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'Minha mãe me levou pra ele', conta mulher
abusada pelo pai em PE
FÁBIO GUIBU
DE RECIFE

ConfirmarRecomendar 5

A agricultora Severina Maria da Silva, 44, foi absolvida pela
Justiça de Pernambuco anteontem (25).

Ela era acusada de ter encomendado a morte do pai,
Severino Pedro de Andrade, de quem engravidou 12 vezes e
teve cinco filhos durante os 29 anos em que foi vítima de abusos sexuais por parte dele.

O júri popular acatou a tese da defesa, de "inexigibilidade de conduta diversa", ou seja,
de que a ré não poderia ser condenada porque foi coagida desde a infância e agiu sem
ter outra opção.

Severina, que vive na zona rural de Caruaru (136 km de Recife), começou a ser
estuprada aos nove anos de idade e, em 2005, contratou dois homens para matar o
pai, ao perceber que ele assediava uma de suas filhas-netas.

No julgamento, até a Promotoria pediu a absolvição da acusada. Os dois assassinos,
Edilson Francisco de Amorim e Denisar dos Santos, foram presos, julgados e
condenados. Eles cumprem pena em Caruaru.
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Eu nunca estudei, nunca tive amiga, nunca arrumei um namorado na vida, nunca saí
para ir a uma festa. Até os 38 anos, vivi assim, e foi assim até quando me desliguei do
meu pai, no dia em que ele foi morto.

Meu pai não deixava eu e minhas irmãs fazermos nada. Toda a minha vida eu sofri.
Comecei a trabalhar na roça ainda menina, com seis anos, arrancando mato.

Aos nove, fui com meu pai para o roçado. No caminho, ele me levou para o mato,
amarrou minha boca com a camisa, me jogou de cabeça e tentou ser dono de mim. Eu
dei uma pezada no nariz dele, e ele puxou uma faca para me sangrar.

A faca pegou no meu pescoço e no joelho. Depois, ele tentou de novo, mas não
conseguiu ser dono de mim.

Em casa, contei para minha mãe e ela me deu uma pisa. Fiquei sem almoço.

À noite, minha mãe foi me buscar e me levou para ele. Me botou de joelhos na cama,
tampou minha boca com o lençol e pegou nas minhas pernas para ele pular em cima.
Eu dei um grito e depois não vi mais nada.

No outro dia, fui andar e não pude. Falei: "Mãe, isso é um pecado, é horrível". E ela:
"Não é pecado. Filha tem que ser mulher do pai."

A partir daquele dia, três dias por semana, ele ia abusando de mim. Com 14 anos, eu
engravidei. Tive o filho, e ele morreu. Eu tive 12 filhos com meu pai. Sete morreram.
Seis foram feitos na cama da minha mãe. Dormíamos eu, pai e mãe na mesma cama.

Um dia, uma irmã minha disse que estava interessada em um namorado. O pai quis
pegar ela, disse que já tinha um touro em casa, e que não era para ninguém andar
atrás de macho lá fora.

Eu mandei minha mãe correr com minha irmã, e ele correu com a faca atrás. Depois
disso, minha mãe não ficou mais com ele. Foram todos embora para Caruaru, para a
casa do meu avô. Ela e as minhas oito irmãs.

Só ficamos eu e meu pai na casa. Eu tinha 21 anos, e ele sempre batia em mim. Tentei
me matar várias vezes, botei até corda no pescoço.

Os filhos nasciam e morriam. Os que vingavam foram se criando. Minha filha estava
com 11 anos quando ele quis ser dono dela. Falou assim: "Nenê está engrossando
perninha? Tá saindo peitinho, enchendo a melancia? Tá bom de experimentar, que é
para ir se acostumando." E tacou a mão nela.

Eu falei: "Seu cabra da peste, está escrito na minha testa que eu sou Maria-besta? Eu
sou filha de Maria, mas besta eu não sou." E ele: "Rapariga safada, Maria era mulher
para todo acordo. E tu, não tem acordo?"

Nessa hora, eu disse para ele: "Se você ameaçar a minha filha, você morre. Minha mãe
aceitou, mas eu não." Meu pai me bateu três dias seguidos, deu um murro no meu olho
que ficou roxo.

Na segunda, ele amolou uma faca e foi vender fubá [farinha de milho]. Antes, disse:
"Rapariga safada, quando chegar, se você não fizer o acordo, vai ver o começo e não o
fim."
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Gafisa Coletâneas em DVD

Sorana Lan Chile

EF Englishtown Aquitaine

Cursos 24 Horas CMA Educacional

PlayStation 3 Flores Online

Notebook HP Smartphone Treo

Casa Almeida Férias de Julho

Celulares 3G Meu Amigo Pet

Renato Pereira (15)

Eu respondi: "Ô pai tarado da peste, se você ameaçar a minha filha, você morre." Ele
foi para a feira e eu, para a casa da minha tia. Lá, mostrei meu corpo lapeado, o olho
roxo, o ouvido estourado.

