento ao lado do seu, na Zona Sul do Rio. Ao confrontar o

agressor, o próprio vizinho, Maria de Fátima levou vários socos no

rosto.

— Entrei em depressão, perdi meu apartamento e morei nas ruas. A

sorte é que tive amigos que me ajudaram, encontrei atendimento, e

sinto que hoje, anos depois, estou me reerguendo.

Usando um maiô estampado com "feminista", a estudante Elizabeth

Heschel, de 24 anos, pulava o carnaval no Centro do Rio, a 13 km do

apartamento de Maria de Fátima, quando foi assediada na rua em

fevereiro. Indignada, Elizabeth reagiu e, em resposta, levou também

socos. O agressor chegou a ser detido em um primeiro momento, mas

foi liberado em seguida, enquanto a estudante passou a conviver por

meses com um nariz fraturado e a respiração comprometida.

— Passei duas semanas sem sair de casa e nunca mais voltei ao mesmo

lugar. Tive que dedicar um bom tempo correndo atrás de processo,

provas, laudos e exames. Imagino que o agressor nunca tenha feito

absolutamente nada em relação a isso.
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Dentro de casa ou nas ruas, em todos os dias de 2016 ao menos 51

mulheres passaram por situações semelhantes, somente na cidade do

Rio de Janeiro. Em apenas um ano, a capital fluminense registrou, em

média, o equivalente a uma denúncia de violência física e sexual a cada

meia hora. São casos de estupro, lesão corporal, homicídio doloso e

tentativas desses crimes, além de assédio e importunação ofensiva ao

pudor.

Com base no Dossiê Mulher divulgado pelo Instituto de Segurança

Pública (ISP) em agosto, que detalha violências contra mulheres no

estado, o Núcleo de Dados do GLOBO revela quais são as regiões da

cidade do Rio com as maiores taxas de registros de crimes por

habitantes ocorridos contra as mulheres, tanto no espaço público

quanto na própria residência da vítima.

PUBLICIDADE

O levantamento agrupou registros de cada delegacia, somou

ocorrências, nos casos dos bairros que contam com mais de

uma unidade de atendimento, e calculou taxas de violência para

cada 10 mil habitantes.
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Na cidade, foram registrados 6.599 crimes contra mulheres em

ruas, locais públicos abertos e fechados, veículos e no

transporte público no ano passado. Os dados mostram que as

áreas centrais do Rio, região de grande circulação de pessoas e

atendida por quatro delegacias — que compreende, além do

Centro, Cidade Nova, Lapa, Estácio, Saúde, Paquetá, Rio

Comprido, Santo Cristo e Gamboa —, concentram as maiores

taxas de violência nesses espaços. No ano passado, foram 31

ocorrências para cada 10 mil habitantes, enquanto a média da

cidade é de 10 casos. Em seguida, no topo do ranking, estão as

regiões atendidas pelas delegacias de São Cristóvão (15

denúncias) e de Madureira e Marechal Hermes (13), ambas na

Zona Norte.

Entre os bairros com menores taxas de violência na rua, estão o

Complexo do Alemão (2,6 casos), Vila Isabel (5,2) e Pavuna

(5,9).

VIOLÊNCIA
DENTRO DE CASA
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A maior parte da violência física e sexual contra mulheres,

denunciada no Rio, acontece dentro de casa (58%). Foram

11.074 ocorrências de crimes na residência da vítima no ano

passado. A maior taxa da cidade é da 43ª Delegacia de Polícia,

que atende Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba, na Zona

Oeste. Foram 29 ocorrências para cada 10 mil habitantes,

contra a média de 17 casos do Rio. Em seguida, aparece a

delegacia que atende Santa Cruz e Paciência, também na Zona

Oeste, com 28 ocorrências.

As menores taxas de violência doméstica foram registradas nos

bairros de Ipanema e Leblon (4,9 casos) e na delegacia que

atende Botafogo, Humaitá e Urca (7,9).

Para a socióloga e pesquisadora da Uerj Alba Zaluar, é preciso

considerar o tipo de domínio dos territórios, seja pelo tráfico de

drogas ou pelas milícias, ao analisar o quadro de violência nas

diferentes regiões do Rio.

