Mulher corta pênis do próprio
irmão ao descobrir que filha
pequena foi estuprada
Caso

ocorreu

na

cidade

de

Francisco

Alves,

no

Paraná

(Reprodução/StreetView)
A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma mulher que
cortou o pênis do próprio irmão, um adolescente de 13 anos,
depois que o garoto teria confessado estuprar a filha dela,
uma menina de apenas 3. A criança e o autor do suposto crime
teriam ficado sozinhos quando a mãe dele, avó da menina, pediu
que ele trocasse a fralda da pequena, que voltou chorando
bastante.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a avó relatou que a neta
chorava bastante e quis saber o que ocorreu depois de mandar
que o filho fosse trocar a sobrinha. Eles estavam em uma
igreja e o adolescente levou a criança para casa sozinho, a
poucos metros do local, na cidade de Francisco Alves.
A mãe da garotinha foi buscá-la na casa da avó e, ao dar banho
na filha, teria visto lesões nos órgãos genitais dela. A
mulher procurou o irmão e, ao questioná-lo, teria obtido a
confirmação de que o adolescente tentou estuprar a sobrinha.
Em um momento de fúria, ela então pegou uma faca e atacou o
irmão, cortando o pênis dele. “Ela disse que em um momento de
fúria, quando o adolescente confessou o abuso, ela se apoderou
de uma faca e decepou o genital dele”, explicou o delegado
responsável pelo caso, Thiago Soares, em entrevista para a TV
Obemdito Umuarama.
O delegado explicou ainda que dois procedimentos foram
instaurados: um para apurar o suposto estupro cometido pelo
adolescente e outro contra a irmã dele, por ter cortado o
pênis do garoto. A mulher responderá por lesão corporal

gravíssima, mas foi liberada por falta de flagrante. Ela
compareceu à delegacia nessa segunda-feira (10).
A Polícia Civil ainda aguarda resultado de exame realizado
pelo Instituto Médico Legal (IML) para confirmar se a menina
de 3 anos foi ou não estuprada. O adolescente, por sua vez,
foi levado para um hospital e transferido mais tarde para a
UTI do Hospital Cemil, em Umuarama. Ele não teve o pênis
reimplantado, mas apesar disso tem estado de saúde considerado
estável.
De Redação BHAZ
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93WWW.folhadoprogresso.com.br

984046835

(Claro)

mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br
adeciopiran_12345@hotmail.com

e/ou

-Site:
Ee-mail:

