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Ações serão realizadas durante todo o dia para lembrar data
contra a homofobia  DAVID MCNEW / AFP

RIO  Após ser internada à força por ordem da

ÚLTIMAS DE BRASIL

própria mãe em uma clínica psiquiátrica, uma

Lewandowski nega

mulher transexual conseguiu reverter a situação e habeas corpus e
ser beneficiada com medidas protetivas previstas

mantém Rocha Loures
preso 06/06/2017 15:03

pela Lei Maria da Penha. Com a decisão,
anunciada no final do mês passado, a genitora está Durante julgamento do
proibida de se aproximar dela dentro de um raio
de 500 metros, assim como manter qualquer
contato.
O caso foi conduzido pela Defensoria Pública do

TSE, Temer jantará
com empresários
06/06/2017 14:59

Após perder
habilitação, Doria diz
que fará curso de
reciclagem do Detran

06/06/2017 14:38
Rio de Janeiro e pelo Juizado de Violência

Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São
Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde a
vítima mora com sua companheira. O órgão

Michel Temer enfrenta
a Justiça Eleitoral
06/06/2017 14:36

especializado na defesa dos direitos da mulher

determinou
também
a busca e apreensão
de todos
Juiz decretou
prisão
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Veja também
Paul Smith vai pintar loja
com cores da bandeira
LGBT

O juiz André Luiz
Nicolitt, titular
daquele juizado,
afirmou que a
“genitora da vítima

‘A comunidade LGBT está
sendo expulsa das
escolas’, diz ativista pelos
direitos humanos

desrespeitou
gravemente a
identidade de gênero

Violência relacionada a
identidade de gênero e
orientação sexual faz
alunos abandonarem
escola

assumida pela filha,
internandoa em
clínica de outro
estado, privandoa

Niterói e região registram
um caso de violência
contra LGBTs por dia

do convívio com sua
companheira e
afastandoa dos

demais entes familiares e de seus amigos”. No
local onde estava internada, a jovem foi sedada e
teve os cabelos raspados.
De acordo com Flávia Nascimento, defensora de
São Gonçalo, houve também uma agressão à
vítima, no dia 20 de maio, confirmada pela Rede
de Atendimento a Mulheres em Situação de
Violência, que deu apoio às investigações. O fato
contribuiu para que o caso fosse enquadrado, pelo
juiz, na Lei Maria da Penha.

"A Lei Maria
da Penha
Juiz decretou
prisãocuidou da violência
Lewandowski nega
Após perder
para evitar que Alves
habeas corpus e
habilitação, Doria
baseadaesvaziasse...
no gênero e não vemos qualquer
mantém Rocha Loures
que fará curso de
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possa ser uma mulher. Isso porque a cultura
machista e patriarcal se estruturou de tal forma e
com tamanho poder de dominação que suas ideias
foram naturalizadas na sociedade, inclusive por
mulheres. Sendo assim, não raro, mulheres
assumem comportamentos machistas e os
reproduzem, assumindo o papel de opressor",
disse Nicolitt.
A coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher e
o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e
Diversidade Sexual da Defensoria, coordenados
por Arlanza Rebello e Lívia Casseres, também
foram acionados para o caso.

ANTERIOR
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