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REPORTAGEM / MULHERES NO PODER - 25/03/2011

A mudança começa com elas

Por Maria Laura Neves e Marina Caruso

Iriny Lopes
Ministério: Secretaria de Políticas para as Mulheres 
Filhos: Carolina, 33, Nicolas, 30, e Flávia, 19 
Netos: Cristal, 11, Áries, 9 meses 
Estado civil: Separada 
Trajetória: Nascida em Lima Duarte (MG), fez carreira no PT e foi deputada federal 
Pricipais desafios: combater a desigualdade econômica entre os gêneros

>> Iriny Lopes fala sobre descriminalização do aborto

MC Qual é o maior desafio da sua pasta?
IL Estamos trabalhando dentro do eixo estratégico do governo da Dilma: a superação da miséria. A maioria
dos miseráveis e pobres no Brasil são mulheres e seus filhos, em especial as mulheres negras. Também
vamos trabalhar para que o Brasil se retrate democraticamente do jeito que ele é demograficamente. Somos
a maioria da população, temos mais qualificação na educação, mas continuamos sendo minoria no mercado
de trabalho e nos postos de comando. Nas empresas ainda temos uma remuneração menor para fazer a
mesma função.

MC Que medidas efetivas a senhora está planejando para a diminuir a desigualdade entre os
gêneros?
IL Nosso ministério é um ministério de meio. Nosso papel maior é de articulação entre os ministérios que
fazem as políticas de ponta, que por sua vez também não são quem as executa. Quem executa as políticas
no Brasil são os governos estaduais e as prefeituras. Para enfrentar a feminização da pobreza, temos que
sair da informalidade e reconhecer como trabalho coisas que culturalmente não são. Por exemplo: se você
chega numa população de pescadores, as mulheres que ajudam na escamação, na limpeza do peixe e no
preparo para a venda não são reconhecidas como trabalhadoras. Isso é trabalho!

MC A meta do governo é diminuir em 15% o índice de mortalidade materna no país. O que
está sendo feito com relação a isso?
IL O [ministro José] Padilha está tomando medidas efetivas e temos um setor aqui da Secretaria que
trabalha com isso. É preciso que o pré-natal seja feito no mesmo lugar do início ao final da gravidez. Não é
no dia que a mulher está indo ter seu filho, entra no carro e fica procurando uma vaga.

MC A senhora milita pela defesa dos direitos das mulheres e pelo fim das injustiças sociais
desde a juventude. Quando surgiu esse desejo?
IL Meu pai veio para o Brasil muito jovem. Saiu da Grécia no início da guerra civil, o exército brigando
contra o povo. Os comunistas gregos lançaram campanhas de não adesão e ele entrou firmemente dentro
desse pensamento. Minha mãe era uma mulher forte, a primeira geração brasileira de imigrantes italianos,
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pessoas que construíram suas famílias com trabalho árduo. Cresci vendo minha mãe assumir a condução da
casa quando meu pai viajava para trabalhar. Ela me ensinou dignidade, a não "baixar as oreia", como
dizíamos no interior de Minas. Desde criança não tenho tolerância com a intolerância. Na escola, me indispus
com professores ou outros grupos de alunos. Tinha aquela coisa de chamar os outros de "neguinho", de
"pretinho" e eu me irritava.

MC A senhora coordenou o Fórum Reage, no Espírito Santo, uma entidade que denunciava as
ligações do crime organizado com o governo. Na época, a senhora chegou a ser ameaçada de
morte. Como isso interferiu na sua vida pessoal?
IL O fato de o estado do Espírito Santo ser portuário e ter um sistema de estradas bem articulado facilita o
crime. Também tem uma violência, que no início era muito velada, mas com o tempo foi se expandindo,
com altos índices de homicídios. No Espírito Santo não tem bala perdida. As balas são achadas e dirigidas.
Chacinas, crime de mando...

MC É o estado com maior índice de assassinato de mulheres...
IL Sim. Infelizmente. E também de jovens. Nós (o movimento de direitos humanos, lideranças religiosas e
dos movimentos de lutas populares, alguns políticos) começamos a denunciar esses crimes desde o final de
década de 60. Fomos taxados de malucos, irresponsáveis, que dizíamos que tinha crime organizado em um
estado calmo e tranqüilo. Diziam que jogávamos lama no nome de pessoas e autoridades. Mas não
esmorecemos. Chegou num tal ponto que conseguimos uma grande articulação na sociedade, através do
Fórum Reage Espírito Santo. Neste processo, fui uma das pessoas ameaçadas, não a única. Tive por seis
anos a proteção da polícia federal.

MC Como foram essas ameaças?
IL Primeiro foram telefonemas, depois comecei a ser seguida até as ameaças se tornarem claras. Homens
vinham até mim na rua e diziam que iam me pegar. Cheguei a ter uma emboscada durante um período que
fiquei sem proteção policial, em 1999. Estava chegando em casa de carro e vi que tinha um outro carro
branco parado. A rua estava deserta, era noite. Eu estava sozinha. Quando fui chegando, abaixaram o vidro
do carro e vi o cano da arma. Falaram: “é ela”. Acelerei e saí igual uma maluca cortando as ruas do meu
bairro. Daí a Organização dos Estados Americanos determinou ao governo brasileiro que voltasse a minha
proteção.
 
MC Que idade tinham seus filhos nessa época? 
IL Minha filha mais nova tinha oito anos. Foi um período desesperador para a minha família. A gente
tentava manter o máximo possível de normalidade. Mas tínhamos muito medo. Eles e eu. Eu tinha medo de
algo acontecesse com eles. Fiquei anos sem passear, ir a um restaurante com a minha família. Meu maior
medo era que um atentado contra mim os atingisse. Meus filhos e meu marido saiam juntos e eu saia
sozinha.

MC Não pensou em desistir?
IL Não... Não tem como recuar de determinadas coisas.

MC A senhora se preocupa mais com o comprimento da saia, o brinco que vai usar, depois que
virou ministra?
IL Passei a usar maquiagem aqui porque toda hora tem foto. Mas não é todo dia. Normalmente eu não uso
maquiagem. Não é "on the rocks", não. É cowboy mesmo. Não faço escova porque eu tenho muito
redemoinho e fico parecendo uma vaca lambida. Faço unha toda semana porque meus cantinhos inflamam e
isso me incomoda pra caramba. Claro que cumprimento, manga, essas coisas dão formalidade e eu sou
uma autoridade, represento o país, tenho que ter atenção com isso.

MC É a favor da legalização do aborto?
IL As mulheres têm de ter o direito de decidir e o estado deve ampará-las nesta decisão. Nenhuma mulher
gosta de passar por uma situação dessas.
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