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Governo recebeu
quase 73 mil
denúncias de

violência contra
mulher no
primeiro
semestre

Dados coletados entre janeiro e
junho deste ano correspondem a

47% do registrado em 2017

   POR AMANDA ALMEIDA

07/08/2018 8:00 / atualizado 07/08/2018 13:49

Passeata pelo Dia Internacional da Mulher, em Brasília, 2017 - André Coelho /
Agência O Globo

BRASÍLIA — A Central de Atendimento à Mulher em

Situação de Violência recebeu 72.839 denúncias, que

incluem relatos de violência sexual, homicídio, cárcere

privado e outros, entre janeiro e junho deste ano. Os

registros foram feitos por meio do Ligue 180, serviço criado

pelo governo federal em 2005 para dar assistência às vítimas.
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Veja também
Institutos lançam 35
propostas para a área de
Segurança Pública no país

Ministério Público Federal
vai reabrir investigações
sobre a morte de Vladimir
Herzog

'Tortura é prática
naturalizada no país', diz
órgão vinculado ao
governo federal

LEIA TAMBÉM : MP oferece denúncia à Justiça contra

marido suspeito de matar advogada no Paraná

Atlas da Violência 2018: Brasil tem taxa de homicídio 30

vezes maior do que Europa

Os números sobre violência contra a mulher são divulgados

pelo Ministério dos Direitos Humanos, nesta terça-feira (dia

7 de agosto), dia em que a Lei Maria da Penha completa 12

anos.

Os dados dos primeiros cinco meses do ano correspondem a

47% do total registrado em 2017 (156.839). O governo

destaca, porém, que, em alguns casos, houve um aumento do

número de denúncias. Foram constatados os crescimentos de

37,3% nos relatos de homicídio e de 16,9%, de violência

sexual.

Os estados de onde mais partem denúncias são São Paulo

(9.863), Rio de Janeiro (9.317), Minas Gerais (6.499) e Bahia

(4.813). Na Região Norte, houve o maior crescimento no

número de denúncias: Amazonas, 34,8% a mais; Roraima,

34,6%; e Amapá, 6,1%.

Em 2017, ao lançar campanha pela

humanização do parto normal, o

governo passou a incluir a violência

obstétrica entre os tipos de

denúncias recebidas pelo Ligue

180. Nos cinco primeiros meses do

ano, primeiro período em que o

tópico é destacado em

levantamentos do ministério, foram

recebidos 40 relatos desses casos.

LEIA: A cada três vítimas de

feminicídio, duas foram mortas na própria casa
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Comandado pela Secretaria Nacional de Políticas para

Mulheres, o Ligue 180 funciona 24 horas todos os dias,

incluindo feriados e fins de semana. O ministro dos Direitos

Humanos, Gustavo Rocha, diz que o objetivo do governo “é

possibilitar que todas as mulheres tenham acesso a serviços

públicos de qualidade, com preservação da dignidade e

garantia de direitos, de forma a reduzir os índices de

violência contra as mulheres”.

Veja o detalhamento dos números registrados pelo

Ligue 180 entre janeiro e junho de 2018:

Cárcere privado - 2.611 casos

Homicídio - 899 casos

Tráfico de pessoas - 102 casos

Violência física - 34 mil casos

Violência moral - 3.381 casos

Violência patrimonial - 1.447 casos

Violência obstétrica - 40 casos

Violência psicológica - 24.378 casos

Violência sexual - 5.978 casos

Assédio no esporte - 3 casos

ANTERIOR

Debora Diniz: ‘Não há
como o STF ignorar o que
foi apresentado’



PRÓXIMA

Casal alemão é
condenado por estuprar

e vender o filho para



Recomendadas para você Recomendado por

 

EM DESTAQUE

SOCIEDADE









Lei Maria da Penha
completa 12 anos em
meio a casos de...

 
Claudia Piñeiro: ‘Aconteça o que
acontecer, vencemos a...

 
Aborto legal na Argentina vai ao
Senado amanhã

 

https://oglobo.globo.com/sociedade/debora-diniz-nao-ha-como-stf-ignorar-que-foi-apresentado-22955525
https://oglobo.globo.com/sociedade/casal-alemao-condenado-por-estuprar-vender-filho-para-pedofilos-22955867
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-maria-da-penha-completa-12-anos-em-meio-casos-de-feminicidio-22957206
https://oglobo.globo.com/sociedade/operacao-no-rio-prende-tres-acusados-de-tentativa-de-feminicidio-22956933
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-maria-da-penha-completa-12-anos-em-meio-casos-de-feminicidio-22957206
https://oglobo.globo.com/sociedade/claudia-pineiro-aconteca-que-acontecer-vencemos-batalha-cultural-22957761
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-legal-na-argentina-vai-ao-senado-amanha-22957751
https://oglobo.globo.com/sociedade/operacao-no-rio-prende-tres-acusados-de-tentativa-de-feminicidio-22956933


07/08/2018 Governo recebeu quase 73 mil denúncias de violência contra mulher no primeiro semestre - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-recebeu-quase-73-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-no-primeiro-semestre-22955542 4/5

RECEBER

Newsletter As principais
notícias do dia no
seu e-mail.

email@email.com.br

Já recebe a newsletter diária?

