
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco S/A, 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 28/07/2021 (1º leilão) e 04/08/2021 (2º leilão), ambas às 
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Mais de 1,4 mil mulheres foram 
agredidas em Uberlândia em 2021
 | NO ANO PASSADO, FORAM 4.030 OCORRÊNCIAS, SEGUNDO A SEJUSP

 GABRIELE LEÃO

C
asos de violência contra 
a mulher são uma reali-
dade no Brasil, e com a 

pandemia do novo coronavírus 
os números crescem em todo 
o país. Em Uberlândia, a Se-
cretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp) 
registrou 1.486 ocorrências de 
violência a mulheres, de janeiro 
a maio deste ano. 

O número de boletins de 
ocorrência registrados de vio-
lência contra a mulher em 2019 
chegou a 4.201. Em 2020, o 
número foi de 4.030. 

Em março de 2019, a Pre-
feitura de Uberlândia lançou 
o aplicativo “Salve Maria”. O 
intuito é facilitar denúncias de 
violência contra a mulher. A fer-
ramenta permite que qualquer 
pessoa denuncie abusos por 
meio de um canal direto com a 
Polícia Militar (PM). Nos dois 
primeiros meses de funciona-
mento foram registrados 16 
boletins de ocorrência e uma 
pessoa foi presa suspeita de 
agredir uma vítima. 

O objetivo do programa é di-
minuir o número de ocorrências 
de agressões verbais, físicas 
ou psicológicas sofridas pelas 
mulheres na cidade. O número 
de downloads, de 2019 até 02 
de julho deste ano, chegou a 
13.131; O botão de pânico foi 
acionado 459 vezes e foram 
registradas 771 denúncias, até 
o momento. 

O número de atividades rea-
lizadas pela ONG SOS Mulher, 
em 2020, registra 2.559 atendi-
mentos, entre online e presen-
ciais, dentre eles, atendimentos 
psicossociais, orientações jurí-
dicas, pontuais e continuadas. 
Além de 732 atendimentos so-
cioassistenciais e informações 
sobre os serviços realizados 
pela instituição, gerando, as-
sim, 3.291 atendimentos.

DENÚNCIAS

ARQUIVO PESSOAL

Neurocientista Fabiano 
de Abreu explica as 
disfunções do cérebro

“Desde março, nosso tra-
balho é feito online, e diversas 
mulheres têm usado essa ferra-
menta para denunciar casos de 
violência. Através de Facebook, 
Instagram, WhatsApp e pelo te-
lefone. A percepção que nossa 
equipe teve, além do aumento 
na procura dos serviços ofere-
cidos, foi de que esses canais, 
além de trazer mais facilidade 
para a vítima no fato de se sen-
tir segura e fazer a denúncia, 
também é um facilitador para 
aquelas mulheres que estão 
em situação de baixa renda, e 
sem condições de ir até o local 
para o atendimento”, comentou 
Claudia Cruz, psicóloga da 

SOS Mulher.
Claudia ainda comentou 

que, quando receberam as 
denúncias, diversas mulheres 
relataram que os agressores 
usavam a desculpa de que por 
conta da pandemia, elas não 
conseguiriam receber ajuda ou 
apoio policial, pois os serviços 
estariam indisponíveis. “Neste 
período, recebemos diversos 
casos mais complexos e de ris-
cos maiores, como (mulheres) 
ameaçadas de morte”, explicou.

“Na SOS Mulher, a vítima 
é acolhida no primeiro aten-
dimento e, após analisado o 
caso, é realizado o direciona-
mento para a delegacia, se for 

o caso. Fazemos a orientação 
para que a vítima procure a 
Polícia para registrar o boletim 
de ocorrência”, contou Claudia 
Cruz.

Ela ainda reforça. “Nos-
sos atendimentos funcionam 
normalmente de segunda à 
sexta-feira, com atendimentos 
psicológicos, jurídicos e de 
serviço social. As mulheres em 
situação de vulnerabilidade po-
dem entrar em contato através 
das redes sociais”, ressaltou. 

Os canais para denúncias 
inclusive anônimas são o dis-
que 100 e 180. A SOS Mulher 
atende pelo (34) 3215-7862.
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