
Errata para a versão impressa 
do Dossiê Mulher 2010

Após a impressão dos exemplares do Dossiê Mulher 2010 foram identificados alguns erros de digitação 
do conteúdo do documento. Tais erros foram corrigidos para a versão eletrônica disponível neste site do 
Instituto de Segurança Pública e seguem abaixo para a identificação dos mesmos e localização das páginas 
na versão impressa.

Página 17, linha 11: onde se lê 70.247 vítimas, leia-se 71.242 vítimas;

Página 17, linha 11: onde se lê 36,4%, leia-se 35,9%;

Página 17, gráfico 5: ao invés de 36,4% e 63,6%, os percentuais corretos são 35,9% e 64,1%;

Página 39, mapa 10: houve mudança na gradação de cores das circunscrições de Delegacias de acordo 
com a legenda sobre número de mulheres vítimas de homicídio doloso nessas áreas (vide anexo);

Página 47, gráfico 27: onde se lê N= 79.256 vítimas, leia-se N= 79.244 vítimas;

Página 66, tabela 8: onde se lê 165 autores e 165 vítimas, leia-se 166 autores e 166 vítimas; 

Página 66, tabela 8: onde se lê relação não pôde ser identificada  92, leia-se relação não pôde ser 
identificada  93;

Página 66, tabela 8: onde se lê total   165, leia-se total   166;

Página 66, linha 15: onde se lê 248 autores, leia-se 249 autores;

Página 66, linha 15: onde se lê 343 vítimas, leia-se 344 vítimas;

Página 66, linha 18: onde se lê 92 casos, leia-se 93 casos;
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Mapa 10 - Mulheres Vítimas de Homicídio Doloso 
segundo Circunscrições das Delegacias de Polícia 
no Município do Rio de Janeiro - 2009 (valores absolutos) 

Em relação à distribuição das mulheres vítimas de homicídio doloso por Delegacias 
Policiais (DP), observa-se que as áreas da 35a DP (AISP39), da 21a DP (AISP22), da 34a 
DP (AISP14) e da 36a DP (AISP27) concentram os maiores números de vítimas em 2009.

Para maiores informações sobre as circunscrições das delegacias, vide Anexo.  


