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Monitor da Violência: mulheres relatam impacto de iniciativas
bem-sucedidas
Em PE, mãe de gêmeos fala da importância do Compaz, que só surgiu após �lho mais velho ter sido preso. Na BA,
vítima de violência doméstica conta como a Ronda Maria da Penha a salvou.

Por G1
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Em meio a tanta violência, o Brasil também registra iniciativas bem-sucedidas de como combatê-la. Na retrospectiva

do G1, duas histórias mostram alguns caminhos para tentar reduzir a epidemia de mortes do país.

As duas iniciativas foram escolhidas por especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Núcleo de

Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP), parceiros do G1 no Monitor da Violência.

Jornalistas entrevistaram duas personagens e coletaram dados de ambos os projetos.

Leia a seguir:

Maria Auxiliadora Alves e o Compaz

há 2 meses
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Maria Auxiliadora e os �lhos, Wandresson e Wermenson Alves, fazem atividades educativas e trabalham no Compaz da Zona Norte do Recife — Foto: Marlon
Costa/Pernambuco Press

Depois de 42 anos e 9 �lhos, a auxiliar de limpeza Maria Auxiliadora Alves diz não ter medido esforços para dar o

melhor a cada um. Ao olhar para trás, lembra com tristeza que um dos �lhos está preso por trá�co de drogas, mas

vê o futuro com esperança, já que os caçulas, gêmeos de 13 anos, reconhecem a má escolha do irmão e investem

no esporte e na educação por desejarem seguir outro rumo.

O amanhã de Wandresson e Wermenson tem sido construído a cada aula ou atividade feita no Centro Comunitário

da Paz (Compaz) do Alto Santa Terezinha, bairro humilde da Zona Norte do Recife. Robótica, judô, luta olímpica,

taekwondô e informática são alguns dos cursos feitos pelos gêmeos no espaço, que oferece atividades para

crianças, jovens e adultos do bairro e de outras cinco localidades próximas.

Inaugurado em março de 2016, o espaço de cerca de 12 mil m² divididos em quatro pavimentos foi idealizado não

somente para provocar mudanças sociais no bairro, mas na autoestima de cada um dos frequentadores. Com 16

esportes e 11 serviços diferentes, o espaço atende quase 12,2 mil pessoas de todas as áreas do Recife, mas

sobretudo dos bairros próximos.

“Vimos que era possível reverter a violência com projetos culturais, educativos, pedagógicos. Antes do primeiro tijolo,

tivemos um diálogo com a população, para eles entenderem que não estávamos construindo um prédio, mas sim

uma �loso�a”, conta o secretário de Segurança Urbana do Recife, Murilo Cavalcanti.

Os resultados, pensados a longo prazo, já são visíveis em quase três anos de funcionamento do espaço. De acordo

com dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Recife teve 20% a mais de homicídios em 2017 em

comparação com 2016 – já no raio de 1 km do Compaz do Alto Santa Terezinha, houve queda de 21% nos

homicídios no mesmo período.

“Tem horas que choro, me culpo, mas nunca incentivei filho meu a ir para a rua fazer
coisa errada. Fazendo faxina eu não ia dar de tudo aos meus filhos, mas se eles
pediam alguma coisa, uma sandália, eu dava. Se esse Compaz tivesse acontecido há
cinco anos, meu filho (mais velho) não estaria uma hora dessa lá (na prisão), não”,
afirma Maria Auxiliadora Alves.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Lívia Aragão e a Ronda Maria da Penha

Lívia Aragão é uma das 3 mil mulheres atendidas pela Ronda Maria da Penha — Foto: Danutta Rodrigues/G1

Com di�culdade em contar a própria história, fruto da violência sofrida em 20 anos de relacionamento, Lívia Aragão

foi uma das primeiras mulheres a serem atendidas pela Ronda Maria da Penha, em 2015, ano em que a corporação

foi criada. Os lapsos de memória e o riso sem graça e um pouco tremido evidenciam a submissão e a falta de apoio

com que a comerciante de 42 anos teve de conviver no período com o agressor antes de ser resgatada.

