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Dilma não detalha ideias, mas quer voto
feminino
Diretrizes de programa de governo e discursos são genéricos, ainda que ela tenha elegido a
questão como um dos pontos centrais da campanha
12 de julho de 2010 | 0h 00

Malu Delgado - O Estado de S.Paulo

Lançada candidata à Presidência da República sob o lema "Pátria Mãe, Pátria Mulher",
em evento no qual a questão do gênero foi abordada como um dos pontos centrais da
campanha eleitoral, Dilma Rousseff (PT) até o momento não explicitou políticas públicas
ou propostas que pretende implementar nesta área.

Veja também:

José Roberto de Toledo: o 'dilmômetro' de Lula

A única ação já mencionada abertamente pela petista diz respeito à construção de 6 mil
creches no País num período de quatro anos, o que auxiliaria as mães trabalhadoras.

O comando da campanha argumenta que a candidata vai elucidar demais propostas "ao
longo do processo eleitoral" e que o combate à desigualdade entre homens e mulheres
permeará todas as políticas públicas de um eventual governo Dilma. "Estamos coletando
propostas de outros partidos da coligação", disse o deputado José Eduardo Martins
Cardozo (PT-SP), um dos coordenadores políticos.

Saudações e referências especiais às mulheres são frequentes nos discursos da candidata,
que busca reduzir a desvantagem entre o eleitorado feminino, segmento onde seu
principal adversário, José Serra (PSDB), tem vantagem de sete pontos porcentuais (41%
a 34%), conforme a pesquisa Ibope feita entre os dias 27 e 30 de junho.

As diretrizes do programa de governo de Dilma, porém, são bastante genéricas. Pregam,
por exemplo, a necessidade de políticas públicas para "desconstruir a cultura machista e
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COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 21 COMENTE TAMBÉM  

patriarcal que aprofundam a desigualdade e a exclusão social de mulheres".

A questão da mulher é abordada no programa protocolado no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) em capítulo intitulado Fortalecer o Estado e construir a igualdade para
aprofundar a autonomia política, econômica e social das mulheres. "O terceiro governo
do PT deve ter como eixo estruturante do seu programa a construção da igualdade entre
mulheres e homens", diz trecho do documento. Se quiserem saber como a candidata
pretende fazer isso, os eleitores terão de esperar um pouco mais.

As propostas genéricas pregam o "fortalecimento da Secretaria Especial para as
Mulheres". Citam como prioridades a promoção da saúde da mulher, o combate à
violência e a ampliação da participação de mulheres em espaços de poder.

Esquecidas. Presidente do PMDB Mulher, a ex-deputada federal Maria Elvira reclamou
com o candidato a vice-presidente na chapa de Dilma, Michel Temer (PMDB), da
ausência de tópicos específicos sobre políticas de gênero e defesa das minorias.

"O programa está bastante frágil em algumas questões", disse Maria Elvira. A
peemedebista prometeu entregar a Temer amanhã, na ocasião da inauguração do comitê
de campanha de Dilma, em Brasília, ideias compiladas e sugestões do PMDB Mulher
para o programa de Dilma.

"O governo Lula avançou bastante no setor, mas ainda temos que avançar muito na
política reprodutiva, na construção de creches, na educação", opina Maria Elvira. Para o
PMDB Mulher, os temas que devem merecer a atenção da candidata petista são violência
familiar, habitação e saúde da mulher.

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 21  Ostervaldo Galdino da Silva da silva
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"Pátria mãe, Pátria mulher". Isso é mais uma enganação que estão querendo incutir nas cabeças dos
eleitores e eleitoras desatentos! Por quê somente agora essa terrorista, despertou para dar solução a esse
problema grave de violência contra as mulheres! Esse desgoverno do qual ela sempre fez parte, está aí há
8 anos, convivendo com isso a violência, e não é só contra as mulheres, aumentando a cada dia, e não
fizeram nada! Agora, com o propósito sínico de conseguir votos, afim de se perpetuarem no governo, vêm
co essa balela, com mais essa enganação! Se quizessem mesmo resolver essa e outras questões que
afligem o nosso povo, já teriam resolvido. ELES ACHAM QUE ESTÃO ENGANANDO QUEM?
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Lula faz do Brasil cãozinho de 3º Mundo, diz Wall Street Journal

O Brasil pode estar ganhando respeito no front monetário e econômico, mas quando se volta para a
liderança geopolítica, o senhor Da Silva trabalha o tempo todo para preservar a imagem do País como um
cãozinho de Terceiro Mundo ressentido

Uma revisão dos seus dois mandatos revela uma tendência de defender déspotas e dissidentes da
democracia

o PT é um partido acentuadamente à esquerda, mas afirma que ninguém deve confundir Lula com um
bolchevique Ele é meramente um político esperto que emergiu a partir das ruas e adora o poder e
limusines

 19  DILMAPAGÃO LULALAGÃO
12 DE JULHO DE 2010 | 10H 13 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

O FRACASSO DA POLÍTICA EXTERNA DE LULA NA AMÉRICA LATINA!

Louvado por toda a parte como potência emergente, como participante ativo em todos os grandes temas
que ocupam a agenda do planeta, o Brasil não consegue, paradoxalmente, acertar uma, uma que seja, no
subcontinente, a América Latina, que seria o seu quintal natural, sem qualquer conotação pejorativa. Não
serviu para arbitrar o conflito entre Argentina e Uruguai, na crise das "papeleras", a fábrica de celulose na
divisa entre os dois vizinhos, crise que virtualmente paralisou o Mercosul. Não serviu para pacificar Hugo
Chávez e Álvaro Uribe. Não serviu para resolver o conflito hondurenho. Gritou e rangeu os dentes, mas
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