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de Brasília 

espaço na Constituinte 
Um quarto das mulheres de Brasília 

estão sofrendo algum tipo de violência de 
seus maridos ou namorados, de agressões 
verbais a estupro, Os números são sur
preendentes e, mobilizadas por um 
programa de rádio AM do próprio Gover
no, as mulheres estão pressionando o 
governador José Aparecido para inverter 
a prioridade da Secretaria de Segurança 
Pública local, que é trânsito para criar 
delegacias de mulheres. E planejam algo 
mais insólito para o próximo ano: encher 
o Congresso Nacional de domésticas e 
operárias — além das tradicionais fe
ministas da classe média — para pres
sionar os parlamentares a aumentarem os 
direitos da mulher na próxima Consti
tuição. 

"Seria pretencioso demais dizer que é 
um programa de rádio que está fazendo a 
cabeça das mulheres"', esquiva-se Mara 
Régia, produtora e apresentadora do 
programa "Viva Maria" da Rádio Na
cional de Brasília (Radiobrás) "A cons-
cientização vem no bojo de algo maior, 
que é a democratização do País'', com
pleta. Pretencioso ou não, o fato é são as 
ouvintes desse programa "brega" que es
tão se juntando às feministas para exigir 
do Governo do DF proteção da polícia e a 
criação de uma delegacia especializada 
em violência contra a mulher, como as de 
São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. O 
elo de ligação é a apresentadora Mara 
Maravilha. 

São em média 10 cartas que Mara 
Régia "Maravilha" recebe por dia com 
denúncias de violências contra mulheres. 
Só de estupros, as delegacias locais regis-
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traram no ano passado 220 casos. Os 
números preliminares de uma pesquisa 
feita pelo próprio "movimento das 
mulheres" em julho último, na rodoviária 
de Brasília, e na feira da cidade satélite 
do Gama, apontam, nos 859 questio
nários respondidos, que 52,5% das 
mulheres já sofreram alguma violência; 
98% dos casos no próprio Distrito Fe
deral: e em 52,8% dos casos 
cometidos pelo marido, companheiro, 
namorado ou amante. Só 3,4 %t> das res
postas acusam "desconhecidos", e 41,2% 
não responderam ao item. 

Mara Régia é radialista 


