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'O século 21 é das mulheres', diz
Dilma no Senado

do estadão.com.br

A presidente Dilma Rousseff participou nesta terça-feira, 13, da solenidade em homenagem às mulheres que
foram agraciadas com o diploma 'Mulher Cidadã Bertha Lutz'. No momento em que passa por um momento de
tensão em seu governo, Dilma

defendeu a busca da igualdade social e de oportunidades. Contrariando a expectativa, Dilma não investiu em
um discurso político e ao relacionar cada uma das mulheres que ocupam seu governo, lembrou que o Brasil foi
o primeiro país em que uma mulher abriu a Conferência da ONU.

'Acredito que o século 21 é o século das mulheres', disse. No início de seu discurso no plenário do Senado, em
sessão conjunta da Câmara e Senado, Dilma falou das mulheres premiadas, 'que são mulheres de luta, de
reflexão, que exercitaram suas atividades em prol do Brasil e que tiveram coragem de fugir do conformismo,
defenderam igualdade de gênero e oportunidades'. Saudou especificamente a nova presidente da Petrobras,
Maria das Graças Foster, e a ministra da Secretaria das Mulheres, Eleonora Menicucci.

O prêmio é concedido a personalidades femininas que contribuíram para ampliação dos direitos da mulher na
sociedade. Conforme o Estado mostrou neste domingo, 10, Dilma deve aproveitar o evento para não apenas
exaltar a força feminina, como fazer agradecimentos ao Congresso.

Além da presidente, receberam as homenagens Maria do Carmo Ribeiro, ex-mulher do dirigente comunista Luiz
Carlos Prestes (1898-1990); a primeira senadora da história do Brasil, Eunice Mafalda Michiles; a representante
da Comissão Pastoral da Terra Rosali Scalabrin; e a professora associada do Departamento de Ciência Política
da Universidade Federal da Bahia Ana Alice Alcântara da Costa, do Programa de Pós-Graduação em Estudos
Interdisciplinares sobre Mulheres.

Esta é a 11ª premiação desde a criação do diploma, em 2001, com o nome de Bertha Lutz (1894-1976), que foi
uma das pioneiras do feminismo no Brasil, líder na luta pelo direito de voto das mulheres.

Após a cerimônia, de volta ao Palácio do Planalto, Dilma despachará, separadamente, com os ministros de
Minas e Energia, Edison Lobão, e da Fazenda, Guido Mantega.

Acompanhe abaixo os principais momentos da solenidade:

12:18 - Sarney suspende a sessão para saída da presidente.

12:15 - Dilma cita o Brasil sem Miséria e diz que existe uma maciça presença de mulheres em condição de
extrema pobreza. Citou o seu dicurso na ONU no qual abordou mulheres sem condições. Mulheres anônimas
que lutam por isso são as que eu tenho que agradecer por esse prêmio, diz Dilma.

12:12 - Tudo isso é algo que não é política compensatória, e sim focada na igualdade de gênereos, diz Dilma.
'Sinto representando todas as mulheres brasileiras'.

12:09 - Dilma diz ser fundamental que as mulheres tenham condições apropriadas para entrar no mercado de
trabalho. A importância do trabalho feminino, tanto no que se refere ao trabalho igual, como as que trabalham e
precisam deixar seus filhos em segurança é importante, diz Dilma. Pede compromisso a governadores e
prefeitos para criarem mais creches com educação em tempo integral. Ela diz que até 2014 quer ter 60 mil
escolas em tempo integral. 'Não há nenhum país no mundo que chegou a condição de desenvolvidos sem a

publicidade

EM DESTAQUE NO CANAL

Advogado do Macarrão renuncia após mudança
de estratégia na defesa de Bruno

Advogado do ex-goleiro Bruno admite morte de
Eliza

Há menos reboques, mas os pátios estão
lotados

Apreensão de motos aumenta 400% só na
capital

Entrar

HOME ECONOMIA CIÊNCIA EDUCAÇÃO CULTURA LINK FOTOS TV ESTADÃO

35% 65% Enviado 4 vezes

+ VISTOS + ENVIADOS + AVALIADOS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

