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Dilma destaca que mulheres
são maiores beneficiárias de
programas sociais

Mariana Jungmann - Repórter da Agência Brasil  Edição: Fernando Fraga

A presidenta Dilma Rousseff fez hoje (8) pronunciamento em rede nacional de
rádio e televisão para lembrar o Dia Internacional da Mulher. Ela apresentou
números relacionados à participação do público feminino nos principais
programas do governo federal e saudou as mulheres como a “maior força
emergente no mundo”.

A presidenta ressaltou que, entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil
é a que tem mais mulheres empreendedoras. E esse quadro, segundo ela, foi
proporcionado pela abertura de linhas de crédito, como a do Programa Crescer,
que tem 60% das operações feitas por mulheres. “Somos um país líder no
empreendedorismo feminino porque a mulher brasileira tem a sensibilidade de
perceber que, abrindo um negócio próprio, ela pode administrar melhor sua vida
e a de sua família.”

No pronunciamento, Dilma também garantiu que o público feminino tem sido o
mais beneficiado pelas ações governamentais como o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Segundo ela, dos quase 1
milhão de matrículas do programa, depois que foi integrado ao Brasil sem
Miséria, 650 mil são de mulheres. “São mulheres que saem definitivamente da
pobreza, aprendendo uma profissão”, lembrou.

Outros programas sociais também foram elencados pela presidenta como

Portal EBC Agência Brasil Radioagência Nacional Rádios TV Brasil TV Brasil Internacional A+ A- Contraste

BR 

URL: 

08/03/2014 20h36 Brasília

Últimas notícias

11/03 - 16h35 Geral

11/03 - 16h23 Internacional

11/03 - 16h22 Geral

11/03 - 16h03 Economia

11/03 - 15h53 Internacional

11/03 - 15h41 Política

Agentes de segurança em
greve analisam proposta
do governo estadual

Venezuela convoca
reunião de emergência
após morte de estudante
em Táchira

Índios do sul da Bahia
pedem audiência com
ministro da Justiça

Anfavea projeta aumento
nas exportações de
carros, apesar da crise
argentina

Michelle Bachelet assume
Presidência do Chile pela
segunda vez

TSE nega pedido para
  

Ver
mais

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/fotos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/
http://radios.ebc.com.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/internacional
http://rss.ebc.com.br/
javascript:Ebc.Fonte.resize(+1);
javascript:Ebc.Fonte.resize(-1);
javascript:Ebc.Contraste.toggle('ebc-wrapper');
http://www.ebc.com.br/acessoainformacao/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://centraldeconteudo.ebc.com.br/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://agenciabrasil.ebc.com.br/print/906691
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/agentes-de-seguranca-em-greve-analisam-hoje-noite-proposta-do-governo-estadual
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/agentes-de-seguranca-em-greve-analisam-hoje-noite-proposta-do-governo-estadual
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/agentes-de-seguranca-em-greve-analisam-hoje-noite-proposta-do-governo-estadual
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/venezuela-convoca-reuniao-de-emergancia-apos-morte-de-estudante-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/venezuela-convoca-reuniao-de-emergancia-apos-morte-de-estudante-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/venezuela-convoca-reuniao-de-emergancia-apos-morte-de-estudante-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/venezuela-convoca-reuniao-de-emergancia-apos-morte-de-estudante-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/%C3%8Dndios%20do%20sul%20da%20Bahia%20pedem%20audi%C3%AAncia%20com%20ministro%20da%20Justi%C3%A7a
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/%C3%8Dndios%20do%20sul%20da%20Bahia%20pedem%20audi%C3%AAncia%20com%20ministro%20da%20Justi%C3%A7a
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/%C3%8Dndios%20do%20sul%20da%20Bahia%20pedem%20audi%C3%AAncia%20com%20ministro%20da%20Justi%C3%A7a
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-03/anfavea-projeta-aumento-nas-exportacoes-de-carros-apesar-da-crise-argentina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-03/anfavea-projeta-aumento-nas-exportacoes-de-carros-apesar-da-crise-argentina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-03/anfavea-projeta-aumento-nas-exportacoes-de-carros-apesar-da-crise-argentina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-03/anfavea-projeta-aumento-nas-exportacoes-de-carros-apesar-da-crise-argentina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/michelle-bachelet-assume-presidencia-do-chile-pela-segunda-vez
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/michelle-bachelet-assume-presidencia-do-chile-pela-segunda-vez
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/michelle-bachelet-assume-presidencia-do-chile-pela-segunda-vez
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-03/tse-nega-pedido-para-suspender-propaganda-do-minha-casa-minha-vida
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais?editoria_id=All&page=1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais?editoria_id=All&page=1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais?editoria_id=All&page=1


