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Gabeira critica andamento do caso Bruno, e
Marina defende política para mulheres
DENISE MENCHEN
DO RIO
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O candidato do PV ao governo do Rio, Fernando Gabeira,
criticou hoje a demora na realização do exame de urina de
Eliza Samudio após a jovem ter denunciado o goleiro Bruno
Fernandes de tê-la forçado a ingerir substâncias abortivas,
em outubro do ano passado. A amostra colhida à época só
foi analisada em junho deste ano, quando Eliza já estava desaparecida. Para Gabeira, a
falha pode ter custado a vida da jovem.

"Se nós tivéssemos feito o exame de urina da Eliza antes, muito possivelmente esse
assassinato que aparentemente o Bruno cometeu com seus amigos teria sido evitado",
disse Gabeira durante visita ao morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Rio. Lá, ele
inaugurou com a candidata a presidente Marina Silva uma Casa de Marina, espécie de
comitê eleitoral montado na casa de eleitores.

Gabeira destacou que o problema da violência contra a mulher é grave e deve ser
combatido com uma mudança de postura da polícia. "É preciso fazer um grande
trabalho com a polícia para mostrar que briga de homem e mulher é uma briga em que
se deve intervir, ao contrário do que a cultura diz. O segundo ponto é perceber que a
mulher que foi espancada uma vez é uma vítima em potencial de assassinato e dar a
ela proteção", disse.

A candidata Marina Silva defendeu o desenvolvimento de uma política específica para o
combate à violência contra a mulher. Para ela, um dos passos é dar meios para que as
mulheres se tornem mais independentes financeiramente, criando oportunidades de
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trabalho e aumentando a oferta de vagas em creches para que elas tenham com quem
deixar os filhos.

"A falta de independência financeira e às vezes a até a dependência emocional das
mulheres fazem com que elas se sintam fragilizadas para enfrentar seus agressores",
disse a senadora. Ela defendeu ainda a criação de locais de acolhimento para as vítimas
de violência e a punição dos agressores.

Ao deixar a Casa de Marina na favela, a candidata encontrou em uma rua da
comunidade um grupo de crianças e adolescentes que voltavam de uma aula de futebol.
Marina parou para conversar com o instrutor, um voluntário da própria favela, e quis
saber se todos frequentavam a escola. Ao saber que um deles, de 13 anos, tinha
abandonado os estudos, Marina foi até o menino e contou a ele sobre sua alfabetização
tardia, aos 16 anos. "Fiz um pedido para ele, para ele voltar a estudar", disse.

Depois, durante caminhada pelo centro do Rio, o assunto voltou à tona quando a
candidata foi interpelada pela aposentada Maria Aparecida de Jesus, 58. "Eu também só
fui alfabetizada aos 15 anos, porque desde criança trabalhava como doméstica. Aprendi
a ler numa lata de cera", contou a mulher.

Durante a caminhada, Marina parou para cumprimentar e tirar fotos com eleitores.
Também colou um adesivo num carrinho usado por um ambulante para vender doces e
biscoitos. "Estou transformando seu carrinho numa Casa de Marina", brincou.
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