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Lula diz no Paraná que mulher precisa
'conquistar' a política
JEAN-PHILIP STRUCK
ENVIADO A FOZ DO IGUAÇU (PR)

Recomendar Você e 3 outras pessoas recomendaram isso.3
pessoas recomendam isso. · Página do
administ ado   Erro  Adiciona

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem em Foz do
Iguaçu (PR) que "as mulheres têm que partir para a
conquista política".

Sem citar a candidata petista Dilma Rousseff, ele participou
na cidade de uma conferência que debate a igualdade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho.

Acompanhe a Folha Poder no Twitter
Conheça nossa página no Facebook

"As mulheres ocupam cada vez mais cargos em empresas e na política, portanto não é
justo que continuem a ganhar menos. Mas não é com uma lei que resolve. É preciso
uma mudança de comportamento", falou.

Lula disse que o governo manteve ações na área, como a criação da Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres.

Ao citar o papel desempenhado pelas mulheres no ambiente doméstico, ele brincou com

 

1. Em vídeo, Marina acusa Mantega de
omissão no episódio de quebra de
sigilos de tucanos

2. 58,4% dos brasileiros não sabem a
letra do hino nacional, diz pesquisa

3. Candidato ao Senado, Romeu Tuma
é internado em hospital em São
Paulo

4. Dilma afirma que acusação de Serra
é ato de 'desespero'

5. Mantega diz que "não cogita" demitir
secretário da Receita

6. Justiça manda periciar computadores
de suspeitos por quebra de sigilo

7. PT diz que Serra quer ganhar no
'tapetão' e anuncia mais ações
contra tucanos

8. Padilha diz que pedido de cassação
de Dilma é tentativa de 'golpe
eleitoral'

9. Na TV, programa de Serra diz que
quebra de sigilo foi 'armação para
prejudicá-lo'
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os ministros Paulo Bernado, do Planejamento, e José Gomes Temporão, da Saúde.

"Imagina se o homem desempenhar as tarefas domésticas? Não é, Paulo Bernardo? Não
é, Temporão, meu ministro que diz que a gente resolve o problema da pressão fazendo
sexo cinco vezes por semana?"

Antes de Lula, o diretor-geral de Itaipu, o petista Jorge Samek, em seu discurso sobre o
tema da conferência, disse que Lula "sempre ajudou as companheiras mulheres que
ajudam a construir este país".

Ao falar de mulheres que ocupam altos cargos em Itaipu, Samek, sem citar Dilma, disse
que Lula teve coragem de indicar uma mulher como ministra "primeiro no Ministério de
Minas e Energia, depois na Casa Civil".

PROTESTO

Um grupo formado por 20 camelôs realizou uma manifestação em frente ao centro de
convenções onde foi realizado o evento. Com placas "Lula, Foz não tem indústria, não
temos o que fazer, socorro", eles protestaram contra uma ação da Receita Federal na
semana passada, que apreendeu mercadorias de 65 comerciantes. Segundo os camelôs,
as mercadorias apreendidas não eram contrabando.

O presidente permanece hoje em Foz do Iguaçu, onde participará de uma inaugurações
e de um seminário. À noite, haverá um comício na cidade com Dilma e candidatos
paranaenses.

+ NOTÍCIAS SOBRE ELEIÇÕES

TSE barra candidatura de Jader Barbalho pela Ficha Limpa
Serra pede cassação do registro de Dilma por causa da quebra de sigilo
Dilma afirma que Serra tem que provar antes de acusá-la sobre quebra de sigilo
TRE do Rio notifica America e Romário por propaganda irregular
Ibope mostra liderança de Tião Vianna na disputa pelo governo do Acre
Ao 'CQC', Marina diz que diferença entre ela e Dilma são 'alguns quilinhos a mais'
Serra critica imprensa no caso da quebra de sigilos de sua filha
Tabelião chama de grosseira falsificação de procuração da filha de Serra

+ NOTÍCIAS EM PODER

Em defesa do recesso branco, Sarney diz que Senado aprovou 'o que foi necessário'
Greve dos servidores do Judiciário paulista chega ao fim depois de 127 dias
Quércia é internado para exames no Hospital Sírio Libanês em São Paulo
Kátia Abreu e Suplicy batem boca em sessão que prorrogou CPI do MST no Congresso

"Império do Grotesco" ajuda a entender "jornalismo Tiririca"
"A Arte da Persuasão" ensina leitores a fugir de "loroteiros"
Não conspirei com Diogo Mainardi para difamar Lula, diz repórter do "New York Times"

10. Eduardo Jorge afirma que governo
ordenou operação 'abafa'

PUBLICIDADE

1. Justiça manda periciar computadores
de suspeitos por quebra de sigilo

2. Anastasia exibe na TV depoimento
de ministro de Lula

3. Dilma afirma que acusação de Serra
é ato de 'desespero'

4. Padilha diz que pedido de cassação
da candidatura de Dilma é tentativa
de 'golpe eleitoral'

5. No rádio, programa de Serra diz que
'Dilma é como o Dunga'

1. Quem não faz campanha paga preço
por isso, diz presidente do PSDB-SP

2. Serra vê terrorismo com
privatizações e diz que Dilma deve
desculpas por dossiê

1. Saiba quem você pode acabar
elegendo ao votar no palhaço
Tiririca

2. Contador diz que fez solicitação de
procuração para 'um cliente'
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