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Foi uma pauta que
a presidente
colocou e vai

Ministério de Dilma deve contar com pelo menos oito
mulheres
Eliane Oliveira e Luiza Damé

BRASÍLIA - Diante da intenção declarada da presidente eleita, Dilma Rousseff, de ampliar o

número de mulheres no primeiro escalão de seu governo, além de Miriam Belchior - já

confirmada no Planejamento - e da diretora da Petrobras Graça Foster, que deverá ter nova

função, pelo menos outras seis deverão reforçar o time feminino na Esplanada. Ainda assim, o

número de mulheres será inferior à quota de 30% que chegou a ser mencionada em reunião

entre Dilma, o presidente Lula e o comando do governo de transição.

( Leia também: Dilma espera Lula e o PT para escolher novos nomes )

São citadas ou cotadas como ministeriáveis a deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), para o

Esporte; a senadora Ideli Salvatti (PT-SC), para a Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres ou a da Pesca; a senadora eleita Lídice da Mata (PSB-BA), que tem o apoio do

governador Jaques Wagner e poderia ir para a Integração Nacional; a embaixadora Vera

Machado para o Itamaraty; a ministra Márcia Lopes, que pode ser mantida no Desenvolvimento

Social; e a deputada Maria do Rosário (PT-RS), para a Secretaria de Direitos Humanos ou das

Mulheres.

( Leia também: Equipe econômica é destaque na imprensa estrangeira )

Dilma manterá outra mulher com poder no governo: a presidente da Caixa Econômica Federal,

Maria Fernanda Coelho.

PMDB não deve indicar mulheres

Nas conversas com os aliados, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, pediu a todos nomes de

mulheres para o futuro Ministério. Mas não devem surgir muitos outros. O PMDB, maior aliado,

não deve indicar nenhum.

O PCdoB manifestou a disposição de manter o Esporte, hoje ocupado por Orlando Silva, que

pode permanecer no cargo ou abrir espaço para Manuela D'Ávila, deputada federal mais bem

votada no Rio Grande do Sul. Orlando Silva deverá comandar a Autoridade Pública Olímpica,

que cuidará da organização dos Jogos Olímpicos de 2016.

Com origem no movimento estudantil, a deputada gaúcha não é estranha no ninho esportivo.

No momento, Manuela disputa as eleições para o Conselho Deliberativo do Internacional. Ela

tem repetido que não recebeu convite e evita falar sobre eventual participação no Ministério

de Dilma, mas apoia a disposição da presidente de aumentar a participação feminina.

- Foi uma pauta que a presidente colocou e vai representar

uma mudança na cara do governo. Mas é uma decisão da

presidente - disse a deputada gaúcha.
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Ronaldo Guimaraes 27/11/2010 - 13h 42m

Isso não é um ministério, é o Complexo da Búlgara, onde as forças se reagrupam para preparar novos
ataques contra o Brasil.E Ideli Salvati, aquele berreiro grosseiro em busca de uma causa, é realmente uma
lãstima.A composição desse bando é um depoimento de Dilma - contra ela própria.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Gersonbo 27/11/2010 - 11h 58m

Fora o Itamaraty não tem nenhum ministério importante. Isso é só pra inglês ver. E é um insulto à
capacidade das mulheres, só pra ocupar cotas.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

representar uma
mudança na cara

do governo

Líder do governo Lula no Congresso, Ideli termina seu

mandato de senadora no fim de janeiro e é nome dado como

certo na Esplanada, mas ainda não foi definida a pasta. Ideli,

que é amiga de Dilma, disputou o governo de Santa Catarina,

abrindo palanque para a petista no estado.

A gaúcha Maria do Rosário é outra petista próxima a Dilma e conquistou espaço na Câmara

graças à sua atuação em direitos humanos e causas das mulheres. Embora Dilma tenha

preferência pelo embaixador Antônio Patriota, o Ministério das Relações Exteriores poderá ficar

com uma mulher, e o nome mais forte é o de Vera Machado.

Ex-prefeita de Salvador, Lídice da Mata tem currículo para ter cargo na Esplanada, não se sabe

qual ainda. Seu padrinho político, Jaques Wagner, briga para indicar o novo ministro da

Integração Nacional, pasta que foi ocupada pelo seu desafeto Geddel Vieira Lima. Mas o petista

baiano ainda precisa brigar por essa pasta, disputada pelo PSB.

