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Governo Dilma Rousseff

Iriny quer ser interlocutora do Espírito Santo em Brasília
"Pude perceber que a grande maioria das pessoas se expressou na direção de que eu aceitasse o convite"

Por Danieleh Coutinho (danihcoutinho@eshoje.com.br).

Depois de mais de 20 dias "escorregando", como ela
mesma disse, a deputada federal, Iriny Lopes (PT) falou
nesta quinta-feira (23) sobre sua indicação para o cargo
de ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres no Governo Dilma Rousseff (PT).
Segundo a capixaba, ela não falou abertamente sobre o
assunto anteriormente porque o convite de fato só
aconteceu nesta quarta (21). O que havia antes era uma
expectativa, pois, segundo ela, entre os "companheiros"
já se falava da lembrança de seu nome.

"As pessoas falavam na rua para eu aceitar. Vocês
(imprensa) me espremeram na parede durante uns 20
dias, mas eu escorreguei. Eu não podia falar de algo que
não era de minha competência, mas da presidente

eleita, Dilma. O convite só se materializou mesmo ontem. Eu tinha expectativa, pois muitos companheiros
sinalizaram que ela pensava em mim. Mas a prudência nos orienta a não colocar os carros na frente dos bois.
Independentemente do convite, a lembrança já tinha me deixado feliz".

Satisfeita com o convite da presidente eleita Dilma Rousseff, Iriny garante que não deixará de defender os
interesses do Espírito Santo. E não pretende alterar os quadros da Secretaria especial, que conta hoje com 15
cargos comissionados e nem mexer na equipe já existente imediatamente. "Trabalharei com o mesmo empenho se
fosse assumir o Congresso, na luta pelos anseios capixaba. Essa é uma porta aberta pros interesses do Estado",
conta.

A intenção da ainda deputada federal, e que já teria sido assunto discutido com Dilma e o governador eleito do ES
Renato Casagrande (PSB), é atuar como interlocutora dos interesses do Estado em Brasília. Quanto a escolha de seu
nome, a petista explicou que tem relação com sua atuação como militante dos Direitos Humanos.

"Eu sou militante dos Direitos Humanos e esta militância me deu a oportunidade de trabalhar diversos temas.
Porque Direitos Humanos é um conceito e uma política, mas é muito ampla. Ela trabalha com criança, adolescente,
com sistema prisional. E dentro dessa militância eu puder trabalha o tema sobre as mulheres. Motivo pelo qual a
nossa presidenta me fez esse convite", explicou Iriny. E ressaltou ainda que dentro do trabalho de proteção às
mulheres ela foi relatora da Lei Maria da Penha na Câmara dos Deputados.

Para decidir se aceitaria o convite para o cargo, a petista disse que refletiu muito, sobretudo em função de ter
recebido mais de 74 mil votos para a sua reeleição. Mas sente que o apoio era para que aceitasse. "Pensei bastante,
pois é sempre uma decisão muito difícil. Eu tive a hora de receber mais de 74 mil votos de capixabas que
depositaram a confiança no exercício de um terceiro mandato. Não tem mecanismos para aferir a opinião de 74 mil
pessoas. Se elas me liberariam ou não para aceitar esse convite. Pude perceber que a grande maioria das pessoas
se expressou na direção de que eu aceitasse o convite. (...) O tema não chegou a ser tratado formalmente na
Executiva Estadual do PT, mas os companheiros sempre demonstraram apoio para que eu aceitasse".

A nova posição de Iriny, segundo os PT do Espírito Santo, é positiva não só para o partido. Como também para o
Estado. De acordo com o prefeito de Vitória, João Coser, é uma honra para a sigla ter um membro convidado para
fazer parte do quadro ministerial do Governo Federal. "É uma grande importância e uma honra para o partido ter
uma ministra. O Espírito Santo é homenageado. Ganha o Estado e ganha Iriny".

Com a ida de Iriny Lopes para um ministério, o PT perde sua única vaga na Câmara dos Deputados. No entanto isso
não chegou a ser um peso na decisão. "Perdemos na Câmara, mas ganhamos no Senado com a senadora Ana Rita
Esgário - que assumirá a vaga de Renato Casagrande. A Iriny vai participar dos encontros ministeriais. Eu acho que
temos que comemorar. pois o cargo é raramente indicado para o Espírito Santo", disse João Coser.

Sobre a função de ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes explica que
sentiu, após uma longa conversa com a presidenta Dilma, que será prioridade do próximo governo o trabalho de
combate e erradicação da miséria no Brasil. Ela disse ainda que a Secretaria vai assumir um novo patamar, por ser
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a Dilma e primeira presidenta no Brasil e a secretaria trabalhar políticas voltadas para a mulher.

O trabalho desta secretaria especial é voltado para a feminização da pobreza. Ou seja, segundo estudos, a maior
parte da população pobre é composta por mulheres. Sobretudo àquelas que são chefes de família e arrimo de
família. E se a meta do governo é erradicação da pobreza, política voltada para as mulheres é vista como
fundamental. A intenção é criar programas de enfrentamento da violência contra a mulher e dar condições de vida
digna por meio de criação de possibilidades de trabalho. Dando autonomia econômica.

Quanto aos filhos destas mulheres, a meta é o cumprimento da promessa de campanha de Dilma Rousseff, de
construção de seis mil creches. O equivalente a uma creche por município ao menos. E, para isso haverá parcerias
com os municipios. Para isso, Iriny Lopes quer rodar o país viabilizando a realização destas metas.
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