
INFORME SOBRE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM RIO DAS OSTRAS 

SOBRE O CRESCIMENTO DOS CASOS DE ESTUPRO 

Data: 28 de maio de 2013 

Angela Freitas 

O dia 28 de maio de 2013 foi uma data histórica para o município de Rio das Ostras, 

em virtude da realização da primeira audiência pública de caráter genuinamente democrático 

naquela casa legislativa. ‘Genuinamente democrático’ pela diversidade de atrizes e atores 

envolvidas/os: a audiência foi realizada a partir da mobilização de organizações da sociedade 

civil - em particular o Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras 

(http://chegadeestuprosro.wordpress.com) -, convocada pela Comissão dos Direitos da 

Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, apoiada pela Chefia da Polícia 

Civil e pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do estado, e encontrou receptividade 

por parte das autoridades locais. 

Conforme é sabido, esta audiência foi a quarta atividade, realizada com autoridades 

públicas, dentro do processo de pressão política para envolver o governo do estado e 

qualificar as gestões junto às autoridades locais para reverter a situação de crescimento dos 

casos de estupro no município. A primeira atividade foi uma reunião com o Prefeito de Rio das 

Ostras, a segunda foi a Audiência na Chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro; a terceira foi a 

reunião de autoridades do estado e do Movimento Chega de Estupros com a Delegada de Rio 

das Ostras. (anexar os informes dessas duas atividades) 

A mesa da Audiência Pública teve a seguinte composição: 

 Deputada estadual Inês Pandeló (PT) – presidindo a mesa 

 Prefeito de Rio das Ostras - Alcebíades Sabino dos Santos 

 Presidente da Câmara dos Vereadores de Rio das Ostras - Carlos Alberto Fernandes/ 

PSB)  

 Delegada da Delegacia Legal de Rio das Ostras - Carla Tavares 

 Coronel Ramiro – Polícia Militar (regional) 

 Coronel Sales - representando a Polícia Militar do estado 

 Chefe da Polícia Civil do estado - Martha Rocha 

 Presidenta da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do estado - Angela Fontes 

 Representante do Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras - Katia Marro 

 Deputada estadual Janira Rocha/ PSOL 

O plenário estava lotado, com a presença de outras autoridades da administração pública; 

representantes da sociedade civil local; representantes do Cedim (Angela Freitas/ AMB Rio e 

Cristina Dorigo/ Mulheres do PT); representantes da SUDIM (Adriana Mota e Marcelle Lyra); o 

Diretor do Instituto de Humanidades e Saúde da UFF (Rio das Ostras); professores, estudantes 

e técnicos administrativos da Universidade Federal Fluminense, integrantes do Movimento 

Chega de Estupros em Rio das Ostras (Raimunda Soares, Paula Sirelli, Rosilene..., Margareth..., 

Eunice...) e da AMB Rio/ Movimento de Mulheres de Cabo Frio (Tânia Muri e Lígia Calvo), além 

de moradores da cidade e diversos jornalistas da cidade, da região e do Rio de Janeiro que 

cobriam o evento. 

http://chegadeestuprosro.wordpress.com/


Calculamos que havia cerca de 200 pessoas no plenário, o que confere além da 

legitimidade, relevância política para esta Audiência Pública. 

Nas diversas falas foi ressaltada a importância da harmonia entre as esferas 

governamentais, para encontrar e encaminhar soluções ao problema, e para colocar em bom 

funcionamento a Rede de Serviços que atendem mulheres vítimas de violência (Delegacia, 

unidades de saúde, Casa da Mulher, Justiça etc); assim como a importância (e elogio) da ação 

do movimento de mulheres para tornar possível a Audiência Pública na Câmara dos 

Vereadores e abrir os olhos das instâncias de governo para a importância de priorização 

imediata das ações na região. 

Como principais conteúdos tratados podemos destacar: 

Pesquisa e dados 

A representante do Movimento Chega de Estupros apresentou um Dossiê com os resultados 

de pesquisa realizada com apoio de professores e estudantes da UFF em Rio das Ostras (cópias 

foram distribuídas à mesa), mostrando os dados recentes sobre estupros na região, com 

crescimento dos casos que acontecem nas ruas ou nas casas, no contexto de assalto ao 

domicílio seguido de estupro. O dossiê copilou dados fornecidos pela 128ª DP, por 

profissionais do programa DST/AIDS que atendem vítimas de violência sexual e dados do ISP 

(Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, disponível na internet). A partir dos dados 

foram elaborados gráficos, tabelas e análises sobre o número de estupros, perfil das vítimas e 

agressores, bairros com maior incidência, etc. O estudo foi unanimemente elogiado por sua 

qualidade e seriedade. 

A Delegada Martha Rocha sugeriu ao Coronel Barcelos (Polícia Militar) a realização de um 

estudo detalhado das ocorrências, pelo aumento do número de casos que acontece no espaço 

público e estimulou a Polícia Militar a desenvolver atuação articulada com a Polícia Civil. A 

Delegada lamentou a ausência, na Audiência Pública, de representante do Instituto de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), responsável pelo recém-publicado Dossiê Mulher 

2013, que traz dados sobre violência contra as mulheres no estado. 