política brasil são paulo

ESTADÃO

Buscar no MSN Estadão | Web
Ver todos os canais MSN Hotmail Messenger

Opções

ConfirmaRecomendar

http://br.msn.com/


http://www.estadao.com.br/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fo-s%25C3%25A9culo-21-%25C3%25A9-das-mulheres-diz-dilma-no-senado&source=tweetbutton&text='O%20s%C3%A9culo%2021%20%C3%A9%20das%20mulheres'%2C%20diz%20Dilma%20no%20Senado%20-%20%C2%A0%C3%9Altimas%20Not%C3%ADcias%20-%20MSN%20Estad%C3%A3o&url=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fartigo.aspx%3Fcp-documentid%3D32835745%26ocid%3Dtweet&via=portalMSN
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fo-s%25C3%25A9culo-21-%25C3%25A9-das-mulheres-diz-dilma-no-senado&source=tweetbutton&text='O%20s%C3%A9culo%2021%20%C3%A9%20das%20mulheres'%2C%20diz%20Dilma%20no%20Senado%20-%20%C2%A0%C3%9Altimas%20Not%C3%ADcias%20-%20MSN%20Estad%C3%A3o&url=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fartigo.aspx%3Fcp-documentid%3D32835745%26ocid%3Dtweet&via=portalMSN
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fo-s%25C3%25A9culo-21-%25C3%25A9-das-mulheres-diz-dilma-no-senado&source=tweetbutton&text='O%20s%C3%A9culo%2021%20%C3%A9%20das%20mulheres'%2C%20diz%20Dilma%20no%20Senado%20-%20%C2%A0%C3%9Altimas%20Not%C3%ADcias%20-%20MSN%20Estad%C3%A3o&url=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fartigo.aspx%3Fcp-documentid%3D32835745%26ocid%3Dtweet&via=portalMSN
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fartigo.aspx%3Fcp-documentid%3D32835745%26ocid%3Dtweet


http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/advogado-do-macarr�o-renuncia-ap�s-mudan�a-de-estrat�gia-na-defesa-de-bruno
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/advogado-do-macarr�o-renuncia-ap�s-mudan�a-de-estrat�gia-na-defesa-de-bruno
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/advogado-do-ex-goleiro-bruno-admite-morte-de-eliza
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/advogado-do-ex-goleiro-bruno-admite-morte-de-eliza
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/h�-menos-reboques-mas-os-p�tios-est�o-lotados
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/h�-menos-reboques-mas-os-p�tios-est�o-lotados
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/apreens�o-de-motos-aumenta-400percent-s�-na-capital-1
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/apreens�o-de-motos-aumenta-400percent-s�-na-capital-1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1331744434&rver=5.5.4177.0&wp=LBI&wreply=http:%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fo-s%25C3%25A9culo-21-%25C3%25A9-das-mulheres-diz-dilma-no-senado&lc=1046&id=1184
http://estadao.br.msn.com/
http://estadao.br.msn.com/economia/
http://estadao.br.msn.com/ciencia/
http://estadao.br.msn.com/educacao/
http://estadao.br.msn.com/cultura/
http://estadao.br.msn.com/link/
http://estadao.br.msn.com/fotos/
http://estadao.br.msn.com/video/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/politica.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/politica.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/brasil.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/brasil.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/saopaulo.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/saopaulo.aspx
http://br.msn.com/
http://estadao.br.msn.com/
http://br.bing.com/search
http://br.bing.com/search
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/undefined
http://estadao.br.msn.com/
http://br.msn.com/
http://hotmail.com.br/?id=64855&mkt=pt-BR&form=MWGELB&publ=MSNTOOL&crea=TEXT_CIMS015888_Hotmail_PT-BR_0x0_33485
http://windowslive.com.br/public/product.aspx/view/2?form=MWGELB&publ=MSNTOOL&crea=TEXT_CIMS015889_Messenger_PT-BR_0x0_33490


'O século 21 é das mulheres', diz Dilma no Senado -  Últimas Notícias - MSN Estadão

http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/o-século-21-é-das-mulheres-diz-dilma-no-senado[14/03/2012 14:07:07]

Rick Santorum vence as primárias republicanas
no Alabama e Mississipi

Acidente de ônibus na Suíça mata 28, incluindo
22 crianças

Japão: terremoto de 6,8 graus não provoca danos

Exército sírio retoma Idleb após recuo dos
rebeldes

Governo da Síria tortura prisioneiros, afirma ONG

educação integral', pontua.

