
HISTÓRIAS DE VIOLÊNCIA

Menina de 14 anos tem fotos nuas expostas na internet pelo ex-namorado

Na companhia da mãe, uma adolescente de 14 anos procurou a Polícia Civil de
Bauru, no interior de São Paulo, no início da noite de quinta-feira acusando o
ex-namorado de ter exposto uma foto íntima sua para os amigos. Sem conseguir
reatar o relacionamento com a garota, o adolescente, que também tem 14 anos,
divulgou uma foto dela com os seios à mostra.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma amiga em comum do casal recebeu
do jovem a foto da ex-namorada dele e retransmitiu para todos os colegas da
sala de aula onde estudam. Todos frequentam o 9º ano. Em seguida, outra
adolescente publicou a imagem no Facebook gerando inúmeros
compartilhamentos e deixando a foto visível para centenas de pessoas.

Segundo a mãe da adolescente, desde que eles terminaram, há um mês e meio, o
menino perseguiu a sua filha. Em uma ocasião, chegou a morder o braço dela. 

Agredida há 19 anos, mulher denuncia marido após surra de corrente

Uma mulher de 47 anos denunciou o marido após sofrer agressões neste sábado
(3), no bairro Dom Avelar, Zona Leste de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
Segundo a vítima, ela apanhou com uma corrente, utilizada para prender objetos.
O homem foi preso neste domingo (4), quando a polícia realizava rondas no
bairro. 

Segundo a dona de casa, a discussão começou quando ele jogou o celular dela
no chão. No momento em que a mulher abaixou para pegar o telefone, o marido
a agrediu com uma corrente, que atingiu o rosto da vítima. A pancada foi tão
forte, que chegou a quebrar o nariz da dona de casa. O irmão da vítima disse que
a agressão só não foi pior, porque os vizinhos impediram. Um dos filhos da dona
de casa foi quem fez a denúncia a polícia. 

A dona de casa disse que era casada há 20 anos e sofria com agressões há 19
anos, quando estava grávida do primeiro filho do segudo casamento. Com o
agressor, a vítima tem três filhos e outros dois de um relacionamento anterior. Ela
disse que no início as brigas eram com empurrões, tapas e por ciúmes. A
denúncia só não foi feita antes porque o homem fazia amaeças, afirmando que
mataria ela e os filhos. 

A dona de casa foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário (HU).
Já o suspeito foi preso e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro
Ouro Preto, Zona Oeste da cidade e em seguida encaminhado para a



Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes. Segundo o delegado responsável pelo caso, ele
será autuado em flagrante, por agressão e responderá pela Lei Maria da Penha. A
pena pode chegar a três anos de detenção. 

Fonte: Diário O Popular.

Campanha #MeuAmigoSecreto - depoimentos

#MeuAmigoSecreto: nova campanha na internet denuncia o machismo do dia a dia
Mensagens que fizeram parte da campanha:

#MeuAmigoSecreto é militante de esquerda, mas responde qualquer mulher que
discorda dele com sarcasmo e desprezo.

#MeuAmigoSecreto já me falou 'sem usar essa carta do estupro, vai, eu posso
ser assaltado também' quando eu estava falando sobre o medo de andar sozinha
de noite."

#MeuAmigoSecreto é todo de lutas, mas abusa psicologicamente da namorada. 

#MeuAmigoSecreto já me falou 'sem usar essa carta do estupro, vai, eu posso
ser assaltado também' quando eu estava falando sobre o medo de andar sozinha
de noite.

#meuamigosecreto acha que apenas a mulher é responsável pelo método
contraceptivo e ai dela se pedir uma camisinha.

#meuamigosecreto acha que homem pode ser barrigudo, feio, largado. Mulher,
se não for toda bonitona e gostosa, tem mais é que ficar sozinha.

# meuamigosecreto é negro, do movimento negro, filho de negros do movimento
negro e diz que adoraria e apaixonar por uma negra, mas se casou com um
branca. Ele assedia mulheres negras no in box, canta mulheres negras na noite,
mas SÓ namora mulher branca e coloca a culpa nas mulheres negras. Desejo
que esse amigo vá se f... (se eu disser a palavra toda o face vai me bloquear e eu
quero que esse amigo leia isso aqui).

#meuamigosecreto paga de defensor da igualdade nas redes sociais, mas
humilha mulher nos grupinhos do whatsapp.


