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AO VIVOAO VIVO Acompanhe notícias do coronavírus em tempo realAcompanhe notícias do coronavírus em tempo real

PUBLICIDADE

Policiais civis fizeram buscas no Espírito Santo e também na Bahia, mas
não o localizaram

Menina de 10 anos
engravida após estupro;
suspeito é tio da vítima e
está foragido

Matheus Brum, especial para o Estado, e Mílibi Arruda, O Estado deMatheus Brum, especial para o Estado, e Mílibi Arruda, O Estado de
S.PauloS.Paulo
14 de agosto de 2020 | 10h26

VITÓRIA - Uma menina de 10 anos engravidou após ter sido

estuprada em São Mateus, município no norte do Espírito Santo.

https://brasil.estadao.com.br/ao-vivo/coronavirus-no-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/crime-sexual-assedio-ato-libidinoso-corrupcao-de-menor-estupro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/espirito-santo-estado
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LEIA TAMBÉM

Nesta quinta-feira, 13, a Polícia Civil fez buscas no Estado e também na

Bahia onde o tio da criança, de 33 anos, suspeito pelo crime, tem

familiares. Ele não foi localizado e é considerado foragido.

Segundo o delegado Leonardo Malacarne, responsável pelo caso, o tio

fugiu após a divulgação do caso e de sua foto nas redes sociais.  

Campanha ‘Não se Cale!’ alerta sobre violência contra crianças e
adolescentes na quarentena

O caso se tornou público depois que a menina deu entrada no Hospital

Menina de 10 anos foi estuprada e descobriu gravidez após dar entrada no Hospital
Roberto Silvares em São Mateus, no Espírito Santo Foto: Secretaria de Estado da Saúde do
Espírito Santo/Divulgação

https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,campanha-nao-se-cale-alerta-sobre-violencia-contra-criancas-e-adolescentes-na-quarentena,70003306267
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Roberto Silvares, em São Mateus, se sentindo mal. Enfermeiros

perceberam que a garota estava com a barriga estufada, pediram exames e

detectaram que ela está grávida de cerca de 3 meses.

Em conversa com médicos e com a tia que a acompanhava, a criança

relatou que o tio a estuprava desde os 6 anos. Ela disse que não havia

contado aos familiares porque tinha medo, pois ele a ameaçava. 

"Contamos com o apoio de todos os policiais, bem como a presteza do

Conselho Tutelar do município e das assistentes sociais, o que

possibilitou que todas as fases do procedimento fossem céleres. Foram

feitas oitivas de todos os familiares e profissionais envolvidos no caso e a

vítima também passou por avaliação do médico perito da Polícia Civil",

disse Malacarne.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de

Atendimento à Mulher (Deam) em razão de a lei de violência

doméstica agilizar o trâmite na proteção de mulheres vulneráveis.  

A menina está em um abrigo, acompanhada de uma assistente social do

município. Em nota, a prefeitura de São Mateus informou que o

Ministério Público, através da promotoria de Infância e Juventude, entrou
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com uma ação impedindo a divulgação de qualquer informação sobre o

caso, para proteger a integridade da família e da criança.

O Estadão procurou o Ministério Público do Espírito Santo, que explicou

que fez a notificação para que seja cumprido o sigilo previsto no Estatuto

da Criança e Adolescente (ECA). O MP também informou que as

informações deste caso devem ser fornecidas apenas para integrantes da

rede de atendimento à infância e juventude local ou para órgãos acionados

por essa rede por motivos técnicos. A recomendação é destinada também

a conselheiros tutelares e servidores da rede de assistência à infância e

juventude local.

O presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da

Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Delegado Lorenzo

Pazolini (Republicanos), esteve em São Mateus para averiguar o caso. O

parlamentar convidou representantes do Ministério da Mulher, Família e

Direitos Humanos, que vieram de Brasília, para acompanhar as

investigações. A ministra Damares Alves participou da reunião de

forma remota.

"Nossa intenção é unir todas as forças possíveis para a prisão do suspeito e

também garantir todos os direitos de desenvolvimento da criança. Os

danos ocasionados por essa violência refletem como trauma por toda a

vida das vítimas, física e mentalmente", afirmou o deputado.

O caso é considerado estupro de vulnerável, que consiste em ato libidinoso

ou relação sexual com menor de 14 anos ou contra pessoa que por

deficiência física ou mental não tem o necessário discernimento para a

prática do ato ou que, por qualquer outro motivo, não pode oferecer

resistência, conforme o artigo 217-A do Código Penal. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/damares-alves
https://tudo-sobre.estadao.com.br/codigo-penal
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Interrupção da gravidezInterrupção da gravidez

Por conta da ocorrência, a hashtag "#gravidezaos10mata" ficou nos

assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta quinta-feira. Usuários

da rede social iniciaram campanha para que a menina tenha interrupção

da gravidez garantida. A legislação brasileira permite o aborto para

vítimas de estupro - e também em casos de risco de morte para mãe e feto

anencéfalo.

