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Polícia faz operação 'Melhor sem ele', no
combate à violência contra a mulher
Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam) prendem 18 agressores e
fazemcampanha educativa
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Para simbolizar uma atitude firme no Dia Internacional de
Não-Violência Contra a Mulher, a Polícia Civil realizou
uma grande operação para cumprir aproximadamente 40
mandados de prisão contra agressores. A ação foi
batizada como "Operação Melhor Sem Ele", como explica
a chefe de Polícia, Marta Rocha:

"Muitas mulheres chegam à delegacia e reproduzem o
velho ditado, afirmando que é ruim com ele (o agressor),
mas pior sem ele. Nós queremos provar que isso não é
verdade, por isso batizamos a operação assim".

As buscas mobilizaram todas as Deams e, até a tarde desta sexta-feira, já havia 22
acusados presos, sendo quatro em flagrante. As Deams da capital tiveram oito presos,
seguidas pela de Volta Redonda, com quatro, e as de Duque de Caxias, Niterói e Nova
Friburgo, cada uma com dois presos. 
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Um dos casos de flagrante foi realizado no bairro da Pechincha, em Jacarepaguá. De
acordo com a titular da especializada, delegada Carolina Salomão, o caso é emblemático:

"A vítima ligou para a delegacia, e nosso agentes foram até o local efetuar o flagrante.
Nós fizemos todo o procedimento, mas é preciso que a mulher denuncie para que
possamos abrir o inquérito. Após ver o companheiro preso, ela retirou a queixa e pediu
para o soltarmos", explicou a delegada, afirmando que este tipo de situação é muito
comum.

Marta Rocha diz que essa situação é causada por diversos fatores:

"Nós temos que entender que a mulher vive, muitas vezes, sob dependência econômica do
agressor, assim como seus filhos. E também tem uma relação afetiva. Por isso, é preciso
um trabalho de acompanhamento da família, para conseguirmos convencê-la de que
aquela situação não pode continuar".

Elogios á Lei Maria da Penha

Todas as delegadas foram unânimes em elogiar a Lei Maria da Penha, que permitiu punir
com mais rigor os homens que agridem mulheres.

"A Lei Maria da Penha nos forneceu ferramentas para efetivamente punir os homens que
cometem esse tipo de crime", comemorou a delegada Alriam Fernandes, titular da Deam
de Duque de Caxias.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro aderiu a uma campanha do governo federal, intitulada
"Quem ama, abraça". Todas as delegadas compareceram ao evento utilizando camisas da
iniciativa, que também conta com o apoio da Organização das Nações Unidas (Onu). Marta
Rocha comemorou os resultados obtidos desde que a questão da violência de gênero
passou a ser um foco da polícia fluminense:

"Eu gosto muito dessa frase porque, há trinta anos, quando começamos a lutar pela
segurança das mulheres, nós dizíamos que quem ama não mata. E essa gestao atual da
Polícia Civil tem trabalhado intensamente para combater esse tipo de crime cada vez
mais".
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