(http://urutau.proderj.rj.gov.br/cedim_imagens/SCSEditaImprensa/arquivos/uploads/Dossie%

20Mulher.pdf) 

A deputada Inês Pandeló informou que a ALERJ aprovou um projeto de lei que cria o sistema 

integrado de informação sobre violência contra a mulher. 

Crescimento desordenado de Rio das Ostras 

A delegada Martha Rocha ressaltou a falta de planejamento que caracteriza o crescimento da 

região, resultando em favelização e um crescimento urbano desordenado. A Delegacia Legal 

não foi ampliada para acompanhar este crescimento (nem em termos de instalação física nem 

em termos de equipe): “a Delegacia Legal é tímida e há muito não atende a demanda da 

cidade”, concluiu. 

A deputada Janira Rocha ressaltou que a tendência de aumento dos casos de estupro precisa 

ser mais bem avaliada e estudada. Concordou que, infelizmente, o processo de 

http://urutau.proderj.rj.gov.br/cedim_imagens/SCSEditaImprensa/arquivos/uploads/Dossie%20Mulher.pdf
http://urutau.proderj.rj.gov.br/cedim_imagens/SCSEditaImprensa/arquivos/uploads/Dossie%20Mulher.pdf


desenvolvimento – não só da região, mas do estado do Rio de Janeiro como um todo – não é 

“tão sustentável como o desejado”, mas sim predatório: “nosso estado está passando por um 

processo de crescimento que é aterrador para a população”. Citou o exemplo de São Gonçalo, 

São João da Barra e Itaboraí, que vivem processos graves de favelização e falta de 

infraestrutura. Critica a política de segurança pública baseada nas UPPS (Unidades de 

Pacificação), política construída para territórios centrais, sem previsão orçamentária para levar 

esta política ao interior do estado. Um efeito que se nota é o deslocamento de marginais da 

capital para o interior, o que segundo a deputada se reflete no aumento dos índices de 

violência nessas localidades. 

Mecanismos de política para as mulheres 

As deputadas presentes, assim como a Presidenta da SUDIM e a Delegada Martha Rocha 

ressaltaram a importância da criação de um mecanismo de política para as mulheres em Rio 

das Ostras, com orçamento próprio e vinculado diretamente ao gabinete do Prefeito. 

Rio de Janeiro e os megaeventos 

A Presidenta da SUDIM afirmou que a estratégia adotada pela SUDIM no contexto dos 

megaeventos, não se restringirá à questão do turismo sexual e tráfico de mulheres, mas 

abordará também o protagonismo das mulheres nos esportes (jogadoras, atletas e árbitras), 

lembrando a baixa valorização que se dá à criação de times femininos. 

A deputada Inês Pandeló informou que há um projeto de lei em tramitação na Alerj, que prevê 

a realização de campanhas sobre violência sexual nos grandes eventos. 

Como decorrência dos debates surgiram as seguintes propostas: 

 A Delegada Martha Rocha propôs a realização, num prazo de 45 dias, de um curso para 

servidores públicos, de modo a superar o problema da subnotificação dos casos de 

violência sexual (requalificando o pessoal nos temas da Justiça, Escuta Diferenciada e 

Atendimento Especializado às vítimas). Martha Rocha se dispõe a participar da Aula 

Inaugural. 

 A deputada Inês Pandeló abraçou a ideia e propôs que as ações de combate à violência 

contra as mulheres em Rio das Ostras fossem desenvolvidas como um Projeto Piloto, a 

ser seguido como exemplo em outras regiões do estado, sugerindo um slogan do tipo: 

“Rio das ostras da Paz”, e uma campanha envolvendo todos os seguimentos, inclusive 

setores empresariais e realizando palestras de conscientização e análise sobre o 

problema da violência sexual (mapeamento do problema; Educação/ Informação-

Comunicação/ Saúde – Justiça etc). 

 Realização de ações imediatas, pela Prefeitura, de capina e iluminação da cidade. 

 Instalação de uma Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM) em Cabo Frio, 

que inicialmente atenderia toda a região. 

 Criação de uma campanha educativa, pela prefeitura, que atinja toda a população de 

Rio das Ostras. 

 Realização de outra audiência pública, com a participação do ISP, para continuar a 

discussão e avaliar os avanços em relação as medidas implementadas. 



Demandas 

 O Prefeito demandou aumento do efetivo para a nova Delegacia Legal. Solicitou que o 

Governo estadual colabore no equacionamento do policiamento, que nesses tempos 

pós UPPs trouxe para a região aumento de assaltos, roubos de carros, tráfico e uso de 

drogas etc. O Prefeito afirmou ainda que os agressores de mulheres “na quase 

totalidade são usuários de drogas”. 