Para a advogada criminal Luiza Nagib Eluf, embora haja permissão legal,

a burocracia impede a interrupção em tempo hábil. “É preciso que a

Justiça funcione com rapidez num caso desse e autorize imediatamente a

realização do aborto”, afirma. “Não podemos penalizar duplamente uma

criança que já foi estuprada e ainda está gestando, sem capacidade para

ser mãe”.

O advogado Ariel de Castro Alves explica que o caso se encaixaria em duas

permissões legais para interrupção da gravidez. “Além do estupro, pode

existir o risco à vida da gestante”.

Membro do Departamento de Ginecologia da Sociedade de Pediatria de

São Paulo,  o médico Théo Lerner aponta os altos riscos que a gestação aos

10 anos de idade traz. “Fatores endócrinos e nutricionais aumentam a

chance de abortamento espontâneo, déficit de crescimento fetal de e parto

prematuro, sem falar nas consequências para a saúde mental da menina”.

Castro acrescenta que pela portaria nº1.508 de 2005 do Ministério da

Saúde, bastaria o cumprimento de protocolos na área de saúde para que o

procedimento fosse avaliado e realizado. “Porém, essa portaria, em geral,

não é respeitada. Principalmente se as vítimas são crianças e

https://tudo-sobre.estadao.com.br/justica
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1508_01_09_2005.html
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adolescentes”, afirma o advogado.

Ele diz que casos envolvendo menores costumam ser avaliados nas Varas

da Infância e da Juventude. Os representantes legais da criança são

ouvidos pelos serviços que atendem vítimas de violência. Os tutores ou

conselho tutelar podem encaminhar o pedido de autorização para a vara.
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Reportagem multimídia foi premiada pela Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP) na categoria Jornalismo de Dados

Especial do Estadão que
simula tendências de adoção
ganha ‘Prêmio por
Excelência Jornalística’

O Estado de S. Paulo, O Estado de S.PauloO Estado de S. Paulo, O Estado de S.Paulo
13 de agosto de 2020 | 12h06

A reportagem especial multimídia do Estadão, que simula quais crianças

são adotadas (e quais não são) no Brasil, venceu o Prêmio Excelência

Jornalística 2020, da Sociedade Interamericana de Imprensa

(SIP), na categoria Jornalismo de Dados. Por meio de gráficos e

ferramentas interativas, o material mostra as tendências de adoção no

País. O resultado da premiação foi divulgado nesta quinta-feira, 13.

Com recortes de raça, idade, número de familiares e outros fatores como a

criança ter deficiência ou não, a reportagem consegue simular quais as

chances de uma criança ser adotada no Brasil. Para viabilizá-la, a equipe

utilizou três fontes diferentes de informação: o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), com características das crianças e

adolescentes; e o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), que detalha

os traços buscados pelos pretendentes ao adotar. A terceira fonte é

resultado das simulações feitas pelo Estadão. 

https://arte.estadao.com.br/brasil/adocao/criancas/
http://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge
http://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge
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LEIA TAMBÉM

Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são) no Brasil

Com base em números reais provenientes das duas fontes citadas, a

equipe criou um algoritmo que gera crianças e pretendentes – e depois

checa se houve “match” entre eles. O “match” acontece quando há uma

criança com todas as características que os pais buscam.

Dentre os fatores analisados pela SIP, a comissão destacou a

“originalidade, impacto social e criatividade” com que o simulador usou os

dados para aproximar o leitor da experiência de um jovem à procura de

um lar. “A equipe multimídia procurou tratar com sutileza um tema tão

delicado como o processo de adoção. E encontrou na visualização de

dados a melhor forma de chamar atenção para as informações mais

importantes da notícia”, conclui Fabio Sales, Editor Executivo

Multimídia do Grupo Estado. 

Julia Marques, repórter que assina o especial com Mariana Cunha e

Vinicius Sueiro, diz que o objetivo da reportagem foi mostrar de forma

gráfica e interativa as dificuldades do processo de adoção no Brasil

relacionadas às preferências dos pretendentes. O grande desafio, de

acordo com ela, era levar sensibilidade e clareza a um tema tão difícil.

A reportagem já havia vencido anteriormente os prêmios

internacionais Information Is Beautiful, na categoria Melhor trabalho

em língua estrangeira, e o Malofiej. 

https://arte.estadao.com.br/brasil/adocao/criancas/
https://www.estadao.com.br/infograficos/geral,estadao-e-premiado-em-cerimonia-de-design-internacional,1055485
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,infografia-do-estadao-conquista-dois-premios-malofiej,70003385777
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