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A secretária de Estado dos
Estados Unidos, Hillary Clinton,
e Cherie Blar, a esposa do ex-
primeiro-ministro britânico
Tony Blair, lançaram na quinta-
feira, 7, a iniciativa mWomen,
um programa que pretende
levar os benefícios sócio-
econômicos da telefonia móvel
para mulheres em países em
desenvolvimento.

Em um evento do
Departamento de Estado,
Hillary Clinton, Cherie Blair e
Rob Conway, conselheiro da
associação de operadoras de
telefonia móvel GSMA, que
criou o programa,
apresentaram a iniciativa, descrita como uma colaboração “sem precedentes” entre os setores
privado e público, dedicados ao desenvolvimento.

—-
• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O programa pretende diminuir a brecha entre homens e mulheres que têm acesso a um telefone
celular no mundo. De acordo com um estudo publicado em fevereiro pela GSMA e a Fundação Cherie
Blair, uma mulher tem 21% menos chances de ter acesso a um telefone celular do que um homem,
porcentagem que aumenta para 23% em países da África sub-saariana, a 34% no Oriente Médio e a
37% no sul da Ásia.

Essa distância representa 300 milhões de mulheres, que também enfrentam outros obstáculos,
sobretudo sócio-econômicos, como o custo de uma aparelho móvel, a desconfiança de maridos de que
elas possuam um celular, ou o analfabetismo, entre outros.

O objetivo da iniciativa é reduzir a diferença pela metade nos próximos três anos e facilitar o acesso
a celulares para 150 milhões de mulheres que vivem com menos de US$ 2 por dia.

O programa também promove o uso do celular para melhorar as condições sócio-econômicas das
mulheres, principalmente nas áreas da saúde, da educação, financeira e empresarial.

Segundo a GSMA, existe um forte incentivo para a participação do setor privado neste programa, por
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causa da oportunidade de negócios em países em desenvolvimento, o que pode render a US$ 13
bilhões por ano com os novos clientes potenciais.

Atualmente, 20 operadoras presentes em 115 países se comprometeram em apoiar o projeto
mWomen, entre elas a Telefónica (controladora da Vivo no Brasil), a americana AT&T, a France
Telecom/Orange e a Vodafone. A fabricante Nokia também vai colaborar com o projeto.

Hillary, que assegurou o apoio do Departamento de Estado e do USAID, defende que “investir em
mulheres é investir em famílias, comunidades e países”, e que “investir no desenvolvimento delas é
a maneira mais direta e efetiva de promover o progresso econômico e social mundialmente”.

Para Cherie Blair, “melhorar o acesso a telefones celulares para mulheres significa que elas poderão
se sentir mais seguras, adquirir conhecimentos e acessar a informações sobre saúde e aumentar sua
renda”.

“Uma agricultora da África sub-saariana pode aprender como proteger sua colheita contra pragas;
uma empreendedora da América Latina pode obter mais facilmente uma licença para seu negócio ou
se comunicar com um cliente ou fornecedor; e uma mulher da Ásia pode fazer transações bancárias
ou controlar as finanças da sua família”, acrescentou a secretária de Estado.

A tecnologia móvel ajuda ainda a fortalecer as instituições democráticas e melhorar a
governabilidade, por exemplo, durante as eleições, ou promever denúncias contra restrições ou
ações violentas, e a lutar contra a corrupção, afirmou ela.

O Departamento de Estado, que aposta na ampliação do acesso à tecnologias para as mulheres, está
desenvolvendo um programa inovador chamado “Justiça Móvel”, para ajudar as mulheres do Congo,
na África, onde as violações formam estatísticas “horríveis”, a ter acesso ao sistema judiciário. Desta
forma, as mulheres podem usar os celulares para produzir provas ou gravar declarações, ou ainda
enviar seus testemunhos aos tribunais, explicou Clinton.

/ EFE

Posts relacionados

Tópicos relacionados

Celular, cherie blair, desenvolvimento, GSMA, hillary clinton, Inclusão digital, mwomen, Negócios

Deixe um comentário:

 Nome (obrigatório)

 E-mail (não será publicado) (obrigatório)

 Site

 

Hillary Clinton e esposa de Tony Blair se juntam à
iniciativa que promove o uso de celulares por
mulheres em [...] Leia mais

POR CARLA PERALVA       

Internet cresce no Brasil
Número de usuários ativos cresceu 5,9% de julho
para agosto deste ano Leia mais

Blogs do Link

Nhom | 15h00

Gambazinho
Deve ser cheirosinho de tão fofinho Leia mais

P2P | 21h52

Arraste e monte sua playlist de
vídeos
- Leia mais

Sempre à mão | 21h18

Proteja o iPhone das crianças
- Leia mais

David Pogue | 11h34

Testando vídeos em celulares…
com Flash
O Flash é mesmo tão ruim nos celulares como diz
Jobs? Leia mais

Personal Nerd | 21h12

Mude o layout do seu Twitter
- Leia mais

Renato Cruz | 19h58

Star Wars de papel
Enquanto George Lucas prepara a versão 3D da
trilogia original de Star Wars, Eric Power resumiu
os três filmes em pouco mai[...] Leia mais

