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BRASÍLIA - A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)
vem sendo lembrada na reforma ministerial a ser feita em 2012, já tendo
sido inclusive considerada a possibilidade de extingui-la. Isso, no entanto,
não impediu que seu orçamento crescesse nos últimos anos. Segundo
dados da ONG Contas Abertas, em 2005, a dotação orçamentária para a
secretaria foi de R$ 24,5 milhões. Em 2011, esse valor cresceu 344,9%,
chegando a R$ 109 milhões.

Inicialmente, o orçamento de 2011 previa R$ 55 milhões para a pasta,
valor que foi inflado com emendas parlamentares até chegar aos R$ 109
milhões. Para 2012, o Projeto de Lei Orçamentária prevê R$ 75 milhões
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Ministra Iriny Lopes deverá sair na reforma ministerial de Dilma no início de 2012
WALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL
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para a SPM, ainda sem o acréscimo das emendas de deputados e
senadores.

Segundo o Contas Abertas, dois programas são responsáveis por mais
de 80% do orçamento da secretaria. O "Cidadania e Efetivação de
Direitos das Mulheres" tem quase metade da dotação da SPM (R$ 53,8
milhões), seguido pelo programa "Prevenção e Enfrentamento da
Violência Contra as Mulheres", com R$ 36,8 milhões previstos.

No entanto, quando o critério usado são os desembolsos já feitos, a
situação se inverte. O programa "Prevenção e Enfrentamento da
Violência Contra as Mulheres" á teve R$ 17,9 utilizados, dos quais R$
10,9 milhões são restos a pagar de anos anteriores. Já o programa
"Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres" gastou até o momento
R$ 10,3 milhões, sendo que a maior parte (9 milhões) também vem de
restos a pagar.

A secretaria foi criada em 2003, por meio de medida provisória, no
primeiro dia do governo Lula. Ligada à Presidência da República, a SPM,
segundo seu site, tem como objetivo desenvolver ações conjuntas com
todos os ministérios e secretarias especiais, permitindo assim "a
incorporação das especificidades das mulheres nas políticas públicas e o
estabelecimento das condições necessárias para a sua plena cidadania".

Em 2011, no entanto, a SPM ficou mais em evidência devido à polêmica
em torno do anúncio de roupa íntima estrelado pela modelo Gisele
Bündchen. Na propaganda, a modelo aparece ora de roupa, ora de
lingerie para "convencer" o marido a relevar algumas situações em que se
envolveu, como um acidente de carro. Quando ela está de roupa,
aparece escrito "errado", mas quando ela usa apenas lingerie, o anúncio
informa "certo".

A ministra Iriny Lopes não gostou nenhum pouco e manifestou repúdio à
campanha, que, segundo ela, é preconceituosa e discriminatória. No
entanto, a manifestação de Iriny Lopes, que pediu a suspensão da
propaganda, trouxe mais visibilidade às peças publicitárias. Também
gerou críticas de que a ministra estaria tentando interferir indevidamente
onde não devia.

Para a reforma ministerial do ano que vem, a presidente Dilma Rousseff
tem reparos à atuação das secretarias setoriais criadas no governo Lula
nas áreas social e econômica. No entanto, de acordo com um ministro -
conforme informou na terça-feira o colunista do GLOBO, Ilimar Franco -,
Dilma teria dificuldade política para promover uma reforma administrativa
que extinguisse algumas dessas pastas. As informações que circulam,
avalia esse ministro, fazem parte da luta interna petista pré-reforma
ministerial. Entre as dificuldades está justamente a extinção da SPM e da
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir),
também comandada por uma mulher filiada ao PT, a ministra Luiza
Bairros.

Extinta ou não a SPM, a ministra Iriny Lopes poderá deixar o governo em
2012. Ela é pré-candidata à prefeitura de Vitória (ES) pelo PT.
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