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Foram distribuídos fôlderes informativos e
recolhidas assinaturas para a criação de uma
secretaria de políticas públicas para mulheres
em Rio Grande

MOBILIZAÇÃO- 25-11-2011 - 21h27min

Pelo fim da violência contra a mulher

No ano de 2010, Rio Grande registrou 4.976 ocorrências
tendo mulheres como vítimas. O número incluiu Rio Grande
no ranking dos 20 municípios do Rio Grande do Sul com as
maiores taxas de registros de crimes contra a mulher. Diante
dessa realidade, na tarde desta sexta-feira, 25, uma
mobilização buscou conscientizar a comunidade rio-grandina
para situação e incentivar que casos de violência sejam
denunciados. A iniciativa do deputado estadual Alexandre
Lindenmeyer (PT) aconteceu na Praça Dr. Pio e marcou o
Dia Internacional de Não-Violência Contra a Mulher, que
celebrou 30 anos no dia 25.

Durante a mobilização, foram distribuídos fôlderes
informativos com a Lei Maria da Penha e recolhidas
assinaturas para a criação de uma secretaria de políticas
públicas para mulheres em Rio Grande.

O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres também
esteve presentes durante a atividade. A presidente, Maria de
Lourdes Lose afirmou que a data, entre outras ações,
incentiva a sociedade a romper o silêncio. “As pessoas ainda
têm a mentalidade de que em briga de marido e mulher não
se mete a colher. As pessoas devem ser solidárias umas
com as outras e saber que não é natural a agressão contra a mulher”, afirma.

Ela salientou também que Rio Grande já conquistou uma delegacia especializada para casos de agressão contra a mulher e
uma casa de passagem que abriga a mulheres que sofrem agressões e também a seus filhos. “A Lei Maria da Penha
garante proteção a mulheres agredidas física, sexual, psicológica e patrimonialmente. Em algumas situações, os agressores
são presos e, em outras, são obrigados a se manter afastados”, explica.

O número de casos registrados em Rio Grande, segundo ela, mostra que as mulheres hoje têm mais coragem de denunciar.
“Um dos fatores é a própria independência financeira, que as tornam capazes de se sustentar. Mas a sociedade ainda tem
enraizada pensamentos errados de que a mulher deve servir ao marido e se dedicar aos afazeres domésticos.”, afirma.

O deputado Alexandre Lindenmeyer afirma que a mobilização buscou também chamar a atenção para os números de
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comente

casos. Pesquisas mostram que no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida, e a estimativa é de que mais de
dois milhões de mulheres são espancadas a cada ano pelo marido ou namorado. “Queremos que esse cenário de violência,
que atingiu em 2010 quase cinco mil mulheres do Município, seja revertido. Por isso a importância de mobilizar a
comunidade”, disse.

Frente Parlamentar 
Integrante da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, Lindenmeyer também divulgou o
trabalho que busca sensibilizar o público masculino a estar inserido em um espaço de cobrança da sociedade para a
estruturação de rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A frente foi criada pelo deputado estadual Edgar
Pretto e possui um grupo de trabalho formado por Polícia Civil, Defensoria Pública, Secretaria de Políticas Públicas para as
mulheres, Ministério Público, Judiciário, Secretaria de Segurança Pública e movimentos sociais. Esse grupo se reúne
mensalmente, organiza ações a serem realizadas e prepara materiais de conscientização.

Outro objetivo é de que os vereadores criem uma frente no Município e estejam engajados no trabalho. No próximo dia 5 de
dezembro, acontece o “1º Encontro Gaúcho dos Homens Pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, às 14h, na Assembleia
Legislativa. Na oportunidade, será lançada a rede de frentes parlamentares dos homens pelo fim da violência contra as
mulheres.

Até o fim desse ano, deve ocorrer também uma audiência pública em Rio Grande para tratar do tema.

 

Onde denunciar 
Conselho Municipal dos Direito da Mulher (Comdim) – (53) 3231.5013 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – (53) 3293.1420 ou 3231.2043 
Escuta Lilás – Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do RS –             0800 541 0803      
Central de Atendimento à Mulher – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Ligue 180

 

Por Melina Brum Cezar
melina@jornalagora.com.br
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