12:04 - '93% dos cartões do Bolsa Família foram emitidos para mulheres, que sempre se mostraram zelosas.
Também em reconhecimento a esse protagonismo 43% dos contratos do Minha Casa Minha Vida foram feitos
para mulheres', diz a presidente. Dilma diz que firma compromisso para que os contratos sejam feitos em nome
das mulheres, para que as casa fiquem em nome das mulheres, que cuidam dos filhos. Cita o Rede Cegonha
criado para ajudar mulheres gestantes e diz que ampliou no Bolsa Família os benefícios para elas. Diz que tem
compromisso de combater os câncer de cólo e de útero e que ampliou a rede de atendimento a mulheres que
sofrem violência. 'Temos que criar condições para que a violência contra a mulher seja reduzida', afirma.

12:01 - Dilma diz que se dedica a diminuir não também a pobreza e citou alguns números de seu governo.
'Avançamos mais em nove anos do que nas décadas anteriores. Somente no ano passado a pobreza diminuiu
mais de 7,9% no Brasil. Isso foi feito contra a tendência inetrnacional da pobreza', diz Dilma. 'Estamos entre os
emergentes que teve a desigualdade diminuida. Os projetos da aceleração do desenvolvimento econômico são
as razões, segundo Dilma. 'Mas eles crescerão se acrescentarmos a desiguialdade de renda e regional.'

11:58 - Dilma se diz ciente que a luta pela igualdade custou muitos sacrifícios às mulheres. 'Igualdade de
oportunidade é a mais importante das metas do meu governo, assim como foi do presidente Lula', diz ela
destacando que todos os tipos de igualdade deve ser obsessão desse país. 'Se isso ocorrer, seremos uma
nação desenvolvida.'

11:57 - 'Fico feliz com esse prêmio. Me sinto honrada ao estar do lado dessas mulheres valorosas. Todas elas
batalhadoras brasileiras'. Presidente diz que elas são mulheres que se dedicaram aos direitos das mulheres e
que lutaram por um país melhor.

11:54 - Dilma saúda as 10 ministras presentes na solenidade e cita Maria das Graças Froster. 'Tudo isso é
importante porque eu acredito que o século 21 é o século das mulheres.' Cumprimentando os ministros, Dilma
diz que a igualdade entre homens e mulheres é muito importante.

11:53 - 'O Brasil foi o primeiro país que teve uma mulher abrindo a Conferência das Nações Unidas.'

11:50 - 'Junto com Marta, cumprimento o senador José Sarney. É muito importante que sejam dividido o poder
dessa Casa entre um homem e uma mulher. A senadora Benedita disse que Temer tem que cuidar de mim, eu
também vou cuidar dele', diz Dilma.

11:47 - Presidente Dilma Rousseff discursa e inicia dizendo que vai quebrar o protocolo e cumprimentar
primeiro as agraciadas. Dirigindo-se a todas as mulheres homenageada pelo prêmio, Dilma diz que são quatro
mulheres que merecem o seu cumprimento.

11:40 - Ministra Eleonora Menicucci discursa e diz que está com muito orgulho de estar nesta cerimônia. Esse
prêmio representa uma honrosa conquista feminina, diz ela. 'Alcançamos com a presidente Dilma Rousseff o
mais alto posto de poder no Brasil', diz. 'Apesar de a legislação eleitoral prever uma cota mínima de 30% de
mulheres, a partcipação das mulheres é crescente. É preciso uma reforma política,' afirma a ministra. 'Afirmei
em 24 de fevereiro que se trata de um legado histórico das lutas femininas que abriram na democracia a
igualdade de gêneros', pontua.

