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Ato por
Magó reúne
cinco mil
pessoas em
Maringá
Familiares, amigos e pessoas
que se sensibilizaram com
a morte da bailarina,
no dia 27, em Mandaguari,
participaram de ato de
repúdio ao feminicídio
Walkiria Vieira
Reportagem Local

Maringá - Familiares, amigos e pessoas que não conheciam Maria Glória Poltronieri Borges, 25, assassinada
no fim de semana passado,
se reuniram em Maringá, no
último sábado (1), para dizer não à violência. Magó era
bailarina, estudante e professora de dança. Foi encontrada morta - asfixiada com sua
roupa íntima e sinais de violência sexual - próxima a
uma cachoeira no município

de Mandaguari (Noroeste),
no domingo (26). O crime
chocou a população e amigas começaram a se mobilizar com o objetivo de chamar a atenção para o feminicídio em toda a região.
Se a notícia de sua morte
tomou as redes sociais pela
tristeza e indignação - com
mensagens enaltecendo Magó
e amparando seus familiares , a mobilização de sábado surpreendeu até mesmo o pai da
jovem, Maurício Borges. “Eu
sabia que as amigas estavam
organizadas e pedindo apoio,

mas quando cheguei aqui e
vi essa quantidade de pessoas, eu me emocionei muito.
Estou canalizando minhas forças por essa bandeira, que a
partir de agora será a minha
missão.” Com uma rosa branca nas mãos, o pai enlutado abraçou cada um que chegou a ele para confortá-lo e
acabou também por consolar
todos que estavam tomados
pela recente perda. “Com a

morte da minha filha de uma
maneira tão atípica e absurda, pude ver que ela era muito mais amada e especial que
eu já sabia. Se estivesse aqui,
estaria dançando, era o que
amava fazer.”
Faixas, cartazes, poesias e
apresentações artísticas marcaram o evento agendado
para às 16 horas. Bem antes
disso, já havia grande concentração com centenas de pesso-

as engajadas em pedir paz e
amor à vida. Mariza Poltronieri, tia da bailarina, considera
que a ação organizada foi positiva. “É um protesto, mas antes disso, um pedido de amor
à vida e não só das mulheres
vítimas de violência. Esse momento tão triste nos faz observar o significado que a morte dela tem no sentido de proteger as mulheres e toda a
humanidade. Maria Glória era
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