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Dilma alerta agressores: 'Maior
autoridade deste país é uma mulher'
Ela fez pronunciamento em rede nacional de rádio e TV pelo Dia da Mulher.
Presidente disse não ter 'medo de enfrentar os injustos nem a injustiça'.

A presidente Dilma Rousseff fez um alerta nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da
Mulher, aos agressores que cometem violência doméstica: “Não esqueçam jamais que a
maior autoridade deste país é uma mulher”. Ela pediu maior “compromisso e participação”
para combater a desigualdade de gênero.

O alerta da presidente foi feito durante pronunciamento exibido nesta noite em cadeia
nacional de rádio e TV por ocasião do Dia Internacional da Mulher, no qual ela também
anunciou a retirada de impostos federais de todos os produtos da cesta básica e medidas
de defesa do consumidor.

“Faço um especial apelo e um alerta àqueles homens que, a despeito de tudo, ainda
insistem em agredir suas mulheres”, disse.

“Se é por falta de amor e compaixão que
vocês agem assim, peço que pensem no
amor, no sacrifício e na dedicação que
receberam de suas queridas mães. Mas se
vocês agem assim por falta de respeito ou
por falta de temor, não esqueçam jamais que
a maior autoridade deste país é uma mulher,
uma mulher que não tem medo de enfrentar
os injustos nem a injustiça, esteja onde
estiverem”, declarou a presidente.

A presidente aproveitou o dia dedicado às
mulheres e prometeu instalar em cada estado um centro de atendimento integral à mulher.

O local terá, conforme disse, serviços direcionados, como um setor de prevenção e atenção
contra a violência doméstica e um setor de capacitação profissional e estímulo ao pequeno
negócio.

Dilma disse que “um governo comandado por uma mulher tem mais que obrigação de lutar

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

08/03/2013 20h37 - Atualizado em 08/03/2013 20h53

Priscilla Mendes
Do G1, em Brasília

Dilma anuncia na TV desoneração total de
produtos da cesta básica

Governo vai adotar novas medidas de
defesa do consumidor, diz Dilma

A cada hora, dez mulheres denunciam
agressões pelo Ligue 180

Mulher não tem que ganhar parabéns, mas
respeito, diz ministra

Brasil
veja tudo sobre ›

Política

Dilma Rousseff

Estudantes de Cuiabá entram no 3° dia
de ocupação da reitoria da UFMT
HÁ 1 HORA

Artistas da Rede Globo
participam de de DVD do
Boi...
HÁ 1 HORA

Incêndio atinge área de faculdade da
UFBA, diz polícia em Salvador
HÁ 1 HORA

Adventistas participam
de encontro de orações
em Vilhena, RO
HÁ 1 HORA

Editorias Economia Sua região Telejornais Serviços VC no G1 Princípios editoriais LollapaloozaIR 2013Sucessão do Papa

Recomendar
791

BRASIL buscar

notícias esportes entretenimento vídeos ASSINE JÁ CENTRAL ENTRAR E-MAIL ›

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2013%2F03%2Fdilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html&text=G1%20-%20Dilma%20alerta%20agressores%3A%20'Maior%20autoridade%20deste%20pa%C3%ADs%20%C3%A9%20uma%20mulher'%20-%20not%C3%ADcias%20em%20Brasil&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2013%2F03%2Fdilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2013%2F03%2Fdilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html&text=G1%20-%20Dilma%20alerta%20agressores%3A%20'Maior%20autoridade%20deste%20pa%C3%ADs%20%C3%A9%20uma%20mulher'%20-%20not%C3%ADcias%20em%20Brasil&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2013%2F03%2Fdilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbrasil%2Fnoticia%2F2013%2F03%2Fdilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html
http://g1.globo.com/topico/dilma/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/dilma-anuncia-na-tv-desoneracao-total-de-produtos-da-cesta-basica.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/governo-vai-adotar-novas-medidas-de-defesa-do-consumidor-diz-dilma.html
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/g1/brasil/materias/L18/1856975415/Right2/globocom/hoturb_218_002_marca_130304/1_real_novo_300x100_globo.htm/75795559426c42384870304142622f4c
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/dilma-anuncia-na-tv-desoneracao-total-de-produtos-da-cesta-basica.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/dilma-anuncia-na-tv-desoneracao-total-de-produtos-da-cesta-basica.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/governo-vai-adotar-novas-medidas-de-defesa-do-consumidor-diz-dilma.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/governo-vai-adotar-novas-medidas-de-defesa-do-consumidor-diz-dilma.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/cada-hora-dez-mulheres-denunciam-agressoes-pelo-ligue-180.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/cada-hora-dez-mulheres-denunciam-agressoes-pelo-ligue-180.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/mulher-nao-tem-que-ganhar-parabens-mas-respeito-diz-ministra.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/mulher-nao-tem-que-ganhar-parabens-mas-respeito-diz-ministra.html
http://g1.globo.com/brasil/
http://g1.globo.com/brasil/
http://g1.globo.com/brasil/
http://g1.globo.com/politica/
http://g1.globo.com/politica/
http://g1.globo.com/topico/dilma/
http://g1.globo.com/topico/dilma/
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/03/estudantes-de-cuiaba-entram-no-3-dia-de-ocupacao-da-reitoria-da-ufmt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/03/estudantes-de-cuiaba-entram-no-3-dia-de-ocupacao-da-reitoria-da-ufmt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/03/estudantes-de-cuiaba-entram-no-3-dia-de-ocupacao-da-reitoria-da-ufmt.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/03/incendio-atinge-area-de-faculdade-da-ufba-diz-policia-em-salvador.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/03/incendio-atinge-area-de-faculdade-da-ufba-diz-policia-em-salvador.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/03/incendio-atinge-area-de-faculdade-da-ufba-diz-policia-em-salvador.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/artistas-da-rede-globo-participam-de-de-dvd-do-boi-caprichoso-no-am.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/03/adventistas-participam-de-encontro-de-oracoes-em-vilhena-ro.html
http://g1.globo.com/economia/
http://g1.globo.com/economia/
http://g1.globo.com/vc-no-g1
http://g1.globo.com/vc-no-g1
http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html
http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html
http://g1.globo.com/musica/lollapalooza/2013/
http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2013/
http://g1.globo.com/mundo/renuncia-sucessao-papa-bento-xvi/
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/brasil

http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://etc.globo.com/
http://etc.globo.com/
http://video.globo.com/
http://video.globo.com/
http://assine.globo.com/globocom/index.jsp?origemId=148
https://meuperfil.globo.com/
http://www.globo.com/


G1 - Dilma alerta agressores: 'Maior autoridade deste país é uma mulher' - notícias em Brasil

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/dilma-alerta-agressores-maior-autoridade-deste-pais-e-uma-mulher.html[09/03/2013 16:09:03]

pela igualdade de gênero”.

“Nenhum país moderno pode desperdiçar a energia e o talento das mulheres, sob o risco
de deformar o seu presente e comprometer o seu futuro”, afirmou.

O país precisa, de acordo com Dilma, intensificar o combate contra “crimes monstruosos do
tráfico sexual e da violência doméstica”.

Ela destacou a Lei Maria da Penha, a qual afirmou ser uma das melhores do mundo. “A
violência doméstica tem que ser varrida dos nossos lares e do nosso território”.
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