Lívia conta que as agressões começaram a partir do ciúme que o ex-marido dela tinha com qualquer pessoa. O

poder de persuasão do agressor conseguia com que a vítima sempre retomasse a relação. As violências psicológicas

deram lugar às agressões físicas.

Lívia tem dois �lhos com o ex-marido, um menino de 11 anos e uma menina de 12. Sempre ao lado da mãe, as

crianças também sofreram as ameaças do pai. E foi justamente para proteger os �lhos que a comerciante teve

coragem para reagir.

Foi só com o atendimento da Ronda Maria da Penha, que prestou todo o acolhimento e todas as assistências, desde

a esfera emocional à esfera jurídica, que o sofrimento de Lívia começou a ter �m.

Em quase quatro anos de atuação, a Ronda Maria da Penha, sob o comando da Major Denice Santiago, idealizadora

do projeto, já prendeu 137 agressores, fez 141 encaminhamentos às delegacias, realizou 1.023 palestras e eventos,

fez 10.797 �scalizações de medidas protetivas e atendeu 3.331 mulheres. Atualmente, a Ronda conta com 108

policiais militares em todo o estado.
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"Eu tive apoio psicológico, emocional, jurídico. A Ronda é minha mãe. A Ronda é
minha família. Eu não tenho como retribuir o que me foi feito, o que me foi
concedido", diz Lívia Aragão.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

O que foi assunto no Monitor da Violência em 2018:

MAIS DO G1

Brasil tem média de 7 presos por agente penitenciário; 19 estados descumprem limite recomendado·
Em um ano, nº de presos provisórios cai, mas prisões do país seguem 70% acima da capacidade·
Cresce o nº de mulheres vítimas de homicídio no Brasil; dados de feminicídio são subnoti�cados·
Seis meses depois, apenas um caso de assassinato de mulher foi julgado·
Programa do G1 debate violência contra a mulher·
Brasil registra quase 60 mil pessoas assassinadas em 2017·
Cresce número de pessoas mortas pela polícia no Brasil; assassinatos de policiais caem·
Brasil registra mais de 26 mil assassinatos no 1º semestre de 2018·
Representantes de 7 presidenciáveis apresentam propostas sobre segurança em evento do Monitor da

Violência
·

Presidenciáveis dizem como irão reduzir os homicídios e combater a violência contra a mulher·
Um ano depois, apenas 2% dos casos de morte violenta têm condenados pelos crimes·
Brasil registra redução no número de mortes violentas nos nove primeiros meses do ano·

Discurso no Planalto

Bolsonaro diz que ministério com 20 homens e 2 mulheres é 'equilibrado'
No Dia da Mulher, presidente a�rmou que cada ministra vale por ‘10 homens’. 'Pela 1ª vez na vida o nº de ministros e ministras
está equilibrado', a�rmou.

Há 54 minutos — Em Política

Vozes da violência

'Tenho recebido relatos de todos os tipos', diz agredida no 1º encontro
Elaine Caparroz foi agredida por 4 h dentro de casa há 21 dias; agressor está preso.
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Há 7 horas — Em Rio de Janeiro

Vítimas devem perder o medo de denunciar, diz Luiza Brunet

Há 3 horas — Em São Paulo

Candidaturas suspeitas

'Deixa as investigações continuarem', diz presidente sobre ministro do Turismo
Filiada ao PSL acusa Marcelo Álvaro Antônio de chamá-la para ser 'candidata-laranja'.
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Há 7 horas — Em Política

Ex-assessor de ministro pediu cheque em branco em troca de verba, diz candidata

Há 9 horas — Em Minas Gerais

CAMAROTTI: Pressão por demissão aumenta no governo

Há 9 horas

3 min

Mudanças na aposentadoria

'Não pode levar um ano para aprovar', diz Bolsonaro sobre Previdência
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VEJA MAIS

Há 7 horas — Em Economia

VALDO CRUZ: Esperança é que semana de crises sirva de lição

Há 7 horas

1 min
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