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Crise no mundo árabe

Site defende rapaz que quebrou braço de
jovem em Natal e diz que "mulher é para
apanhar"
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A agressão à estudante de direito
Rhanna Umbelino Diógenes, 19, que
teve o braço quebrado em uma boate
em Natal depois de se recusar a dar
um beijo no comerciante Rômulo
Manoel Lemos do Nascimento, 22,
ganhou mais um capítulo.
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Além de ter sido agredida fisicamente,
a jovem está sendo vítima de
agressão virtual em um site apócrifo,
de supostos amigos do agressor.
Família e OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) pediram a
retirada da página do ar.
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A estudante Rhanna Diógenes mostra cirurgia feita no
braço direito para implantação de duas placas de
titânio e 14 pinos de sustentação depois que quebrou o

Intitulado como Silvio Koerich, o "rei
braço em agressão dentro de boate em Natal
dos búfalos viris", o site traz uma
montagem com a foto de Rômulo
segurando uma metralhadora e diz
que ele está sofrendo "bullying judicial e midiático", por ter "quebrado o braço de uma vadia
baladeira."
O site diz achar "louvável" a atitude de Rômulo e afirma que ele tem "total apoio" para não
só quebrar o braço da jovem, como espancá-la. "Ela não deveria ter ficado apenas com o
braço quebrado, mas sim levado muito soco na cara, pra quando olhar no espelho se
lembrar de deixar a vagabundagem de lado e procurar algo útil para fazer", diz o texto.
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Reprodução mostra trecho do site que apoia atitude de comerciante

Em um dos trechos comentados sobre a agressão que a estudante sofreu, o autor do site
acha "engraçado" o estado do braço da jovem, que, devido à fratura do antebraço, teve de
implantar duas placas de titânio e 14 pinos, e manda um recado para as garotas que
gostam de sair para baladas.
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Diante das ofensas e frases racistas, advogados da estudante já ingressaram com pedido
de investigação no MPF (Ministério Público Federal) no Rio Grande do Norte para que
descubra o responsável pela página e peça a retirada do conteúdo da internet.
Na solicitação ao MPF, o pai da jovem, Kennedy Diógenes, atribuiu o conteúdo do site
como uma "ofensa contra a sociedade brasileira". Em entrevista ao UOL Notícias, ele
critica a ocorrência de sites com conteúdo criminoso.
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"Nosso amigo Rômulo Lemos não merece esse tipo de perseguição midiática, pois apenas
fez bem em quebrar o braço de uma baladeira que rejeita o homem branco; agora ela fica
se vitimizando na internet e na mídia - com o intuito de conseguir fama nacional", afirma.
O site diz ainda que Rômulo está sofrendo perseguição nacional e assinala que "enquanto
vagabundas estiverem em circulação, torço para que haja mais 'Rômulos Lemos' para
contê-las, pois mulher merece apanhar".

- UOL Jornais
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"É um crime um site daquele está na internet. É uma agressão e uma ofensa à sociedade.
Ele não só agrediu minha filha como outras pessoas e cometeu vários crimes federais como
racismo a nordestinos e apoio a estupros, entre outras atrocidades", disse.

OAB repudia conteúdo
O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio Grande do Norte, Paulo
Eduardo Teixeira, afirmou que está endossando a representação dos advogados de Rhanna
no MPF e informou que nesta quinta-feira (20) o conteúdo do site será discutido no
Conselho Seccional da OAB.

EUA investigam casal por
fazer sexo durante salto

Teixeira disse que vai cobrar dos órgãos competentes que sejam aplicadas as penalidades
cabíveis para o autor do site, além da retirada da internet.
A pedido do UOL Notícias, Teixeira analisou o conteúdo do site nesta quarta-feira (19) e
destacou que traz conteúdos racistas, discriminatórios e ainda incita a violência contra a
mulher.
Para ele, o conteúdo extrapola os direitos humanos, além do direito individual e coletivo.
"Entendo que aquilo ali é uma violação aos direitos humanos. O conteúdo é bastante
ofensivo por incitar a violência contra a mulher, os nordestinos. Rhanna é mais uma das
vítimas desse site difamador, e ele tem de ser tirado do ar. Vamos tomar todas as medidas
necessárias para coibir essa prática criminosa", informou.
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sinceridade, eu acho que tudo isso é ficção, misturado com filme de terror, e
comédia de pessimo gosto, brincadeira...
0
Responder

C.Darwin

Denunciar

40 minutos atrás

Não sei se é só impressão, mas me parece que, de uns tempos pra cá, isso tem
acontecido com freqüência: basta que haja unanimidade na mídia e na opinião
pública contra atos absurdos como esse ou qualquer outra atitude injustificável, que
logo aparecem "defensores", reais ou "fakes", parecendo buscar um "nicho" de
"mercado político". Parece que muita gente, com as piores intensões, já percebeu
que o brasileiro é, infelizmente, pouco esclarecido e despolitizado, tornando-se "alvo
fácil" para essas armadilhas. Ora, é muito difícil acreditar que um cidadão em
posse de suas faculdades mentais possa apoiar a violência de qualquer forma.
Claro que o sujeito, se não for pirado mesmo, é um tremendo malando tendo cavar
seu espaço, pois não tem nenhuma outra perspectiva construtiva pra viver em uma
sociedade de fato civilizada. Chega de espaço para esse tipo de gente, não é?
2
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Maicon Vieira

Denunciar

34 minutos atrás

Alguns meses atrás esse cara descontinuou o blog dele.
Quando ele fez isso começou a aparecer alguns sites fakes do
blog dele. Parece que queriam difamar o rapaz. Teve até um
site fake que colocou um texto defendendo relações com
menores e até publicou fotos de crianças em poses sexuais.
0
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Eles não são nem seres, quiçá humanos, são coisas, pois os animais tem
sentimentos mais nobres e os vegetais funções mais úteis... Eu não desejo pra eles
nada além do que eles desejam e fazem aos outros... Deplorável!
1
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A favor da multa!

Denunciar
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E porque o machão ai não dá a cara? É tão covarde assim? Deve ser um
frustrado mesmo, porque se fosse homem de verdade teria muito respeito as
mulheres (todas elas).
2
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fazer o que cade a justiça
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