Crime Sexual – Mulher é
estuprada por dez homens no
RJ
Uma mulher foi estuprada por cerca de dez homens na madrugada
da última segunda-feira (17), no município de São Gonçalo, no
Rio de Janeiro. Segundo a vítima, os suspeitos são um grupo de
traficantes locais, que realizam estupros coletivos com ela
constantemente há quatro anos.
No último crime, registrado na segunda-feira, dois
adolescentes foram apreendidos em flagrante. Ela afirma que
estava bebendo em um bar com um amigo quando quatro
traficantes a abordaram e a levaram ao banheiro, obrigando-a a
fazer sexo oral em todos.
Ela diz que depois foi arrastada para a rua, onde outros seis
homens se juntaram ao grupo e começaram o estupro. Eles só
pararam quando uma viatura da PM passou pela área.
Dois adolescentes que participaram do ato foram reconhecidos
pela vítima e apreendidos logo após o abuso sexual.
CASO RECORRENTE
Segundo a vítima, em 2011, um ex-namorado gravou um vídeo de
sexo deles sem que ela soubesse, e depois divulgou o vídeo
para outros homens do bairro. A gravação chegou às mãos de
traficantes da área, que começaram os abusos.
Ela afirma que o primeiro caso foi em 2012, quando seis
traficantes bateram nela e a estupraram em um banheiro. Em
outra ocasião, dois homens a obrigaram a praticar sexo oral
neles no meio da rua. Ela ainda conta que diversas vezes
adolescentes praticaram os abusos, e que ela era tida como um
“fetiche” pelo grupo de traficantes.

A vítima ainda afirmou que não havia denunciado o crime por
medo de que alguma retaliação fosse praticada contra as três
filhas dela.
Após a apreensão dos adolescentes, a vítima foi morar na casa
de amigos em outra cidade.
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