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"Até pouco tempo, antes da Constituinte, nem banheiro feminino tinha no
Plenário", diz a petista Laisy Moriére tentando justificar a falta de candidaturas
femininas para o Congresso. Secretária nacional de mulheres do PT, ela diz que
pensa em deixar o posto de dirigente para se candidatar, mas ainda não pôde.
"Só disputo eleição se for para ser eleita e isso é difícil".

Já no PV, a candidata a deputada estadual e também secretária para mulheres
Regina Gonçalves conta que já viu mulheres se filiarem ao partido e desistirem
para poder tomar conta da família. A presidente do PSDB Mulher, deputada
Thelma de Oliveira, argumenta ainda que outras desistem da política por falta de
apoio dos maridos.

Uma novidade na lei aprovada no ano passado exige que os partidos tenham
pelo menos 30% de mulheres candidatas. No primeiro pleito sob a nova medida,
foram poucos os partidos e coligações que conseguiram cumpri-la. Não há uma
punição prevista para o partido que não atingir esses 30%.

No Democratas, foram apenas 5,2% de mulheres inscritas como candidatas a
deputadas federais. No PMDB, 12,2%. No PV, 23,3% e no PT, 28,3%. Já o PSDB
atingiu a meta, 32%. O dado, porém, não inclui os candidatos registrados por
coligações. Por exemplo, um total de 97 candidatos a deputado federal foi inscrito
pela coligação PRB/PT /PR/PC do B/PT do B, mas só 9,3% eram mulheres.

Laisy não perde tempo fazendo defesas.

- É culpa do partido também. O partido tem que investir mais nas mulheres, por
exemplo, mudando a reunião para um horário em que a mulher não tenha que
cuidar dos filhos, oferecendo formação política para a mulher - reclama.

A coordenadora do programa da ONU para mulheres, Júnia Puglia, reforça a
opinião de Laisy.

- Eu concordo que a cota pode não ser a melhor forma. Seria interessante se os
partidos abrissem um espaço político de verdade. Se dissessem "nós temos
interesse que vocês aprendam como se faz política".

Para Thelma, a cota contribui porque obriga os partidos a se preocuparem com as
candidaturas femininas. "A cota impede os partidos de ficarem lançando
candidaturas laranjas. Aquela do tipo 'lança que a pessoa participa e só'. Ou

Últimas notícias

» Funcionários da Gol entram em estado de
greve

» Sindicato promete greve caso P-33 seja
reaberta

» PCC não tem líderes, revela autora de livro
sobre a facção

 

Busque outras notícias no Terra

Sexta, 30 de julho de 2010, 09h18

Maridos e dinheiro impedem cota para mulheres na política

 Sonora. Ouça músicas grátis
   

  

› Terra Magazine › Política

Fale conoscoRSSComentar

Imprimir Enviar

http://terramagazine.terra.com.br/index.html
http://terramagazine.terra.com.br/index.html
http://terramagazine.terra.com.br/index.html
http://terramagazine.terra.com.br/blogs
http://terramagazine.terra.com.br/blogs
http://terramagazine.terra.com.br/colunistas
http://terramagazine.terra.com.br/colunistas
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6579,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6579,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6583,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6583,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6580,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6580,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6581,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6581,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6584,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6584,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6586,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6586,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI11363,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI11363,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6582,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/capas/0,,EI6582,00.html
http://terramagazine.terra.com.br/

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4622110-EI6578,00-Funcionarios+da+Gol+entram+em+estado+de+greve.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4622110-EI6578,00-Funcionarios+da+Gol+entram+em+estado+de+greve.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4622120-EI6578,00-Sindicato+promete+greve+caso+P+seja+reaberta.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4622120-EI6578,00-Sindicato+promete+greve+caso+P+seja+reaberta.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4615366-EI6578,00-PCC+nao+tem+lideres+revela+autora+de+livro+sobre+a+faccao.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4615366-EI6578,00-PCC+nao+tem+lideres+revela+autora+de+livro+sobre+a+faccao.html
http://www.terra.com.br/
http://trackingprodutos.terra.com.br/tt.php?action=click&parceiro=2081&redirect=http%3A%2F%2Fsonora.terra.com.br%2F%3Futm_source%3Dbarraantigaterra-canais%26utm_medium%3Dbarraantigaterra-sonora%26utm_campaign%3Dsonora-na-barraantigaterra-canais
http://www.terra.com.br/ads/campanhas/shopping_botaotopo.htm
http://mail.terra.com.br/
http://chat.terra.com.br/
http://www.terra.com.br/ads/campanhas/indice_canaisbotaotopo.htm
http://terramagazine.terra.com.br/
http://terramagazine.terra.com.br/faleconosco.html
http://terramagazine.terra.com.br/faleconosco.html
http://rss.terra.com.br/
http://rss.terra.com.br/
http://twitter.com/bob_fernandes
javascript:AbrePopImprimir('http://noticias.terra.com.br/imprime/0,,OI4594648-EI6578,00.html','ImpNot','619','500')
javascript:AbrePopImprimir('http://noticias.terra.com.br/imprime/0,,OI4594648-EI6578,00.html','ImpNot','619','500')
javascript:AbrePopEnviar('http://noticias.terra.com.br/indica/0,,OI4594648-EI6578,00.html','EnvNot','310','230','auto')
javascript:AbrePopEnviar('http://noticias.terra.com.br/indica/0,,OI4594648-EI6578,00.html','EnvNot','310','230','auto')



Maridos e dinheiro impedem cota para mulheres na política - Terra - Política

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4594648-EI6578,00.html[13/08/2010 17:25:23]

2 comentários

1 DE 1

responder |  reportar abuso 0 1 

responder |  reportar abuso 1 1 

O que é isto?

 del.icio.us  Facebook  Technorati

 My Yahoo!  Menéame

 Fresqui

Compartilhe esta notícia

lança ou aquelas vagas que seriam das mulheres não podem ser preenchidas
por homens". Assim como Laisy, ela critica a falta de investimento partidário em
capacitação política para as mulheres.

Uma questão financeira

A lei aprovada na verdade não faz referência a mulheres. A exigência é que o
partido tenha pelo menos 30% de candidatos de qualquer que seja o sexo
minoritário. Se as mulheres fossem maioria, então haveria uma cota para
homens. Na prática, porém, a política é um universo majoritariamente masculino,
acreditam as políticas.

"Historicamente, o exercício de poder sempre foi território masculino", aponta
Júnia. Laisy não quer enfrentar as urnas porque diz que vai faltar dinheiro para a
campanha. Na hora de conseguir doações de empresas, "os homens sempre vão
ganhar mais dinheiro que as mulheres", critica.

Regina não discorda, embora evite a polêmica. "É de conhecimento de todos que,
porque as candidaturas masculinas têm uma maior tradição, é óbvio que, quando
você vai buscar apoiadores, eles vão fazer uma análise de um currículo que
tenha um histórico mais consolidado, mas eu pessoalmente nunca senti isso".

Para Thelma, o modelo de financiamento atual privilegia candidaturas que já têm
recursos e políticos que são costumeiramente candidatos, o que termina por dar
vantagem aos homens. Ela defende a reforma no modelo de financiamento como
uma chance para as mulheres.

Veja também:
» Site propõe que candidatos prestem contas semanalmente 
» Por divisão de bens de Collor, Rosane desiste de candidatura 
» Poucos "famosos" eleitos para a Câmara tentam chamar atenção 
» Siga Bob Fernandes no twitter
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