Autoridades brasileiras e fundamentalistas põem em risco
vida de menina grávida por estupro
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Descripcion
Sucesión de los hechos:
08/08/2020: Garota de 10 anos, que era estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade engravida e, com cerca de
3 meses de gestação, é levada para atendimento no Hospital Roberto Silvares (São Mateus/ES);
13/08/2020: Polícia conclui inquérito e indicia companheiro da tia (tio da garota), que já estava foragido;
Secretária de ação social do município afirma que a interrupção “está em análise” pelo Juizado da Infância e da
Juventude da Comarca.
A ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é contrária ao direito ao aborto, em
qualquer situação, afirma que está “acompanhando o caso”, que o ministério dará todo o apoio necessário
(subtende-se, que para a garota manter a gravidez).
O direito ao aborto, legal nessas situações (estupro, risco de vida para a mãe) está sendo negado, à medida que
se criam impedimentos e barreiras para a realização da interrupção da gravidez.
Movimentos de mulheres, entre eles a Frente Estadual contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalição do
Aborto (Espírito Santo, Brasil), a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do
Aborto, CLADEM, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a Frente Parlamentar Feminista Antiracista e
diversas organizações feministas lançaram notas se manifestando quanto ao cerceamento do direito, garantido
pelo Código Penal de 1940 e devidamente normatizado nos serviços de saúde, e a tentativa de cerceamento do

direito pelo governo federal com apoio de autoridades do estado e município. Fazem pressão sobre autoridades
locais.
16-08-2020: Justiça do Espírito Santo (Juiz Antonio Moreira Fernandes) autoriza realização do aborto. Hospital
local nega atendimento.
Menina é transferida para a cidade de Recife, Pernambuco, para realizar procedimento na Maternidade Amaury
Medeiros.
Grupos fundamentalistas divulgam video em redes sociais divulgando informação sigilosa (nome e serviço que
prestará atendimento)
Grupos fundamentalistas tentam invadir hospital onde menina é atendida.
Feministas fazem resistência para defender serviço, garantir atendimento e denunciar ação dos fundamentalistas.
Aborto é realizado. Movimentos feministas se mantém em alerta para defender integridade física e mental da
menina e das(os) profissionais do serviço de saúde
Diversas organizações feministas estão em ampla mobilização e em vigília para proteger a vida da menina e os direitos
reprodutivos de todas as mulheres brasileiras. Convocamos as organizações de toda a América latina a ecoar este
alerta. Ver comunicado aquí

Mas Informacion
Estado brasileiro mantém menina sob
tortura de uma gravidez resultante de
estupro e coloca sua vida em ameaça
ao “avaliar
gestação”_Frentelegalizacaoa |
https://frentelegalizacaoaborto.wordpress.com/2020/08/14/estadobrasileiro-mantem-menina-sob-torturade-uma-gravidez-resultante-de-estuproe-coloca-sua-vida-em-ameaca-aoavaliar-gestacao/

Gravidez de menina de 10 anos vítima
de estupro no ES gera debate sobre
aborto_Ovale |
https://www.ovale.com.br/_conteudo/brasil/2020/08/111538gravidez-de-menina-de-10-anos-vitimade-estupro-no-es-gera-debate-sobreaborto.html
Flaesa firma que gravidez infantil
forcada é tortura_tconline |
https://tconline.com.br/flaes-afirma-quegravidez-infantil-forcada-e-tortura/
Não interromper gestação de menina
de 10 anos é mais uma violação,
alertam entidades_Seculodiario |
https://www.seculodiario.com.br/direitos/naointerromper-gestacao-de-menina-de-10anos-e-mais-uma-violacao-diz-frente
Menina de dez anos engravida a pos
ser estuprada_Tconline |
https://tconline.com.br/menina-de-dezanos-engravida-apos-ser-estuprada-noes/

Menina de 10 anos grávida tem aborto
negado no ES y vai a outro
Estado_noticias.uol |
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2020/08/16/menina-de-10-anosgravida-tem-aborto-negado-no-es-e-vaia-outro-estado.htm
Justiça autoriza aborto de menina de 10
anos que foi abusada
sexualmente_otempo |
https://www.otempo.com.br/brasil/justicaautoriza-aborto-de-menina-de-10-anosque-foi-abusada-sexualmente1.2372785
Apesar da autorização da Justiça,
hospital do ES nega aborto a menina de
10 anos_RevistaForum |
https://revistaforum.com.br/brasil/apesarda-autorizacao-da-justica-hospital-does-nega-aborto-a-menina-de-10-anos/

Promotor vai investigar grupo religioso
que pressionou família de minina
estuprada a mantener
gravidez_Tribunaonline |
https://tribunaonline.com.br/promotorvai-investigar-grupo-religioso-quepressionou-familia-de-meninaestuprada-a-manter-gravidez
Parlamentares evangélicos atacam
clínica para impedir aborto legal e
expõem criança de 10 anos_Marcozero
| https://marcozero.org/parlamentaresevangelicos-atacam-clinica-paraimpedir-aborto-legal-e-expoem-criancade-10-anos-vitima-de-violencia/
“Quero voltar logo para jogar futebol”: a
saga de uma criança para fazer o
aborto no Brasil_Catarinas |
https://catarinas.info/quero-voltar-logopara-jogar-futebol-a-saga-de-umacrianca-para-fazer-o-aborto-no-brasil/
Cinco lições que o Brasil deve aprender
com o caso da menina de apenas 7 10
anos do Espírito
Santo_DoctorforChoice |
https://drive.google.com/file/d/1BtG0DH2ymjWuQpzYg7iZiNl5FQPjjo0u/view?fbclid=IwAR1J0iKHZDITWgRjasFkKgUwkkt1IOY0pYPujogt9jH5XaQIYJ0yEnwsW8

Fundamentalistas en la puerta del
hospital_Infobae |
https://www.infobae.com/america/americalatina/2020/08/17/conmocion-en-brasilmanifestantes-trataron-de-impedir-lainterrupcion-del-embarazo-de-una-ninade-10-anos-violada-por-su-tio/
Radar Feminista_CEFMEA |
https://www.cfemea.org.br/index.php/radarfeminista-do-congresso-nacional/4828radar-feminista-do-congresso-nacional03-a-14-de-agosto
Gestantes no contexto da pandemia da
Covid-19: reflexões e desafios_Scielo |
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312020000200314&lng=en&nrm=iso
Conservadores intentaron impedir que
una #niña de 10 años, violada por su
tío, abortara_Youtube |
https://www.youtube.com/watch?v=ihlzkw21ils&feature=emb_title
#GravidezAOs10Mata: Crónica de una
victoria del derecho de las niñas en
Brasil_LaMalaFe |
https://www.lamalafe.lat/cronica-de-unavictoria-del-derecho-de-las-ninas-enbrasil/
Ministra Damares Alves agiu para
impedir aborto em criança de 10
anos_Folha |

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/ministradamares-alves-agiu-para-impediraborto-de-crianca-de-10anos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
El caso de la niña de Espírito Santo:
¿Es este un nuevo momento decisivo
en el largo camino por el derecho al
aborto en Brasil?_LaMalaFe |
https://www.lamalafe.lat/el-caso-de-lanina-de-espirito-santo/