 O prefeito demandou também autorização para copiar e distribuir para as diferentes 

secretarias de governo, a pesquisa realizada pelas militantes do Movimento Chega de 

Estupros / UFF.  

 Foi demandada pelo plenário a criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. 

Compromissos assumidos ou reafirmados 

 Realização de plantões mensais em Rio das Ostras, da DEAM Itinerante, com início no 

próprio dia desta Audiência Pública. Neste dia o plantão funcionou de 10 às 15:00 em 

frente à UFF.  

 Criação do NUAM (Núcleo Especializado no Atendimento à Mulher) na Delegacia de 

Rio das Ostras e ampliação da Delegacia. Foi aberta licitação para a necessária 

ampliação do imóvel. A previsão de conclusão das obras de ampliação da delegacia é 

outubro. 

 Enquanto as obras não são concluídas há o compromisso de se criar um NUAM 

provisório, em local a ser disponibilizado pelo Prefeito, numa parceria Delegacia Legal/ 

Prefeitura.  

 Aumento do policiamento pela Polícia Militar. 

 Fortalecimento da Rede de Atendimento a Mulheres e Adolescentes Vítimas de 

Violência (inclusive com capacitação de profissionais para atuarem na Casa da Mulher 

de Rio das Ostras). 

 Visitas a Búzios e Campos foram realizadas, na mesma viagem e após a audiência 

pública, para tratar do funcionamento desta Rede e da criação/ fortalecimento dos 

mecanismos de políticas para as mulheres (coordenadorias). 

 Conclusão das obras da DEAM de Cabo Frio, que poderá trabalhar em âmbito regional, 

cobrindo lacunas dos municípios próximos. 

 Criticando o fato de que o orçamento votado e aprovado em 2012 “não vem 

carimbado”, o que torna difícil “fiscalizar o uso dos recursos e saber qual a parcela 

aplicada nas políticas para as mulheres, para crianças etc”, o Prefeito declarou que sua 

administração está “preparando essas mudanças no orçamento”. 

 O Prefeito assumiu o compromisso de criar o Conselho Deliberativo Municipal e a 

Coordenadoria dos Direitos da Mulher”. 

Reflexões suscitadas no debate 

 Crescimento é diferente de desenvolvimento. O crescimento não planejado tem 

menosprezado a importância de investir em Educação, Saúde, Planejamento Urbano 

etc, de modo a garantir direitos e bem estar para todas as pessoas e em todos os 

bairros. 



 É preciso ter cuidado para não fazer correlações diretas para afirmar que estupradores 

estão entre a população pobre, desempregada, usuários de drogas ou subempregados. 

Estas posturas alimentam vieses, preconceitos, e análises falhas do problema da 

violência contra as mulheres. Um exemplo deste viés discriminatório foi a intervenção 

de um empresário da construção civil, que solicitou apoio da Polícia através do 

fornecimento da ficha pregressa de candidatos a emprego, para evitar assim que as 

empresas contratem trabalhadores “com ficha suja”. Esta fala parecia insinuar que 

esses trabalhadores seriam potenciais estupradores. 

 É tempo de que as administrações públicas reconheçam o processo das conferências 

de políticas para as mulheres (e das outras conferências) como instâncias legítimas 

que estabelece parâmetros para o desenvolvimento democrático e sustentável, e as 

prioridades a serem consideradas. As coordenadorias de políticas para as mulheres 

devem ser instituições geridas por profissionais capacitadas e com trajetória coerente 

com o desafio que assumem. Não devem ser cargos político eleitoreiros, sob pena de 

deslocamento dos objetivos e falta de continuidade das ações adequadas, 

eventualmente em curso. São instâncias com papel de interlocução com as outras 

secretarias. O exemplo dessa audiência pública é notório: ela partiu da reivindicação 

do movimento de mulheres. 

 Crítica ao “Orçamento não carimbado”: é fundamental que as rubricas sejam 

especificadas, de modo a poder avaliar e monitorar o investimento de recursos nas 

políticas públicas específicas. 

 Construção civil – Existe o pacto Nacional da Construção Civil, elaborado pelo Governo 

Dilma em diálogo com as centrais sindicais e com sindicatos patronais. Neste Pacto 

está elencado um conjunto de direitos a serem observados pelos empresários da 

construção civil. Não foi um consenso ideal, e as diferentes partes perderam e 

ganharam alguma coisa, Se este documento fosse respeitado, qualquer problema com 

os trabalhadores poderia ser minorado (os que saem de seus estados para trabalhar 

em outros lugares particularmente). 

 

Viabilizando nossa participação: 

 

A Articulação de Mulheres Brasileiras/ Regional Rio (em particular Redeh e Movimento de 

Mulheres de cabo Frio), assim como as integrantes do movimento Chega de Estupros em Rio 

das Ostras somaram recursos materiais para garantir nossa participação nesta importante 

audiência, viabilizando transporte e alimentação das participantes que viajaram do Rio de 

Janeiro para Rio das Ostras. 

(**) 