Meu pai tinha amolado uma faca de 12 polegadas na segunda-feira à noite e me
mataria na terça se eu não fizesse o acordo. Foi quando paguei para matarem ele.

Peguei um dinheiro que tinha guardado, fui para Caruaru e, na casa do Edilson, paguei
R$ 800 na hora.

Quando o pai chegou, o Edilson veio acompanhando. Foi quando acabou a vida dele. O
rapaz arrumou um amigo e fez o homicídio. A faca que ele havia comprado, interessado
na minha vida, ele morreu com ela.

A minha filha, a filha dele, eu salvei. Quem é pai, quem é mãe, dói no coração. Levar a
sua filha para a cama, abrir os quartos dela, como a minha mãe fez, e o pai ir para cima
da filha? Eu, como passei por isso, jamais iria aceitar.

Antes disso, eu ainda procurei os meus direitos, mas perdi. Há uns 15 anos, fui na
delegacia, mas ouvi o delegado falar para eu ir embora e morar com o velhinho (o pai),
que era uma boa pessoa.

O homicídio foi no dia 15 de novembro de 2005. No cemitério, já tinha um carro de
polícia me esperando. Na cadeia, passei um ano e seis dias. Fiquei no castigo, depois fui
para uma cela.

Depois do julgamento, fiquei feliz. Antes, pensava na liberdade e na cadeia ao mesmo
tempo. Agora, quero viver e ficar com meus filhos. Quero que minha história sirva de
exemplo, para que os pais e as mães procurem respeitar os seus filhos, ser amigos
deles. A gente é pobre, mas pobreza não é desonra. Desonra é o cara fazer do próprio
filho um urubu.

A partir de hoje eu quero é viver, porque tenho muita coisa para aproveitar pela frente.
Tenho a liberdade e os meus filhos comigo.

Inglês e mais 7 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 30%
Fã de Stephen King elege os maiores mistérios do mundo
Para evitar luxúria pior, Igreja medieval tolerava prostitutas
Lançamento sobre óvni tenta impressionar céticos
Entenda a diferença da gestalt em relação a outras terapias
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 269,00 por R$ 180,30; economize 30%!

(08h11) há 5 horas

mulher abusada pelo pai em PE

2. Vídeo mostra aluno chutando
diretora de escola em Minas

COMPRAR

A ERA DA LOUCURA

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,00

Michael Foley

COMPRAR

SEDUZIR CLIENTES

De: R$ 24,90

Por: R$ 9,90

Vanessa de Oliveira

Comentar esta reportagem Ver todos os comentários (194)

COMPRAR

PERDA TOTAL

De: R$ 44,90

Por: R$ 30,90

Ivan Sant´Anna

COMPRAR

PRIMEIROS SOCORROS

De: R$ 16,00

Por: R$ 13,90

Drauzio Varella e Carlos
Jardim

COMPRAR

ASSALTO AO BANCO
CENTRAL

De: R$ 29,90

Por: R$ 25,50

J. Monteiro e Renê Belmonte

COMPRAR

OPERAÇÃO HURRICANE

De: R$ 39,90

Por: R$ 33,90

Carreira Alvim

COMPRAR

LÚLEK

De: R$ 59,90

Por: R$ 51,00

Israel Meir Lau

Sempre tem um
Gafisa para você.
Clique e saiba mais!

O melhor da gestão
empresarial em DVD.
Adquira já!

VW c/ Preços Lá
Embaixo e As
Menores Parcelas.
Clique aqui.

Lan ChileVá para o
Deserto do Atacama
a partir de R$877.
Clique e confira a
promoção!

INGLÊS: receba
lições diárias GRÁTIS
em seu e-mail

Imperdível ! Toda
linha Peugeot 207
com taxa 0 %

Cursos Online com
Certificado. A partir
de R$20. Confira!

Viva sua liberdade
financeira! Aprenda
sobre o mercado de
ações.

Encontre aqui em até
12x! Aproveite!

Flores Online. A
gente entrega o que
só você pode dizer.

Encontre aqui
diversos modelos em
até 10x.

GSM e desbloqueado
clique aqui e confira!

Sale até 70%.
Pagamento em até
6X.

All Inclusive, 2
crianças até 12 anos
grátis. Reserve já
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