Que Mario? | 15h15

Ubisoft vai reduzir atividades
no Brasil
- Leia mais

Rodrigo Martins | 19h50

Mark Zuckerberg vira
personagem dos ‘Simpsons’
Alguns leitores disseram que exagerei quando
disse que o criador do Facebook, Mark
Zuckerberg, está virando um ícone pop s�[...]
Leia mais

LOL | 19h16

Briga das redes sociais
O Orkut e o Facebook estão disputando você Leia
mais

Gabi e Groc | 12h57

Mapas de metrô
Há varios locais na web que reúnem mapas das
estações de metrô em várias cidades do mundo. O
post do Noupe agrupa os ma[...] Leia mais

TV sem TV | 19h35

http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/&t=Para melhorar o mundo: o celular
http://twitter.com/home?status=http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/&title=Para melhorar o mundo: o celular
javascript:void(0)
javascript:;
javascript:;
http://blogs.estadao.com.br/link/ballmer-defende-investimentos-em-telecomunicacoes/
http://blogs.estadao.com.br/link/mais-concorrencia-no-voip/
http://blogs.estadao.com.br/link/motorola-compra-produtora-de-software/
http://blogs.estadao.com.br/link/telefonica-retira-oferta-por-parte-da-vivo/
http://blogs.estadao.com.br/link/twitter-deve-abrir-escritorio-em-sao-paulo/
http://blogs.estadao.com.br/link/empresa-testa-gps-em-celulares-mais-baratos/
http://blogs.estadao.com.br/link/amazon-planeja-loja-de-aplicativos/
http://blogs.estadao.com.br/link/reajuste-de-celular-tera-novas-regras/
http://blogs.estadao.com.br/link/acoes-da-adobe-tem-recorde-de-alta/
http://blogs.estadao.com.br/link/a-reuniao-dos-chefoes/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/celular/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/cherie-blair/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/desenvolvimento/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/gsma/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/hillary-clinton/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/inclusao-digital/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/mwomen/
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/negocios/
http://blogs.estadao.com.br/link/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_play.php
http://blogs.estadao.com.br/link/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_play.php
http://blogs.estadao.com.br/link/internet-cresce-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/link/internet-cresce-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/link/internet-cresce-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/link/internet-cresce-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/nhom/2010/10/09/gambazinho/
http://blogs.estadao.com.br/nhom/2010/10/09/gambazinho/
http://blogs.estadao.com.br/nhom/2010/10/09/gambazinho/
http://blogs.estadao.com.br/p2p/2010/10/08/arraste-e-monte-sua-playlist-de-videos/
http://blogs.estadao.com.br/p2p/2010/10/08/arraste-e-monte-sua-playlist-de-videos/
http://blogs.estadao.com.br/p2p/2010/10/08/arraste-e-monte-sua-playlist-de-videos/
http://blogs.estadao.com.br/p2p/2010/10/08/arraste-e-monte-sua-playlist-de-videos/
http://blogs.estadao.com.br/sempre-a-mao/2010/10/08/proteja-o-iphone-das-criancas/
http://blogs.estadao.com.br/sempre-a-mao/2010/10/08/proteja-o-iphone-das-criancas/
http://blogs.estadao.com.br/sempre-a-mao/2010/10/08/proteja-o-iphone-das-criancas/
http://blogs.estadao.com.br/david-pogue/testando-videos-em-celulares-com-flash/
http://blogs.estadao.com.br/david-pogue/testando-videos-em-celulares-com-flash/
http://blogs.estadao.com.br/david-pogue/testando-videos-em-celulares-com-flash/
http://blogs.estadao.com.br/david-pogue/testando-videos-em-celulares-com-flash/
http://blogs.estadao.com.br/david-pogue/testando-videos-em-celulares-com-flash/
http://blogs.estadao.com.br/personal-nerd/2010/10/06/mude-o-layout-do-seu-twitter/
http://blogs.estadao.com.br/personal-nerd/2010/10/06/mude-o-layout-do-seu-twitter/
http://blogs.estadao.com.br/personal-nerd/2010/10/06/mude-o-layout-do-seu-twitter/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/renato-cruz/star-wars-de-papel/
http://blogs.estadao.com.br/que-mario/2010/10/06/ubisoft-vai-reduzir-atividades-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/que-mario/2010/10/06/ubisoft-vai-reduzir-atividades-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/que-mario/2010/10/06/ubisoft-vai-reduzir-atividades-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/que-mario/2010/10/06/ubisoft-vai-reduzir-atividades-no-brasil/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2010/10/05/mark-zuckerberg-vira-personagem-dos-simpsons/
http://blogs.estadao.com.br/lol/2010/10/05/briga-das-redes-sociais/
http://blogs.estadao.com.br/lol/2010/10/05/briga-das-redes-sociais/
http://blogs.estadao.com.br/lol/2010/10/05/briga-das-redes-sociais/
http://blogs.estadao.com.br/lol/2010/10/05/briga-das-redes-sociais/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/
http://blogs.estadao.com.br/gabi-e-groc/mapas-de-metro/

	blogs.estadao.com.br
	Link - Estadao.com.br


	Jhci1vLW11bmRvLW8tY2VsdWxhci8A: 
	form1: 
	location: blog
	select0: [http://blogs.estadao.com.br/link/]
	s: 
	input2: 


	Jhci1vLW11bmRvLW8tY2VsdWxhci8A: 
	form3: 
	author: 
	email: 
	url: 
	comment: 
	submit: 