— As áreas onde há prevalência de violência doméstica são

justamente aquelas em que as milícias predominam. Onde há

tráfico, a violência já ocorre mais na rua, é mais pública —

conclui.
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Para Rosangela Pereira, assistente social e diretora do Centro

Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Chiquinha

Gonzaga, o local onde a mulher vive muitas vezes é fator de

risco para que ela se torne vítima de violência.

— Há lugares em que as atitudes dos maridos são mais

legitimadas do que outros. Muitas mulheres que atendemos

relatam que, no lugar onde moram, a violência do parceiro é

vista como normal, como um direito do homem. A violência

doméstica envolve a questão social, cultural e até religiosa.
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— Há uma imagem distorcida da mulher, do que ela pode ou

não fazer. A vulnerabilidade aumenta em algumas regiões, não

há escapatória — complementa a socióloga Jacqueline Pitanguy,

coordenadora da ONG Cepia.

Jacqueline Pitanguy reforça que a maior parte da violência

contra as mulheres ocorre dentro de casa e por pessoas

conhecidas. Os dados do ISP mostram que em 65% das

denúncias o agressor tem alguma relação com a mulher, seja ele

companheiro ou ex-companheiro, parente, amigo, vizinho ou

colega de trabalho.

— Isso comprova um perfil da agressão sofrida pela mulher, que

não importa se acontece na rua ou dentro de casa, que é uma

origem doméstica e emocional. Em geral, não há essa relação

afetiva com o agressor no caso dos homens. Como há laços

entre a mulher e o agressor, seja de casamento ou de

relacionamento afetivo, é muito mais difícil de romper o ciclo.

Essa mulher está convivendo no dia a dia com o agressor.
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46% são
companheiros ou ex-

companheiros.
10% são pais,

padrastos e parentes.
Vizinhos, amigos e
colegas de trabalho
são 9%. 21% não têm
relação com a vítima

Perfil do agressor
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PUBLICIDADEEm 2016, foram registradas 18,8 mil ocorrências de

violência física e sexual contra mulheres na capital. No geral, os

registros caíram 8,3%, se comparados a 2015, puxados pela

queda das denúncias de estupro e lesão corporal, de 4% e 10%

respectivamente. Por outro lado, em um ano, os homicídios

HOMICÍDIOS EM
ALTA
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dolosos de mulheres subiram 21%, de 113 para 137 casos. Para

se ter uma ideia, o total de assassinatos de homens cresceu em

ritmo menor, cerca de 10% no mesmo período, de 1.087 para

1.193 casos.

Em nenhuma outra região do estado do Rio, os homicídios de

mulheres cresceram proporcionalmente mais que os de

homens. Não é possível afirmar, porém, quantos desses casos

podem ser classificados como feminicídios, quando a vítima é

morta devido a sua condição de gênero. Isso porque as

delegacias só passaram a classificar esse tipo de crime no

boletins de ocorrência a partir de outubro do ano passado.

Violência física e sexual contra mulheres no
Rio

2016

2015

2014

VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016
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NiteróiCapital Baixada Interior
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Coordenadora do Dossiê Mulher do ISP, a major Claudia

Moraes afirma que a queda de denúncias de violência física e

sexual contra mulheres não significa necessariamente que

houve diminuição desses crimes na cidade:

— Tanto na violência física quando na sexual, a questão da

notificação vai perpassar diversos filtros, como a família e até o

fato de a mulher achar: “olha, esse sujeito é o pai da minha

filha”. Há fatores que podem fazer com que elas não registrem o

crime. A vergonha do que sofreu, principalmente na violência

Homicídios dolosos
VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016
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De mulheres
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sexual, também ocorre e a notificação é inferior ao que de fato

acontece. Além disso, o acesso aos serviços de proteção também

pode determinar a denúncia — analisa Claudia.

A subsecretária de Políticas para Mulheres do Município,

Comba Marques Porto, defende que a diminuição de denúncias

de violência contra mulheres também pode ter relação com a

crise nas Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs):

— Nos anos em que as UPPs estiveram em pleno

funcionamento, por exemplo, o número de casos aumentou. As

mulheres se sentiram encorajadas a denunciar a violência. A

presença do poder público em todos os lugares pode ser uma

maneira de criar um ambiente melhor para todos: democrático,

participativo e comunitário.