Veja mais opções.

ECONOMIA

Caixa e
Banco do
Brasil vão
oferecer
crédito
consignado
com garantia
do...
GOVERNO QUER
INCENTIVAR
MODALIDADE E, COM
ISSO, PREVÊ INJETAR
R$ 7 BI NA
ECONOMIA

BRASIL

Brasília
abriga
empresas
tecnológicas
de fachada
que desviam
milhões do...
APÓS MESES EM
CAMPO, O GLOBO
REVELA ESQUEMA
DE CORRUPÇÃO NO
SETOR

RIO

Justiça concede
habeas corpus
para namorada do
Dr. Bumbum

BRASIL

MP investiga
gastos milionários
da mulher de
Sérgio Côrtes,...

EM DESTAQUE AGORA

MAIS LIDAS

Serra é
diagnosticado
com câncer na
próstata

01 A milagrosa
recuperação
de Gascoigne,
destaca jornal
espanhol

02 Cães
farejadores
serão usados
nas buscas de
francês
perdido na
Serra

03 Vice de
Bolsonaro diz
que brasileiro
herdou
'indolência' do
índio e
'malandragem'
do africano

04 Peregrino
brasileiro é
encontrado
morto no
Caminho de
Santiago, na
Espanha

05

Comerciante português é assassinado a
tiros na Zona Oeste do Rio

Mulher é presa acusada de roubar bolsas
grife em Ipanema

 

EM DESTAQUE

SOCIEDADE









Lei Maria da Penha
completa 12 anos em
meio a casos de...

 
Claudia Piñeiro: ‘Aconteça o que
acontecer, vencemos a...

 
Aborto legal na Argentina vai ao
Senado amanhã

 

http://oglobo.globo.com/newsletter/cardapio/
https://oglobo.globo.com/economia/caixa-banco-do-brasil-vao-oferecer-credito-consignado-com-garantia-do-fgts-22956785
https://oglobo.globo.com/brasil/brasilia-abriga-empresas-tecnologicas-de-fachada-que-desviam-milhoes-22956355
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/justica-da-habeas-corpus-para-namorada-do-drbumbum.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/justica-da-habeas-corpus-para-namorada-do-drbumbum.html
https://oglobo.globo.com/brasil/mp-investiga-gastos-milionarios-da-mulher-de-sergio-cortes-1-22955990
https://oglobo.globo.com/brasil/mp-investiga-gastos-milionarios-da-mulher-de-sergio-cortes-1-22955990
https://oglobo.globo.com/brasil/serra-diagnosticado-com-cancer-na-prostata-22955416
https://oglobo.globo.com/esportes/a-milagrosa-recuperacao-de-gascoigne-destaca-jornal-espanhol-22955728
https://oglobo.globo.com/rio/caes-farejadores-serao-usados-nas-buscas-de-frances-perdido-na-serra-22955637
https://oglobo.globo.com/brasil/vice-de-bolsonaro-diz-que-brasileiro-herdou-indolencia-do-indio-malandragem-do-africano-22955042
https://oglobo.globo.com/mundo/peregrino-brasileiro-encontrado-morto-no-caminho-de-santiago-na-espanha-1-22955940
https://oglobo.globo.com/rio/comerciante-portugues-assassinado-tiros-na-zona-oeste-do-rio-22955846?obOrigUrl=true
https://oglobo.globo.com/rio/mulher-presa-acusada-de-roubar-bolsas-de-grife-em-ipanema-20775374?obOrigUrl=true
https://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-maria-da-penha-completa-12-anos-em-meio-casos-de-feminicidio-22957206
https://oglobo.globo.com/sociedade/operacao-no-rio-prende-tres-acusados-de-tentativa-de-feminicidio-22956933
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-maria-da-penha-completa-12-anos-em-meio-casos-de-feminicidio-22957206
https://oglobo.globo.com/sociedade/claudia-pineiro-aconteca-que-acontecer-vencemos-batalha-cultural-22957761
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-legal-na-argentina-vai-ao-senado-amanha-22957751
https://oglobo.globo.com/sociedade/operacao-no-rio-prende-tres-acusados-de-tentativa-de-feminicidio-22956933


07/08/2018 Governo recebeu quase 73 mil denúncias de violência contra mulher no primeiro semestre - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-recebeu-quase-73-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-no-primeiro-semestre-22955542 5/5

Po r t a l  d o  A s s i n a n t e • Ag ê n c i a  O  G l o b o • Fa l e  c o n o s c o • E x p e d i e n t e • A n u n c i e  c o n o s c o • Tr a b a l h e  c o n o s c o • Po l ít i c a  d e  p r iva c i d a d e • Te r m o s  d e  u s o

© 1996 - 2018. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

  

https://oglobo.globo.com/
http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
http://www.agenciaoglobo.com.br/
https://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://oglobo.globo.com/expediente/
https://oglobo.globo.com/projetos/midiakitv2/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
https://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
https://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-maria-da-penha-completa-12-anos-em-meio-casos-de-feminicidio-22957206
https://oglobo.globo.com/sociedade/operacao-no-rio-prende-tres-acusados-de-tentativa-de-feminicidio-22956933