11:30 - Deputada Benedita da Silva faz seu discurso. Deputada diz estar emocionada por participar desse
'momento histórico' representando a bancada feminina na Câmara dos Deputados. 'Esse cenário era pouco
provavél décadas atrás', diz Benedita. Ela diz a Dilma que Bertha Lutz teria orgulho de ver o trabalho e as
conquistas de Dilma. Emocionada, Benedita presta homenagem a Lula, que colocou Dilma como candidata à
Presidência da República. 'Queremos paridade e uma reforma política que não exclua as mulheres', diz ela.
'Michel Temer cuide bem dela porque ela cuida do Brasil.'

11:22 - Deputada Rose de Freitas discursa. 'Nós mulheres ao longo de uma grande luta, temos aqui no
Legislativa

conquistado algumas legislações que nos garantem conquistas definitivas. Mas ainda não são legislações que
garantem todos os direitos. Venho de um Estado que a cada dois dias se mata uma mulher por violência', diz a
deputada. 'Estamos avançando, tendo mais deveres e obrigações, mas estamos avançando. Fico muito feliz
quando lembro que foi um homem que olhando sua equipe de trabalho buscou uma mulher competente para
ser presidente da República. Essa mulher nos dá um exemplo ao criar um time de mulheres. Precisamos fazer
isso no Congresso Nacional.'

11:18 - Senadora Marta Suplicy discursa. É uma honra hoje estarmos aqui com todas vocês (agraciadas) e
principalmente a presidenta Dilma. Bertha Lutz foi uma luz para conseguirmos o voto, diz Marta. 'O voto nos
deu a condição de cidadãs plenas, mas a eleição da primeira mulher presidente teve um impacto enorme.' As
meninas não vão mais brincar de bonecas, vão brincar de presidente. Esse é o nosso futuro, diz a senadora.

11:08 - Senadora Vanessa Grazziotin discursa. 'Presidente Dilma, a senhora rompe barreiras, quebra tabus e é
isso que precisamos para que as mulheres não ganhem 30% menos que as mulheres. Cumprimento a todas'.
A senadora comanda a entrega do diploma, placa e flores a outras mulheres homenageadas. Entre elas, Ana
Alice Alcantara Costa, Eunice Miquilis, Maria do Carmo (Ribeiro) Prestes e Rosali Scalabrin.

11:06 - Sarney entrega o diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz à Dilma, Marco Maia entrega a pla ca à
presidente e às outras mulheres presentes na bancada recebem flores.

11:03 - Sarney fala sobre a biografia de Dilma e destaca seus feitios frente à Presidência da República. Dilma é
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uma referência de respeito, admiração e de grande respeito internacional, diz ele.

11:00 - Sarney presta homenagem às agraciadas pelo prêmio. Fala sobre Eunice Miquilis, Maria do Carmos
Prestes, Rosali Scalabrim, Ana Alice Alcântara Costa e Dilma Rousseff. 'Ela rompe um paradigma ao ser a
primeira mulher a ocupar a Presidência da República', diz.

'A presença da mulher na política é fundamental para o País.'

10:53 - Sarney discursa e relembra o novo Código Eleitoral que permitiu o voto feminino, há 80 anos. Destaca
personalidades femininas que lutou pelos direitos da mulher. Diz também que criou o Conselho Nacional dos
direitos da mulher. 'Continuamos longe da paridade entre homens e mulheres.'

10:49 - Maia destaca os avanços aprovados no Congresso para equiparar a mulher ao homem. Cita a lei que
exige que os salários sejam iguais aos dos homens e diz que existe no Congresso 134 projetos que beneficiam
as mulheres. Fala também sobre a lei Maria da Penha. O Brasil só será democrático quando as decisões forem
tomadas depois da discussão de todos, diz Maia.

10:47 - Maia destaca que cresce o número de mulheres no parlamento brasileiro. 'Esse é um avanço
extraordinário, uma vez que somente em 80 anos as mulheres conquistaram o poder de voto.'

10:43 - Deputado e presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia discursa. 'O Brasil provou com a eleição
de Dilma que confia na capacidade feminina.'

10:37 - Presidente do Senado José Sarney dá abertura à solenidade no Senado.

10:35 - Dilma recebe um bouquet de flores da banca da femininada Câmara.

10:30 - Presidente Dilma chega e segue para o plenário

do Senado para o início da solenidade.
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