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AO PRESIDENTE DAASSEMBLÉIALEGISLATIVADO RS

DEPUTADO GABRIEL SOUZA

O LEVANTE FEMINISTA CONTRA O FEMINICÍDIO NO RS, que implementa em
âmbito nacional a campanha NEM PENSE EM ME MATAR – QUEM MATA UMA MULHER
MATA A HUMANIDADE, vem a essa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul expor o
quadro atual da violência contra a mulher em nosso Estado e solicitar posicionamento e medidas
deste Poder em favor do seu enfrentamento.

DAVIOLÊNCIACONTRAAS MULHERES DO RS

O Rio Grande do Sul é sabidamente um estado onde se cometem muitas violências contra
as mulheres. As estatísticas longitudinais obtidas através de números oficiais da Secretaria de
Segurança Pública do RS demonstram que a violência segue um continum histórico desde 2012,
quando iniciaram as estatísticas, apresentando poucas variações. O maior ou menor registro das
ocorrências pode estar inclusive condicionado à adoção de políticas públicas ou ao seu abandono,
ou fragilização, mas também se vincula a outros fatores de ordem política e cultural, num cenário
de pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando.

Por isso, embora tenha havido redução no número de ocorrências contra as mulheres nos
últimos anos em alguns tipos penais, e, ao contrário dos índices de homicídios e latrocínios no
estado (Observatório de Violência da SSP/RS, 2021) que apresentam queda, a magnitude das
violências contra as mulheres mantém-se extremamente alta, como revelam os dados acumulados
entre 2012 a 2020 (Observatório de Violência da SSP/RS). Da sua leitura obtém-se média elevada
para esse período, sendo alarmantes as projeções para o ano em curso.

Segundo estudo elaborado por entidades integrantes do Levante Feminista Contra os
Feminicídios no RS, de 2012 a 2020 foi registrado nas Delegacias de Polícia do Estado, de cinco
dos muitos tipos de violências, um total de 592.559 ocorrências de violências contra as mulheres,
número que por si só demonstra a alta periculosidade para a vida da população feminina no
estado.

REGISTROS DE 5 TIPOS DE VIOLÊNCIAS CONTRAAS MUHERES DO RS DE 2012 A
2020

362.403 ameaças, numa média de 40.267 ao ano

212. 547 lesões corporais, numa média de 23.616 ao ano

14.350 estupros, uma média de 1594 ao ano

837 feminicídios consumados, uma média de 93 ao ano

2422 feminicídios tentados, uma média de 302 ao ano (2013-2020)

Total: 592.559 casos de violências contra as mulheres em nove anos.



FONTE: SSP/RS, Coletivo Feminino Plural

SOBREAVIOLÊNCIACONTRAAMULHER

A violência contra as mulheres, segundo a própria legislação brasileira, decorre de
relações de gênero, as quais são impactadas pelo racismo, condição econômica, territorialidade,
deficiência, orientação sexual e identidade de gênero, acesso às políticas públicas, entre outras.
Embora nas estatísticas nacionais os feminicídios apresentem leve redução, eles cresceram entre
as mulheres negras, pobres e vivendo nas periferias (Atlas da Violência, 2020).

É uma violência que se apresenta desde o campo simbólico, pelas ideias e
comportamentos que justificam as discriminações, até o assassinato, passando pela ameaça, lesão
corporal, privação de liberdade, controle econômico, humilhação, estupro, assédio, silenciamento
político, entre muitas formas.

Seu enfrentamento depende de um conjunto de medidas de prevenção, atendimento e
responsabilização dos autores, previstos em leis, bem como das mudanças de padrões culturais
calcados na visão patriarcal de sociedade (CFP, 2018).

Considerando estudos acadêmicos e pesquisas em serviços que consideram os registros
policiais “a ponta de um iceberg” da violência, pela natureza desses crimes, os números devem
ser tratados como “indicadores” de uma tragédia que ameaça permanentemente as mulheres;
também possui caráter epidêmico (ONU,2000) para a qual se exige o papel do estado na sua
solução.

Como se sabe, grande parcela das violências de gênero é cometida por pessoas
conhecidas, maridos, companheiros, namorados e “ex”, o que confere ainda a falsa ideia de que
se trata de “crimes passionais”, e não resultantes de relações no contexto de desigualdades, que
são social e culturalmente construídas.

Os registros pelos órgãos públicos são, por sua vez, influenciados pelo grau de
informação e acesso das mulheres, pela existência de políticas e serviços e pelo nível de
compreensão que agentes públicas/os têm dos problemas que chegam aos seus balcões.

3) ESTADOATUALDAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO RS

O Rio Grande do Sul foi o último estado brasileiro a aderir, em 2011, ao Pacto Nacional
pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Governo Federal (2007), submetendo por
muito tempo a população feminina à falta de ampliação e qualificação da rede de atendimento
previstas pela Lei Maria da Penha (2006).

Desde 2015, quando se encerrou um curto ciclo de políticas públicas de gênero no estado,
período em que se instalou a SEPM/RS e a Rede Lilás, iniciou-se um tempo duro para as
mulheres, quadro que vem se agravando, sendo acompanhado de altos índices de violência e
diferentes narrativas. Para nós mulheres não há nenhuma justificativa para a violência e
feminicídio, e uma mulher nunca é culpada pela violência contra ela cometida.

Atualmente o estado se encontra com políticas e serviços insuficientes, fragilizados e
desarticulados e sem mecanismos de participação da sociedade civil e do movimento de
mulheres no debate sobre seu funcionamento, bem como no monitoramento e avaliação dos
serviços. Este quadro reflete os retrocessos em nível nacional, com o abandono e o
desfinanciamento das políticas públicas e prejuízos a estados e municípios, bem como o avanço
de visões conservadoras e a disseminação do ódio e a misoginia.

A ocorrência de uma pandemia criou maiores barreiras para a busca de socorro, para a
mobilização da sociedade, ao mesmo tempo em que em âmbito mundial cresceram os números de
violência de gênero (ONU Mulheres, Alerta Mundial, Março de 2020).



Para enfrentar esse quadro de aumento das violações de Direitos Humanos das Mulheres
foram aprovadas novas leis nacionais para intensificação da aplicação da Lei Maria da Penha na
Pandemia (Lei 14.022/2020) e outras complementares, e muitos estados brasileiros passaram a
implementar legislações estaduais, além de tomar medidas concretas para minorar o sofrimento
de mulheres e seus filhos em violência doméstica.

Nos primeiros cinco meses de 2021, 42 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do
Sul (SSP/RS) e mais três na primeira quinzena de junho, crimes esses catalogados como
“Feminicídio”. É algo que não pode ser naturalizado. São mulheres que perderam a vida na
juventude, muitas vezes em frente aos seus filhos, deixando órfãos e famílias enlutadas. Muitas
delas sequer chegaram a denunciar e procurar ajuda; muitas não conseguiram ter sua vida salva, e
por isso falamos em seu nome.

DEMANDAMOS:

Diante deste quadro, este LEVANTE FEMINISTA CONTRA O FEMINICÍDIO NO RS
considera que não é mais possível que as mulheres gaúchas sejam somente lembradas nas datas
comemorativas com discursos e homenagens, mas continuem sem mecanismos para sua proteção,
defesa de suas vidas e o direito a uma vida sem violência.

Nesse sentido:

manifestando nossa indignação com a continuidade das violações dos direitos humanos e
da cidadania das mulheres do Rio Grande do Sul;

valorizando o trabalho da Força Tarefa Contra o Feminicídio;

reconhecendo o esforço de parlamentares que vêm propondo um conjunto de medidas
para enfrentar as violências contra as mulheres no Rio Grande do Sul, entre as quais o
PL 95/2020;

vimos demandar de Vossa Senhoria que (1) priorize e atue favoravelmente na análise dos
projetos de lei e outras medidas autorizativas que visem eliminar a violência contra as
mulheres no Rio Grande do Sul, com medidas de prevenção, atendimento e acolhimento, e a
responsabilização dos agressores e assassinos de mulheres, de acordo com o espírito da
legislação nacional; (2) que essa Assembleia Legislativa também trabalhe pela efetivação das
Leis estaduais existentes, tendo como referência as Leis Maria da Penha e Contra o
Feminicídio e Violência Sexual, que estabelecem os princípios orientadores; (3) que
nenhuma propositura seja encaminhada a plenário sem o debate com o movimento de
mulheres e a sociedade civil; (4) que Vossa Senhoria receba o movimento de mulheres para um
diálogo franco e propositivo.

Por fim, declaramos, é inadmissível qualquer legislação que produza retrocesso quanto
aos direitos, que tenha caráter meramente punitivista, ou que submeta as mulheres a uma visão
tutelada. O fim da violência implica no fortalecimento das mulheres e o reconhecimento de sua
cidadania.

Continuaremos na nossa luta, denunciando as violências, seus perpetradores, bem como a
omissão de todas as autoridades que, com poder de decidir e realizar, deixam de atuar para a
garantia da vida das mulheres, que depende de ações concretas e em tempo.

Agradecemos o acolhimento.
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