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dia a dia

Isolamento provoca
mais riscos à mulher
Outra vítima, de 30 anos, é violentada quando andava sozinha e em local escuro, após ser roubada
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

A DDM (Delegacia de Defesa da
Mulher) de Sorocaba adverte:
pessoas que se arriscam a andar em locais ermos, escuros e,
para piorar, sozinhas, correm
mais risco de sofrer violência
sexual. Essa é a orientação mais
repetida pela delegada Jaqueline Coutinho.
O BOM DIA, em pelo menos
três reportagens sobre o assunto, publicou o alerta, mas anteontem uma auxiliar de limpeza de 30 anos saiu do local de
trabalho, uma escola do bairro
Cidade Jardim, zona oeste, às
19h, e foi para o ponto de ônibus
a pé, caminhando, sem a companhia de uma amiga. Consequência: foi assaltada e depois

estuprada por um jovem de 19
anos.
Ameaçada com uma faca, a
vítima foi levada pelo acusado a
um terreno baldio da rua Nicolau Elias. Lá ele cometeu o crime. Um celular e R$ 45 foram
levados.
A Polícia Militar foi acionada
e encontrou o suspeito na rua
Francisco Madia, Jardim Itanguá. Ele abordava uma segunda
vítima. O celular da auxiliar es-

tava com ele. O rapaz foi detido
e encaminhado ao CDP (Centro
de Detenção Provisória) de Sorocaba.
A delegada ressalta que a
mulher deve dificultar, ao máximo, a ação dos criminosos.
“A maioria dos casos ocorre
sem assalto. O homem aborda
para estuprar”, diz. “Nas ocorrências de roubo seguido de
violência sexual, geralmente o
celular é a isca. A mulher deve

RECOMENDAÇÃO

“A mulher deve evitar andar sozinha em local vazio
ou escuro e não pode usar celular na rua. É perigoso”
_Jaqueline Liliam Barcellos Coutinho
Delegada-titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sorocaba

evitar falar ao telefone em local
público”, acrescenta.
MENORES / Um menino abusou de outro na região do Aeroporto, anteontem. É o terceiro
caso de estupro entre menores
em menos de três meses. “Os
pais não têm como vigiar o
tempo todo, mas devem repreender ”, orienta Jaqueline.
“Medidas devem ser aplicadas
ao agressor para que a sensação
de impunidade não permeie a
sociedade.”
Todas as ocorrências de estupro que envolvem menores de
14 anos são consideradas crime
contra vulnerável, pois a legislação entende que esse jovem não
tem condição de manifestar a
vontade sexual e não consegue
oferecer resistência ao ato.
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Polícia interroga
menores agressores
A Diju (Delegacia da
Infância e Juventude)
interrogou os suspeitos de
violentar uma menina de
13 anos, na zona oeste da
cidade, na quarta-feira da
semana passada. Os dois
garotos têm entre 16 e 17
anos. O resultado da
perícia sairá em dez dias.

167

estupros ocorreram
em Sorocaba em
2011, 56 com
penetração

