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Já se passaram 13 anos desde a criação da lei Maria da 
Penha. O que mudou de lá para cá? Em 7 de agosto de 
2006 era criada pelo então presidente Lula a Lei Maria da 
Penha, inspirada em uma cearense que foi agredida durante 
seis anos pelo marido, que tentou, ainda, assassiná-la duas 
vezes. Maria da Penha Maia Fernandes só procurou seus 
direitos depois de ficar presa a cadeiras de rodas. Foram 
19 anos e meio lutando para que o país criasse uma lei que 
protegesse a mulher contra a violência doméstica. A inten-
ção era punir com mais rigor os agressores sendo possível 
o agressor ser preso em flagrante.

Agora, te convido a fazer uma reflexão do caso da Ma-
ria da Penha Maia Fernandes. Este caso se repete a cada 
segundo no Brasil e acontece em todos os lares, do rico ao 
pobre. Existe ainda no século XXI uma sociedade machista 
que insiste em comandar e humilhar as mulheres, ditando 
as regras em que devem seguir, como lugar de mulher é no 
fogão, lugar de mulher é em casa cuidando das crianças, 
escritório não é lugar de mulher e por aí vai. Não esqueça-
mos que uma mulher ganha em média 20,5% menos do que 
o homem. E isso é um vão muito grande até chegarmos à 
igualdade de gênero. 

Em vez de criarmos leis atrás de leis, temos que in-
vestir na educação dentro de nossos lares e escolas, 
mostrando que temos que respeitar todas as pessoas, 
indiferentemente de seu gênero, cor, raça ou religião. 
Até quando iremos denegrir aquelas que nos levaram 
no ventre por nove meses e que ainda depois de sermos 
adultos nos cuidam com o maior carinho do mundo? Até 
quando iremos fugir desta realidade? Só no ano passado 
foram 317 casos de homicídio de mulheres no Rio Grande do 
Sul. Houve redução, mas ainda são alarmantes os números. 
Caso presencie um ato de violência contra a mulher, denun-
cie. Não deixe mais uma mulher entrar para esta estatística.

Se você está lendo estas palavras, não deixe de dar um 
abraço, pode ser na primeira mulher que encontrar. Pode 
ser sua mãe, avó, tia, irmã, vizinha, não importa, e diga o 
quanto ela está linda hoje, pois se tratando da violência que 
elas enfrentam pode ser o último dia dela. Que o mundo 
seja de mais abraços e de menos violência, sempre!
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MUDANÇA DE PARTIDO

Telmo busca no PSD espaço para “pregar suas ideias”

O prefeito de Santa Cruz do 
Sul, Telmo Kirst, oficializou 
na manhã de sábado, dia 3 de 
agosto, sua transferência para 
o Partido Social Democrático 
(PSD). O partido é um dos 
com menos expressividade 
no município, tendo apenas 
72 eleitores filiados, de acordo 
com a última atualização de 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A saída de 
Telmo do PP, a segunda maior 
sigla da Terra da Oktoberfest, 
foi anunciada em meados de 
junho. A justificativa foi que 
ele não tinha “mais condições 
de convivência com os que 
comandam o PP”.

Em conversa com a im-
prensa na manhã de sábado, 
junto ao Parque da Gruta, 
Telmo pontuou que a sigla 
depositou muita confiança 
nele e que vai corresponder 
essa confiança. “Vou traba-
lhar no sentido de fazer um 
PSD muito forte”, frisou o 
chefe do executivo, que busca 
no novo partido um espaço 
para pregar as suas ideias. 
“E esse espaço o PSD está me 
dando. Vou aproveitar isso”, 
sublinhou ele, que ainda re-
lembrou, durante discurso, de 
nomes fortes da política local 
que já integraram o PSD.

Entre as presenças do even-
to, o deputado federal do PSD 
Danrlei de Deus Hinterholz. 
Em sua fala, o parlamentar 
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destacou que o partido precisa 
muito mais de Telmo do que 
o Telmo do partido. “É uma 
gentileza do deputado Danr-
lei dizer isso. Ele é meu amigo 
e eu vou me esforçar para que 
o PSD tenha uma represen-
tatividade maior em Santa 
Cruz do Sul”, enfatizou Kirst. 
Membros do PSD, vereadores, 

secretários e diversas lideran-
ças também prestigiaram o 
encontro.

Sobre próximas filiações 
na sigla, o Prefeito antecipou 

que novidades devem surgir 
nesta semana. Integrantes do 
partido podem também ga-
nhar espaço no secretariado 
municipal, segundo Kirst.


