
Pronunciamento à nação da Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia das Mães — Planalto.gov.br

http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/pronunciamento-a-nacao-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-por-ocasiao-do-dia-das-maes/view[14/05/2012 12:18:44]

 Tweetar 2  

Imprensa

Discursos

Pronunciamento à nação da Presidenta da República, Dilma
Rousseff, por ocasião do Dia das Mães

13/05/2012 às 20h50

 

Queridas mães brasileiras,

 

Talvez seja essa a primeira vez que, desta cadeira presidencial, alguém faz um
pronunciamento no nosso dia, o Dia das Mães. Não por acaso, é também a primeira
vez que nosso país tem uma presidenta, uma mulher que é mãe, filha e avó. Uma
mulher, que como a maioria de vocês, já se emocionou nessa data.

Hoje, quero dar um abraço cheio de alegria e esperança em todas as mães
brasileiras, em especial, nas que mais sofrem, nas que passam sacrifício para
alimentar, criar e educar seus filhos. Sei que quando uma presidenta fala para as
mães mais pobres, todas as outras mães a escutam com alma e coração. Por isso,
sei que cada uma de vocês está atenta ao que eu vou dizer. Não são apenas
palavras de conforto que tenho para as mães mais pobres do nosso país. Quero
anunciar, hoje, o lançamento da ação Brasil Carinhoso, que irá tirar da miséria
absoluta todas as famílias brasileiras que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade.

O Brasil Carinhoso faz parte do grande programa Brasil Sem Miséria, que estamos
desenvolvendo com sucesso em todo o território nacional. E será a mais importante
ação de combate à pobreza absoluta na primeira infância já lançada no nosso país.
O nome da ação diz tudo: Brasil Carinhoso. É o Brasil cuidadoso, o Brasil que cuida
bem do seu bem mais precioso: as nossas crianças. Que tem carinho e amor por
elas.

Todos sabem que a principal bandeira do meu governo é acabar com a miséria
absoluta no nosso país. Mas nem todos sabem que, historicamente, a faixa de idade
onde o Brasil tem menos conseguido reduzir a pobreza é, infelizmente, a de crianças
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de 0 a 6 anos.

Para um país, é uma realidade duplamente amarga ter, ao mesmo tempo, gente
ainda vivendo na miséria absoluta e esta pobreza se concentrar, com mais força,
entre as crianças e os jovens.

A concentração da pobreza é igualmente cruel regionalmente, pois é no Nordeste e
no Norte onde ela está mais presente. Setenta e oito por cento das crianças
brasileiras em situação de pobreza absoluta vivem nestas duas regiões. E 60% delas
estão no Nordeste. Ou seja, regiões mais pobres, crianças mais desprotegidas,
mães e pais entregues, historicamente, à sua própria sorte.

A vida das crianças pobres tem melhorado muito nos últimos anos no Brasil. O
índice de mortalidade infantil caiu 47,5% no país, e 58,6%, no Nordeste. Porém,
muito ainda precisa ser feito e a situação se agrava em períodos de seca, como
ocorre neste momento no Nordeste. Por estas razões, o Brasil Carinhoso, mesmo
sendo uma ação nacional, vai olhar com a máxima atenção para as crianças destas
duas regiões mais pobres do país: para o Norte e para o Nordeste.

Como outros programas do Brasil Sem Miséria, ele será uma parceria dos governos
federal, estaduais e municipais e terá três eixos principais. O primeiro, e muito
importante, vai garantir uma renda mínima de R$ 70,00 a cada membro das famílias
extremamente pobres que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos. É uma
ampliação e um reforço muito importante ao Bolsa Família. Isso, aliás, tem sido uma
prática bem-sucedida do Brasil Sem Miséria.

O segundo eixo do Brasil Carinhoso será aumentar o acesso das crianças muito
pobres à creche. E o terceiro, ampliar a cobertura dos programas de saúde para
elas. Neste caso, além do reforço dos atuais programas de saúde, vamos lançar um
amplo programa de controle da anemia e deficiência de vitamina A, e introduzir
remédio gratuito contra asma nas unidades do Aqui Tem Farmácia Popular.

Quero enfatizar a importância de se ampliar efetivamente o acesso das crianças
pobres às creches. E creche significa mais que um teto ocasional para essas
crianças. A creche significa saúde, educação, comida, conforto, lazer e higiene.
Significa atacar pela raiz a desigualdade. Para ampliar essa cobertura, vamos
construir novas creches e, especialmente, ampliar e estimular convênios com
entidades públicas e privadas.

Com o Brasil Carinhoso, estamos reforçando fortemente as ações do Brasil Sem
Miséria que beneficiam as mulheres e as crianças. As crianças, aliás, têm sido a
prioridade desde o início do programa, como mostram, por exemplo, os
subprogramas Bolsa Gestante e o Bolsa Nutriz.

Fico muito feliz de poder anunciar o Brasil Carinhoso no Dia das Mães. É uma forma
de reafirmar, de maneira ainda mais contundente, que nosso governo tem o maior
conjunto de programas de apoio à mulher e à criança da nossa história. Ou seja, é o
Brasil cuidando cada vez mais de quem dá a vida e de quem faz o futuro.

É um Brasil moderno e amoroso, cuidando de suas mães e dos nossos queridos
brasileirinhos e brasileirinhas.

Um feliz Dia das Mães e uma vida mais feliz para todas as mães brasileiras é o que
desejo de todo coração.

Obrigada e boa noite.
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