NOTA PÚBLICA Nº 004/2015-2017

Petrolina, PE, 27 de Maio de 2016.

Assunto: Nota pública do GCE-PE de
repúdio à violência contra a mulher: O Caso
de estupro no Rio de Janeiro.

O Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Pernambuco
recebe com indignação a notícia de violência sofrida por uma jovem de 16 anos na
Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26), sendo vítima brutalmente de um
estupro coletivo por cerca de 30 homens, e que após o ato, imagens e vídeos foram
veiculados nas redes sociais pelos agressores.
Este caso ganhou páginas nos principais veículos de comunicação no
Brasil e no mundo, desencadeando debates sobre essa “cultura” de estupro em nosso
país. Junto à propagação da notícia, a imprensa internacional relata a investigação do
crime – que está sendo analisado pelos órgaos competentes - e a campanha massiva
que toma as redes sociais – onde várias personalidades, figuras públicas e demais
usuários das redes declaram suas opiniões.
O estupro é um crime que consiste no constrangimento a relações sexuais
por meio de violência. É um ato que gera indignação, e que está associada aos maus
tratos à mulher, uma luta diária que vem tomando proporções significativas no cenário
brasileiro e mundial.
É válido salientar que este caso tomou repercussões gritantes, porém,
maus tratos contra a mulher acontecem diariamente nos lares e nas ruas; e a Ordem
DeMolay se posiciona de forma repugnante a quaiquer situações de violência moral,
sexual, físico ou verbal, e mantem-se firme e atenta em busca da defesa dos nossos
ideais contra qualquer tentativa que manche o valor da mulher e do ser humano; e
solicitamos a todos os nossos integrantes que continuem a garantir que as nossas
cerimônias não são fórmulas vazias.
Sem mais para o momento, rogamos ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde.
Atenciosamente,

RODRIGO LINS DE MELO DA COSTA E SILVA
Grande Mestre Estadual

RENAN SILVA FERREIRA
Grande Secretário Estadual

As informações sobre o caso foram extraídas dos portais de notícias: G1/Globo, Terra.
Não foi identificado o nome da vítima até o momento desta publicação.
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