O fato é que, em 2016, as delegacias da Rocinha (-35%) e do

Complexo do Alemão (-28%) tiveram as maiores quedas de

denúncias de violência contra a mulher no Rio, justamente

áreas que abrigam UPPs. As delegacias do Catete (24%), de

Inhaúma (14%) e as que compreendem o Centro da cidade

(13%), por sua vez, tiveram as maiores altas.

A subsecretária ressalta que, para que a vítima chegue a

notificar o que ocorreu, é necessário todo um aparato do

Estado, que ainda está longe do ideal. Além das delegacias

especializadas no atendimento à mulher, o estado do Rio possui

quatro centros de serviços especializados no atendimento à

mulher vítima de violência, dois deles ficam na capital, um no

Centro e outro em Manguinhos. A unidade localizada em

Manguinhos, porém, está fechada há anos, segundo o governo

por "não atender normas de segurança".

A prefeitura dispõe de um único centro de atendimento, que

também fica no Centro da cidade. A universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ), por sua vez, conta com dois centros de

'CRISE DAS UPPS
AFETA DENÚNCIAS'
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atendimento, um no Fundão e outro na Maré. Não há, portanto,

espaços semelhantes de atendimento a mulheres vítimas de

violência na Zona Oeste do Rio.

PUBLICIDADECentral de Atendimento à Mulher: Ligue 180

Disque Mulher: Rua Regente Feijó, 15, Centro/RJ / Tel.:(21)

2332-8249

Centro Especializado de Atendimento à Mulher

Chiquinha Gonzaga

Rua Benedito Hipólito, n° 125 – Praça Onze – Centro – Rio de

Janeiro CEP: 20.211-130

Tel./Fax.: 2517-2726

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM)

Márcia Lyra

Rua Regente Feijó, n° 15, Centro - Rio de Janeiro CEP: 20.060-

060

Tel.: (21) 2332-7199 (Recepção) / 2332-7200 (Administrativo)

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM)

Baixada

Local em obras: Rua Coronel Bernardino de Melo, s/n°, Bairro

da Luz – Nova Iguaçu. (Ref.: Rua do Fórum) CEP: 26262-070

Funcionamento temporário: Rua Terezinha Pinto, nº 297 -

Centro de Nova Iguaçu

Centro Especializado de Atendimento a Mulher de

Queimados

Estrada do Lazareto, n°85 - Centro - Queimados

Tel.: (21) 2663-3222

ONDE BUSCAR
AJUDA
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Projeto Violeta - I Juizado da Violência Doméstica e

Familiar contra a Mulher

Lâmina 2 do Complexo do Judiciário, na Avenida Erasmo

Braga, nº 115, 12º andar, sala 1204, Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 3133-3820

Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha

Rosa

Rua 17, s/n°, Vila do João – Maré (Anexo ao Posto de Saúde)

Tel./Fax: 3104-9896/ 3104-5170

Horário de Funcionamento: 2ª à 5ª feira de 9:00h às 16:00

horas

Centro de Referência para Mulheres Suely Souza de

Almeida - UFRJ

Praça Jorge Machado Moreira, 100 - Cidade Universitária - Rio

de Janeiro - CEP 21941-598

Telefones 3938-3773 - 3938-3720

DEAM Centro

Av. Visconde do Rio Branco, n° 12, Centro

Referência: perto da Praça Tiradentes

Telefones Plantão: (21) 2334-9859 / 3657-4323

Fax: (21) 2332-9996

DEAM LEGAL Oeste

Rua Cesário de Melo, n° 4138 - Campo Grande CEP: 23050-100

Telefone: (21) 2333-6941 / 2333-6944 / 2333-6940 / 2332-

7588 / 2332-7537 / 2332-7549 / 2332-7548 / 2333-6944 Fax:

2332-7588

DEAM LEGAL Jacarepaguá

Rua Henriqueta, 197 - Tanque

Referência: Rua do Posto de Saúde, do Corpo de Bombeiros e

da CEDAE.
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Telefone Plantão: (21) 2332-2578/2574

* Estagiária sob supervisão de Marlen Couto
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