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Publicado em agosto deste 
ano. Contamos que a violência 
contra a mulher ocorre da 
primeira infância à velhice. 
Falamos sobre a aplicação da 
Lei Maria da Penha para 
crianças vítimas de violência, 
uma novidade para a própria 
Maria da Penha.

Link do 
especial: http://especiais.corr
eiobraziliense.com.br/elas-
no-alvo

http://especiais.correiobraziliense.com.br/elas-no-alvo


Na Série Violência contra a 
mulher, o Correio mostra 
que a violência doméstica 
ocorre dentro de casa, mas 
que a situação das mulheres 
em vivência de rua é ainda 
pior. Também discutiu a 
necessidade de prevenção.

http://especiais.correiobraz
iliense.com.br/feminicidio



O tema é frequentemente abordado na editoria de Opinião, 
um espaço nobre dentro da edição



Ana Dubeux



Isabel Clavelin



Adriana Bernardes



A masculinidade tóxica foi tema da Revista do 
Correio na edição de 16 de junho



"Como viver o papel 

masculino valorizando os 

aspectos positivos e fugindo 

do estereótipo violento e 

machista? Não existe 

fórmula mágica, mas cada 

vez mais homens buscam 

esse caminho"



Sandra Machado

Parem de matar as mulheres 
- Machismo, necessidade de 
as pessoas "meterem a 
colher" na briga de marido 
e mulher, números da 
barbárie no Brasil e no 
mundo.

http://blogs.correiobrazilie
nse.com.br/igualdade/



Em 9 de setembro CB.Poder 
foi com o juiz Ben-Hur, 
Coordenador do núcleo 
judiciário da mulher e titular 
do juizado de violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher.

https://www.facebook.com/c
orreiobraziliense/videos/cb-
poder-0909-ben-
hur/398891174152194/



Na cobertura diária, o tema 

é abordado de diferentes 

maneiras, numa busca 

constante de reflexão sobre 

os motivos de tanta covardia. 

Como nesta aposta de 

Cidades, de 13 de setembro.



Vítimas dos próprios 

companheiros publicada em 

junho de 2017, tem histórias 

de vítimas; dados sobre 

onde ocorrem as agressões; 

como identificar e se 

defender da agressão; a 

informação sobre a lei e o 

alerta sobre a necessidade 

de se fazer denúncias.



E em agosto de 2016, uma 

página dupla sobre os 10 

anos da lei Maria da Penha -

Aborda a importância da lei, 

fala sobre machismo, uma 

linha histórica na luta por 

garantir de direitos, como a 

Marcha das Vadias e a 

criação da Casa da Mulher 

Brasileira



Na edição desta terça-feira, 

na matéria Mais dois 

feminicídios, além dos 

casos, um quadro com 

serviço para vítimas de 

violência.


