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Lei Maria da Penha completa cinco anos e vira tema do Mais Você

Ana Maria abriu o Mais Você desta quarta-feira, 14 de setembro, falando sobre um
assunto que é de interesse de grande parte da população brasileira: a violência contra
a mulher. A apresentadora fez um apelo ao público, dizendo quais são os motivos
pelos quais as mulheres se poupam de fazer denúncias. Ela também mencionou os
cinco anos da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres brasileiras contra
agressões.

Para ilustrar a reportagem, o programa utilizou imagens e cenas marcantes nas
novelas da Rede Globo. Esses casos foram retratados em Mulheres Apaixonadas, A
Favorita e, também, na trama que está no ar, Fina Estampa, na qual Celeste, vivida
por Dira Paes, é constantemente agredida por Baltazar, interpretado por Alexandre
Nero.

Em seguida, a repórter Jaqueline Silva visitou uma Delegacia de Mulheres no Rio de
Janeiro, e ouviu vários depoimentos de mulheres que foram agredidas dentro de casa,
por seus companheiros. A delegada Márcia Noely relatou que, após a implementação
da Lei, as mulheres criaram mais coragem para denunciar os abusos e a violência
provocada por seus maridos.

A violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas e com diferentes
graus de severidade. Desde humilhações verbais, xingamentos até a morte. Em 1993,
a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos reconheceu formalmente a
violência contra as mulheres como uma violação aos direitos humanos.

No Dia Internacional da Mulher, Mais Você recebe Maria da Penha

Violência doméstica

Esse já é reconhecido também como um grave problema de saúde pública. Segundo a
OMS (Organização Mundial de Saúde), as consequências do abuso são profundas,
indo além da saúde e da felicidade individual e afetando o bem estar de comunidades
inteiras. Mais da metade das mulheres agredidas sofrem caladas e não pedem ajuda.

Para elas é difícil dar um basta. Muitas sentem vergonha ou dependem
emocionalmente ou financeiramente do agressor. Outras acham que foi só daquela
vez, ou, que, no fundo, são elas as culpadas pela violência. Outras não falam nada por
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causa dos filhos, porque têm medo de apanhar ainda mais ou porque não querem
prejudicar o agressor. E ainda tem também aquela ideia do "ruim com ele, pior sem
ele". Muitas se sentem sozinhas, com medo e vergonha.

“Se você sofre com algum tipo de violência doméstica ou sabe de alguém que sofre,
pode denunciar o agressor ligando para o número 180, Central de Atendimento à
Mulher, serviço que pertence à Secretaria Nacional de Política para as Mulheres ou
procurar delegacias e outros órgãos especializados em atendimento à mulher. Não é
preciso se identificar e o serviço funciona 24h. Em casos mais urgentes, entre em
contato direto com a Polícia Militar, através do 190”, orientou Ana Maria.
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