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Elvis Pereira - O Estado de S.Paulo

ENTREVISTA

Robson de Lima,
vítima de agressão na Paulista, no sábado

A exemplo do que ocorreu na agressão feita por rapazes na Avenida Paulista, no mês
passado, Robson de Lima diz que o ataque de sábado foi desproposital. Segundo ele, não
houve nenhuma provocação anterior.

Como foi o ataque? Como havia bebido um pouco, meu amigo me segurou. Foi nessa
hora que eles atacaram. Já levei uma voadora nas costas e caí no chão. Aí recebi vários
chutes. Eles xingavam, falavam que era para matar esses veados. Xingavam demais.
Acho que estavam de bota e dois deles pareciam ser carecas. Foi tudo muito rápido,
coisa de 5 a 10 minutos. Acordei só no hospital, ensanguentado, com um dente
quebrado, olho roxo.

Pensou em reagir?Não tive nenhuma reação. Meu amigo conseguiu correr e ficou
gritando por socorro. Foi muito horrível. Do nada, eles vieram agredir a gente... Estou
direto na Paulista e nunca achei que fosse acontecer comigo. Ainda estou em estado de
choque. É difícil. Eu poderia estar morto. 
Imaginava que pudesse ser atacado na Paulista após o ataque registrado no mês passado
na avenida?Acho que a tendência é só aumentar, vão atacar em grupo. 
Como sua família reagiu?Não falei nada, não quero que minha mãe me veja assim.

+ SAOPAULO

Av. Paulista tem nova agressão a gays
PM promete reforçar segurança na área

-- Maior parte das denúncias de homofobia ...

-- Av. Paulista tem nova agressão a gays

-- Árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada ...

-- PM registra novo caso de agressão a ...

-- Colisão entre dois ônibus deixa 3 feridos ...

-- São Paulo não deve ter chuvas fortes neste ...
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OUTROS CASOS

22/4/2006
O grupo Devastação Punk agride duas lésbicas em um bar na Alameda Santos.

10/6/2007
O turista francês Grégor Erwan Landouar morre depois de ser esfaqueado nos Jardins.

28/10/2007
25 punks espancam e desfiguram o rosto do estudante G.C., de 17 anos, na Avenida
Tiradentes, a pouco mais de 100 metros da sede das Rondas Ostensivas Tobias de
Aguiar (Rota).

17/6/2009
Marcelo Campos Barros morre três dias depois de ser agredido na Parada Gay.

14/11/2010
Cinco jovens são presos por espancar quatro homens na Avenida Paulista e de roubar
outro na Brigadeiro Luís Antônio. 

Tópicos: , São paulo, Versão impressa
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01 'Não é preciso um Deus para criar o ...
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