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Mulheres denunciam casos de
agressão dentro do próprio lar
Setenta e cinco mulheres foram chamadas para um mutirão de audiências.
A maioria desiste do processo. Das 42 que vieram, só oito resolveram
manter o processo contra o companheiro agressor.

Duas mil mulheres registraram boletim
de ocorrência por agressão, de janeiro a
março deste ano, na grande Vitória, no
Espírito Santo. O repórter Thiago Jock
acompanhou por uma semana o trabalho
de uma delegacia da mulher de Serra. É
o estado onde morreram mais mulheres
assassinadas em dez anos.

Os repórteres Eliane Scardovelli e Victor
Ferreira vão ouvir homens acusados de
violência domestica em São José do Rio

Preto, no interior paulista. Em três cidades brasileiras, o homem acusado pela primeira vez
tem a alternativa de frequentar um grupo de reeducação para agressores.

Há dois anos, a justiça de São Paulo criou um juizado especial só para julgar casos de
violência doméstica. As repórteres Gabriela Lian e Paula Akemi mostram como funciona
esse trabalho.

Setenta e cinco mulheres foram chamadas para um mutirão de audiências. A maioria
desiste do processo. Das 42 que vieram, só oito resolveram manter o processo contra o
companheiro agressor.

Uma mulher ligou para a redação da TV Globo pedindo ajuda para a amiga Thais Rossetti,
guarda civil. Thais foi casada com o bombeiro Daniel Botelho durante cinco anos. Hoje, vive
escondida do ex-marido.

Há um ano, Thais saiu de casa com os filhos. Ela conseguiu na Justiça uma medida
protetiva para que o ex-marido não chegasse perto. Daniel está preso há quatro meses por
causa dessas ameaças. Daqui a duas semanas, a Justiça vai decidir se ele vai ser posto
em liberdade.

Veja a segunda parte.

Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook.
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