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42 casos de violência contra 
a mulher por dia no Estado
GUSTAVO GOUVÊA
gustavo@eshoje.com.br

O 25  novembro marca 
em todo o mundo o Dia 
pela Eliminação da Vio-
lência contra a Mulher, 

data que visa alertar a popula-
ção para denunciar os diferen-
tes tipos de violência por elas 
sofrida e exigir políticas públi-
cas que visem a erradicação 
deste mal. Dados da Polícia Civil 
do Espírito Santo (PCES) mos-
tram que o número de denún-
cias têm sido crescente, bem 
como a solicitação de medidas 
protetivas de urgência e as pri-
sões em fl agrante. 

De janeiro a setembro deste 
ano foram registrados 11.591 Bo-
letins Unifi cados (BUs) nas De-
legacias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher (DEAMs), 
uma média de 42 casos de vio-
lência contra a mulher denun-
ciados a cada dia. Durante este 
mesmo período, as DEAMs ca-
pixabas instauraram 4.965 in-
quéritos (média de 18 por dia), 
solicitaram 4.908 medidas pro-
tetivas de urgência (média de 
17,8 por dia) e prenderam em 
fl agrante 349 agressores. 

A Delegada Chefe da Divisão 
Especializada de Atendimento à 
Mulher, Cláudia Dematté, lem-
bra que o artigo 7º da Lei Maria 

Essa foi a média registrada até setembro deste ano; 349 agressores foram presos em fl agrante
da Penha (Lei Federal n° 11.340 
de 2006) considerada formas de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher a violência físi-
ca, psicológica, sexual, patrimo-
nial e moral. 

“Cada dia que passa aumenta 
o número de mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar 
que estão denunciando seus 
agressores. Que não tenhamos a 
falsa impressão de que isso se 
deu em virtude de aumento no 
número de casos de violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher – vez que, como já ob-
servado, ela sempre existiu. Mas 
certamente, com a Lei Maria da 
Penha, os mecanismos por ela 
implementados e a divulgação 
das disposições deste Diploma 
Normativo, as vítimas se sentem 
mais seguras para denunciar”, 
explica Dematté.

Apesar dos avanços e o enco-
rajamento à denúncia das mu-
lheres vítimas da violência, 

muitas delas ainda sofrem cala-
das. “Evidente que os números 
poderiam ser ainda maiores, eis 
que, não obstante a procura te-
nha aumentado, muitas mulhe-
res ainda sofrem caladas, seja 
por possuírem ligação afetiva 
com o agressor, seja por medo 
de sofrer violência ainda maior, 
seja por sentir vergonha. Infe-

lizmente, ainda são inúmeros os 
fatores que impedem ou difi cul-
tam as vítimas a denunciarem”.

ORIENTAÇÃO
A coordenadora de Direitos 

Humanos da Defensoria Públi-
ca do Espírito Santo (DPES), Vi-
vian Almeida, afirma que a 
maioria dos atendimentos rela-

cionados à violência contra a 
mulher ocorrem na busca de 
orientação jurídica.

 “Às vezes elas estão insegu-
ras, não sabem como proceder. 
Posso dizer que, na maioria das 
vezes elas não querem a prisão 
do agressor, querem a orienta-
ção sobre como devem proce-
der e querem que eles parem”.
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De janeiro a setembro foram registrados 11.591 Boletins Unifi cados nas Delegacias da Mulher pelo ES“
Os números 
poderiam ser 

maiores, pois muitas 
mulheres ainda 
sofrem caladas”CLÁUDIA DEMATTÉ, delegada

Três vezes mais negras mortas
           mostrado a 
maior redução nacional (-
49,3%) na taxa de homicídios de 
mulheres em 10 anos (2006 a 
2016), segundo o Atlas da Violên-
cia 2018, o Espírito Santo conti-
nua contabilizando dados alar-
mantes quando o assunto é a vio-
lência contra elas. Além da taxa 
capixaba (5,2 homicídios por 100 
mil habitantes) ser maior do que 
a média brasileira (4,5), também 
é a maior taxa do Sudeste. 

Essa infeliz estatística também 
destaca o Estado quando se fala 
em homicídio de mulheres ne-
gras. No Espírito Santo a taxa des-
te grupo (6,6 por 100 mil habitan-
tes, em 2016) é três vezes maior do 
que as mulheres não negras (2,2), 
uma proporção bem maior do que 
a média nacional (5,3 para mu-
lheres negras e 3,1 para mulheres 
não negras).

“Não dá para falar de gênero 
sem falar de raça. Não tem como 
falar de violência contra mulher 
sem tratar do homicídio da mu-
lher negra. Por conta do racismo 

estrutural que existe no Bra-
sil, onde o racismo não é 
forma de conduta, mas uma 
estrutura que a sociedade 
como um todo funcio-
na, obviamente as 
mulheres negras são 
as maiores vítimas 
do alisamento so-
cial. Menos opor-
tunidades, menos 
informação, de-
pendência eco-
n ô m i c a  d o s 
companheiros, 
tudo isso faz 
com que a vio-
lência se perpe-
tue, com que ela 
não consiga se 
libertar do ci-
c l o  d e 
violên-
cia”, 
escla-
rece 
Vivian 
Almei-
da.

Secretaria de Mulheres
“E  havido redu-
ção, os índices de violência 
contra a mulher no Espírito 
Santo continuam elevadíssi-
mos. Com relação ao País e 
principalmente e em relação ao 
Sudeste. Em 2016 foram 104 
homicídios. Muitas as mulhe-
res continuam sendo vítimas 
dessas violências”, ressalta 
Nildete Turra, representante 
do Fórum de Mulheres do Es-
pírito Santo (Fomes), formado 
por 30 organizações que visam 
a implantação de políticas pú-
blicas para as mulheres, in-
cluindo o enfrentamento à vio-
lência contra elas.

Nildete informou que o Fo-
mes está preparando um docu-
mento a ser encaminhado ao 
novo governo para que assuma 
o compromisso de colocar em 
prática as pautas femininas, 
ainda pouco trabalhadas. 

“A estrutura de serviços atu-
al e as medidas protetivas ain-
da estão muito aquém do que é 
previsto na legislação. Lutamos 

pelo fortalecimento dessas po-
liticas públicas não só na área 
de assistência à mulher vítima 
de violência, mas na assistên-
cia social, saúde da mulher, in-
clusão da mulher na educação, 
trabalho e renda, para que a 
mulher se torne cada vez mais 
autônoma. Temos que compre-
ender que a violência só vai ser 
prevenida se tiver um conjun-
to de políticas sociais e econô-
micas que possa dar condição 
de vida digna às mulheres, e ao 
mesmo tempo fortalecer o 
combate à violência”. 

E, para que este projeto sai 
do papel, o Fórum de Mulheres 
do ES defende a criação de uma 
secretaria voltada exclusiva-
mente para elas. 

“Defendemos a criação de 
uma Secretaria Estadual de 
Mulheres específi ca para a re-
alização desse conjunto de po-
líticas públicas. Estamos elabo-
rando a proposta, que já é uma 
plataforma do fórum”, fi naliza 
Nilzete Turra.