Dilma destaca que mulheres são maiores beneficiárias de programas sociais | Agência Brasil

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais[11/03/2014 16:42:17]

Dia Internacional da Mulher, pronunciamento, Dilma Rousseff,TAGS 
Programa Bolsa Família, programas sociais, governo,
cadeia nacional de rádio e TV,

Fale com a Ouvidoria

“fortalecedores” do papel social da mulher. Segundo ela, 72% das propriedades
da reforma agrária e 93% dos cartões do Bolsa Família estão em nome de
mulheres. “Essas novas oportunidades garantem maior autonomia e
independência às mulheres e são decisivas para romper o ciclo de violência em
que muitas delas ainda vivem. No entanto, precisamos avançar e criar novos
instrumentos”, disse Dilma.

A presidenta apontou como principais preocupações o combate à violência
doméstica e às desigualdades no ambiente de trabalho. Além de garantir o
acesso de mulheres a postos de comando, Dilma lembrou que elas ainda
precisam trabalhar. “Vejo que é preciso garantir mais creches para cortar a
desigualdade pela raiz, dando às crianças pobres as mesmas oportunidades de
crianças de classe média, mas também para facilitar o acesso de suas mães ao
trabalho”, disse.

A presidenta concluiu o pronunciamento reconhecendo que ainda é preciso
fazer muito mais pelas mulheres, e ressaltou que este é o século das
oportunidades. “Este é o século do Brasil. E este é, sem dúvida, o século das
mulheres. A mulher é a nova força que move o Brasil.”

Mais acessadas

Geral

Geral

Política

Direitos Humanos

Cultura

Geral

Diretor do
ONS fala
sobre falta
de energia

no país

Ônibus
anfíbio
começa a
receber

passageiros no Rio

Dilma dá
posse a
quatro
ministros

Protesto em
Brasília
contra
bullying e

homofobia

Desfile de
blocos de
carnaval na
zona

portuária do Rio

http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/dia-internacional-da-mulher
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/pronunciamento
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/dilma-rousseff
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/programa-bolsa-familia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/programas-sociais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/governo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/cadeia-nacional-de-radio-e-tv
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais?editoria_id=All&page=1
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/foto/2014-02/dilma-da-posse-a-quatro-ministros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/diretor-do-ons-fala-sobre-falta-de-energia-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/foto/2014-02/onibus-anfibio-comeca-receber-passageiros-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/foto/2014-02/dilma-da-posse-a-quatro-ministros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/foto/2014-02/dilma-da-posse-a-quatro-ministros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/foto/2014-02/dilma-da-posse-a-quatro-ministros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/foto/2014-02/dilma-da-posse-a-quatro-ministros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/foto/2014-02/manifestacao-contra-bullying-e-homofobia-em-frente-ao-mus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/foto/2014-02/quinto-circuito-da-liga-de-blocos-e-bandas-da-zona-portuaria

	agenciabrasil.ebc.com.br
	Dilma destaca que mulheres são maiores beneficiárias de programas sociais | Agência Brasil


	1kb3MtcHJvZ3JhbWFzLXNvY2lhaXMA: 
	input1: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/dilma-destaca-que-mulheres-sao-maiores-beneficiarias-dos-programas-sociais



