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A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, garantiu que não será permitido qualquer
retrocesso na aplicação da lei Maria da Penha, que instituiu penas especiais para a violência
contra as mulheres. "Temos que promover um combate sem quartel à violência contra a
mulher", disse a ministra, que participou da entrega do diploma Bertha Lutz de homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, em sessão do Congresso Nacional.

Dilma Rousseff citou a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, que declarou serem as mulheres obrigadas a
produzir o dobro que os homens produzem, como única forma de serem respeitadas profissionalmente. "Eu diria
mais, diria que a mulher tem que produzir o triplo para ser reconhecida." A ministra disse que a jornada da mulher
começa mais cedo e termina mais tarde, que a mulher é a primeira a despertar e a última a repousar, e que muitas
vezes os filhos ficam em casa sem os cuidados adequados.

"Trazemos a vida em nosso ventre. E se isso nos faz diferentes, não pode, de forma alguma, nos fazer desiguais",
acrescentou.

A ministra relacionou várias medidas em defesa da mulher e da família que atribui ao governo Luiz Inácio Lula da
Silva: o dinheiro do Bolsa Família é entregue diretamente às mulheres; os títulos de propriedade do programa
Minha Casa Minha Vida são também emitidos em nome das mulheres; igualmente, as terras distribuídas em
assentamentos para agricultura familiar são em nome das mulheres. E acrescentou:

"O programa Luz para Todos acabou com o drama da lata d'água na cabeça, ao permitir que se bombeie água
para as casas mais pobres; o mesmo programa permite o uso da máquina de costura, da máquina de lavar, da
geladeira, o que torna a vida menos penosa".

Agência Senado

 

 

 

Dilma diz que não permitirá
retrocessos na Lei Maria da
Penha
09 de março de 2010 • 15h01

comentários
44

mais notícias de brasil »

Siga o Terra no Twitter

Homenagem ao Dia da Mulher reúne Marina e Dilma

Dilma: Brasil precisa de personagens sensatas e objetivas

Dilma: programas do governo garantiram conquistas a mulheres

 

   

envie sua foto, notícia ou vídeo »

17h38  Para delegado, estudante da USP
morreu ao se desequilibrar e cair

17h30  Criminosos invadem loja de
eletrônicos com carro em SP

17h08  SP: jovem que beijou menino de
13 anos é transferido para CDP

mais notícias »

BRASIL CIDADES POLÍCIA POLÍTICA TRÂNSITO MEDIAON CASO BRUNO

na Web no Terraassinaturas e serviços

http://www.terra.com.br/portal/
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI306-SUQ,00.html
http://twitter.terra.com.br/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4310190-EI7896,00-Homenagem+ao+Dia+da+Mulher+reune+Marina+e+Dilma.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4309858-EI7896,00-Dilma+Brasil+precisa+de+personagens+sensatas+e+objetivas.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4309951-EI7896,00-Dilma+programas+do+governo+garantiram+conquistas+a+mulheres.html
http://noticias.terra.com.br/vcreporter
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789133-EI5030,00-Para+delegado+estudante+da+USP+morreu+ao+se+desequilibrar+e+cair.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789133-EI5030,00-Para+delegado+estudante+da+USP+morreu+ao+se+desequilibrar+e+cair.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789133-EI5030,00-Para+delegado+estudante+da+USP+morreu+ao+se+desequilibrar+e+cair.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789133-EI5030,00-Para+delegado+estudante+da+USP+morreu+ao+se+desequilibrar+e+cair.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789118-EI5030,00-Criminosos+invadem+loja+de+eletronicos+com+carro+em+SP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789118-EI5030,00-Criminosos+invadem+loja+de+eletronicos+com+carro+em+SP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789118-EI5030,00-Criminosos+invadem+loja+de+eletronicos+com+carro+em+SP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789118-EI5030,00-Criminosos+invadem+loja+de+eletronicos+com+carro+em+SP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789068-EI5030,00-SP+jovem+que+beijou+menino+de+anos+e+transferido+para+CDP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789068-EI5030,00-SP+jovem+que+beijou+menino+de+anos+e+transferido+para+CDP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789068-EI5030,00-SP+jovem+que+beijou+menino+de+anos+e+transferido+para+CDP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4789068-EI5030,00-SP+jovem+que+beijou+menino+de+anos+e+transferido+para+CDP.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI306-SUQ,00.html



http://noticias.terra.com.br/brasil/
http://noticias.terra.com.br/brasil/
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI8139,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI5030,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI7896,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/
http://noticias.terra.com.br/brasil/mediaon/2010/ultimasnoticias/0,,EI17175,00.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/ultimasnoticias/0,,EI16746,00.html
http://noticias.terra.com.br/
http://economia.terra.com.br/
http://esportes.terra.com.br/
http://diversao.terra.com.br/
http://vidaeestilo.terra.com.br/
http://terratv.terra.com.br/
http://sonora.terra.com.br/
http://shopping.terra.com.br/comparador/
http://chat.terra.com.br/
http://noticias.terra.com.br/vcreporter
http://www.terra.com.br/indice
http://mail.terra.com.br/
http://www.terra.com.br/horoscopo
http://www.climatempo.com.br/

javascript:tbox.go('/users/',%20'welcome',%20tgmKey)
javascript:tbox.go('/settings/',%20'settings',%20tgmKey)
javascript:tbox.go('/inbox/',%20'email_inbox',%20tgmKey)
javascript:tbox.go('/super_contacts/',%20'friends',%20tgmKey)
javascript:tbox.go('/expressions/',%20'expressions_fotolog',%20tgmKey)

	noticias.terra.com.br
	Dilma diz que não permitirá retrocessos na Lei Maria da Penha


	krTWFyaWErZGErUGVuaGEuaHRtbAA=: 
	form4: 
	query: 
	input5: 




