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As mulheres precisam de oportunidades
e não de privilégios

Senadoras da oposição têm boas expectativas em relação ao
futuro governo Dilma Rousseff
Publicada em 01/01/2011 às 21h06m

Marcio Allemand

RIO - Depois de subir a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse como a primeira mulher eleita

presidente do Brasil , muitas são as expectativas de como Dilma Rousseff irá conduzir o país após oito anos

de governo Lula. Em relação à oposição no Senado Federal pode ser que Dilma Rousseff não encontre

tantos obstáculos no seu futuro governo quanto possa imaginar. Pelo menos para parte parte da ala

feminina da oposição, o fato de uma mulher ocupar a Presidência da República gera uma boa impressão.

Para a senadora e futura governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM-RN), ter uma mulher

no mais alto cargo da política brasileira, é importantíssimo. ( Leia também: No Congresso, desafio maior de

Dilma Rousseff deve ser a Câmara )

( Veja fotos da posse de Dilma Rousseff )

( Ouça o discurso de Dilma no Parlatório )

- É necessário aumentar a representatividade feminina na política e no cenário mundial, afirma.

A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) considera

que ter uma mulher presidente do país nos dá

uma outra visão de mundo, além de ser um

estímulo mesmo para aqueles que não votaram

nela.

- É sinal de que os espaços podem ser abertos. Afinal, as mulheres precisam de oportunidades e não de

privilégios.

A senadora, porém, confessa que está mais preocupada com a divisão dos ministérios entre os partidos.

- Isso talvez possa comprometer, no futuro, o governo de Dilma.

Outra voz importante da oposição, a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) acha que Dilma montou uma

equipe de ministros que é a cara do Lula. Para ela, as escolhas da presidente eleita representam os interesses

do ex-presidente Lula.

- Os nomes escolhidos não me surpreendem nem um pouco, uma vez que Dilma foi uma criação de Lula e

nada mais natural que pelo menos no início do seu governo haja uma ampla interferência dele.
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02/01/2011 Senadoras da oposição têm boas expe…

…globo.com/…/senadoras-da-oposica… 1/4



Nós do DEM não estamos preocupados
com quem é de direita ou de esquerda

Na visão da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), a presidente eleita fez um remanejamento com os

titulares das pastas, entre si, e para acomodação daqueles que não se elegeram ou que ocupavam antes

outra posição no partido ou no Governo.

- Só um ou outro nome indicado pareceu surpreender, disse ela, sem indicar quais nomes foram estes.

Em relação à sugestão de Dilma, que chegou a afirmar que gostaria que seu ministério fosse composto por

pelo menos 30% de mulheres, a senadora do DEM considera esta questão uma bobagem.

- Apesar de ser um reconhecimento à formação e à capacidade da mulher brasileira, que notadamente

possui qualificação para ocupar postos de primeiro escalão, afirma.

Já Marisa Serrano ressaltou que apesar de ser uma defensora da maior presença das mulheres nos cargos

de comando das empresas, do Judiciário e da política, o critério de escolha não pode se restringir exclu-

sivamente à questão de gênero.

- O importante é a capacidade técnica e intelectual de cada uma para ocupar o cargo, especialmente quando

falamos de ministérios, secretarias ou grandes es-tatais, respondeu a senadora, que não considera a

presidente eleita, Dilma Roussef, nenhuma defensora dos diretos das mulheres.

Marisa disse ainda que, por ser mulher, tem uma visão mais holística e social na hora de decidir suas ações

políticas.

- Nós mulheres somos mais sensíveis a algumas questões como saúde e educação, por exemplo. Se ela der

prioridade para a educação, todos nós brasileiros vamos sair ganhando, independente do sexo, res-saltou.

Questionadas a respeito de como a oposição vem se articulando para enfrentar mais 4 anos de governo do

PT, as senadoras responderam que têm-se reunido para debater o foco oposicionista. Elas foram unânimes

em afirmar que vão buscar a união entre as forças para realizar uma oposição combativa, fiscalizadora e

cons-trutiva.

Mulheres da oposição querem encontrar tom certo para debater

E que ninguém espere que elas sejam raivosas. O que as mulheres da oposição querem é encontrar o tom

certo para debater, mesmo com os atuais desen-tendimentos dentro do PSDB e do DEM, como deixou

escapar a senadora Kátia Abreu, que chamou os tucanos de higienistas e disse que eles têm medo de se

aproximar daqueles que consideram de direita.

- Nós do DEM não estamos preocupados com

quem é de direita ou de esquerda, até porque,

nenhum eleitor nunca me perguntou se eu era

de esquerda ou de direita.

Desentendimentos à parte, para as senadoras, é

natural que haja neste momento uma movimentação entre as forças políticas de cada partido.

Se fizer uma gestão muito ruim será péssimo para o país e poderá sim provocar um certo preconceito em

relação às mulheres na política.

- E isso não está ocorrendo apenas entre nós da oposição, como também entre os governistas. Política se

faz conversando, debatendo e chegando a con-sensos. Mais do que desentendimentos, há um in-teresse

muito grande em buscar a unidade e o for-talecimento do partido, afirma a senadora do PSDB, Marisa
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Serrano.

A senadora Maria do Carmo Alves acredita que a oposição vai afinar o discurso para enfrentar o PT de igual

para igual, mas antes é necessário que haja uma reestruturação interna dos partidos.

- Acredito também que as mulheres de oposição são ouvidas e são muito participativas dentro de seus

partidos, revelou a senadora do DEM.

Em relação à expectativa para os próximos 4 anos do país sob o comando de uma mulher, o discurso das

senadoras entrevistadas coincide. Todas elas acham que vai depender de como Dilma comandará os

desígnios da nação.

- Se fizer uma gestão muito ruim será péssimo para o país e poderá, sim, provocar um certo preconceito

em relação às mulheres na política, encerra a senadora Marisa Serrano.

Mas se há uma voz que destoa do restante da oposição, esta voz é a da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO).

Sempre teve uma boa relação com o governo Lula e é conhecida por seu temperamento tranquilo, muitas

vezes apaziguador. Envolvida com as causas sociais, já no primeiro governo de Fernando Henrique, foi

secretária nacional de Assistência Social e, junto com dona Ruth Cardoso, implantou o Programa Nacional

de Erradicação Infantil, que deu origem ao Bolsa Família, um dos carros-chefes do governo petista. Quando

Dilma Rousseff ocupava a Casa Civil, a senadora foi recebida diversas vezes pela então ministra.

Procurada pela reportagem do GLOBO, Lúcia Vânia não foi encontrada, mas sua assessoria garantiu que no

futuro governo, o relacionamento entre a presidente eleita e a senadora deverá ser dos melhores. A conferir.
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