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Violência contra as mulheres é diária, diz ministra

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Brasília - A violência contra a mulher acontece cotidianamente e nem sempre ganha
destaque na imprensa, afirmou a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
Nilcéa Freire, após participar da abertura do Fórum de Organizações Feministas para a
Articulação do Movimento de Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas, neste domingo
(11), em Brasília.

“Quando surgem casos, principalmente com pessoas famosas, que chegam aos jornais, é
que a sociedade efetivamente se dá conta de que aquilo acontece cotidianamente e não
sai nos jornais. As mulheres são violentadas, são subjugadas cotidianamente pela
desigualdade”, afirmou ao ministra.

Segundo Nilcéa Freire, esse é um dos temas a serem tratados no fórum que termina amanhã (12) e também da Conferência
Regional da Mulher da América Latina e do Caribe, que será aberta na próxima terça-feira (13), em Brasília.

A ministra lembrou dos casos da modelo Eliza Samudio e da advogada Mércia Nakashima. O principal suspeito do desaparecimento e
da provável morte de Eliza é o goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo, com quem ela teria tido um filho. No caso de Mércia, o
principal suspeito é o ex-namorado Mizael Bispo de Souza. O corpo da advogada foi encontrado em uma represa no interior de São
Paulo.

“Eliza morreu porque contrariou um homem que achou que lhe deveria impor um castigo. Ela morreu como morrem tantas outras
quando rompem relacionamentos violentos”, disse a ministra.

Nilcéa Freire também criticou o fato de a Justiça não ter oferecido proteção à Eliza, com base na Lei Maria da Penha. “Não é
bastante termos mais delegacias e juizados se as pessoas que lá trabalham não estiverem capacitadas”, destacou. Ela acrescentou
que “muitos crimes têm acontecido porque os agentes públicos que atendem as mulheres subestimam aquilo que elas falam, acham
que é apenas mais uma briga, desqualificam a vítima”.

A representante da comissão organizadora do Fórum de Organizações Feministas da América Latina e do Caribe, Guacira César de
Oliveira, afirma que as mulheres participantes do encontro buscam pressionar os municípios, estados e o governo federal a
estabelecerem metas de combate e de redução desse tipo de violência.

“A gente quer metas que se traduzam em investimentos, recursos públicos, equipamentos, estrutura. Existem muitos compromissos
vazios no sentido de que são discursos, mas não se consolidam em obrigação efetiva que mude a vida das mulheres”, enfatizou.

A mulher vítima de violência pode ligar para a central 180 tanto para denunciar agressões quanto para reclamar por ter sido mal
atendida pelos agentes públicos.
 

Edição: Andréa Quintiere
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