LINKS PATROCINADOS

Compre Apartamentos
Conheça os apartamentos da Cyrela Bom gosto e sofisticação. Veja aqui
www.Cyrela.com.br/Apartamentos_SP

Dieta Milagrosa
Ivete Sangalo perdeu 4 Kg em 1 semana com Caralluma. Veja Como!
onlinefarma.com.br

Compras com Descontos
Compras com descontos incríveis. Até 70% de desconto. Aproveite!
ClubeUrbano.GROUPON.com.br/Compras

LIMPAR ENVIAR

LIMPAR ENVIAR

VOLTAR TOPO IMPRIMACORRIJACOMPRECOMPARTILHE

javascript:alternaLabel("A","Eugenia Lisboa Homem","")
javascript:denunciarComentario(6352404)
javascript:denunciarComentario(6351923)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPoYKvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAffAnOoBh7f1xBnX1rPtA4CCpgEQARgBIMSQnBMoAzgAUJfFpcP______wFgzfDugKwDoAGRson-A7IBEG9nbG9iby5nbG9iby5jb23IAQHaAXZodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9wYWlzL21hdC8yMDEwLzExLzI2L21pbmlzdGVyaW8tZGUtZGlsbWEtZGV2ZS1jb250YXItY29tLXBlbG8tbWVub3Mtb2l0by1tdWxoZXJlcy05MjMxMjU2MDYuYXNwgAIBqQIQfwvnBmujPsACAcgCv8DQF6gDAegDxgfoA0zoA44D6AMQ9QMAAAAE&num=1&sig=AGiWqtxYxFRkyhkwy1zt_OYvxdOwsU_Lug&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.cyrela.com.br/Vendas/Midia/30582
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPoYKvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAffAnOoBh7f1xBnX1rPtA4CCpgEQARgBIMSQnBMoAzgAUJfFpcP______wFgzfDugKwDoAGRson-A7IBEG9nbG9iby5nbG9iby5jb23IAQHaAXZodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9wYWlzL21hdC8yMDEwLzExLzI2L21pbmlzdGVyaW8tZGUtZGlsbWEtZGV2ZS1jb250YXItY29tLXBlbG8tbWVub3Mtb2l0by1tdWxoZXJlcy05MjMxMjU2MDYuYXNwgAIBqQIQfwvnBmujPsACAcgCv8DQF6gDAegDxgfoA0zoA44D6AMQ9QMAAAAE&num=1&sig=AGiWqtxYxFRkyhkwy1zt_OYvxdOwsU_Lug&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.cyrela.com.br/Vendas/Midia/30582
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3zmDvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAfmEm-UB2a2D_BmZu6rzQKD-ChACGAIgxJCcEygDOABQ6Krukvv_____AWDN8O6ArAOyARBvZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tyAEB2gF2aHR0cDovL29nbG9iby5nbG9iby5jb20vcGFpcy9tYXQvMjAxMC8xMS8yNi9taW5pc3RlcmlvLWRlLWRpbG1hLWRldmUtY29udGFyLWNvbS1wZWxvLW1lbm9zLW9pdG8tbXVsaGVyZXMtOTIzMTI1NjA2LmFzcMACAcgCsZ_JFKgDAegDxgfoA0zoA44D6AMQ9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtx-7cr3nmgW08tRBRmZb4lgFGSRHQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://yorkzi.com/ref/%3Fs%3DGYdFREZbAHgW51N7%26adid%3Dive%26kw%3Dgeridos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3zmDvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAfmEm-UB2a2D_BmZu6rzQKD-ChACGAIgxJCcEygDOABQ6Krukvv_____AWDN8O6ArAOyARBvZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tyAEB2gF2aHR0cDovL29nbG9iby5nbG9iby5jb20vcGFpcy9tYXQvMjAxMC8xMS8yNi9taW5pc3RlcmlvLWRlLWRpbG1hLWRldmUtY29udGFyLWNvbS1wZWxvLW1lbm9zLW9pdG8tbXVsaGVyZXMtOTIzMTI1NjA2LmFzcMACAcgCsZ_JFKgDAegDxgfoA0zoA44D6AMQ9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtx-7cr3nmgW08tRBRmZb4lgFGSRHQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://yorkzi.com/ref/%3Fs%3DGYdFREZbAHgW51N7%26adid%3Dive%26kw%3Dgeridos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFV7wvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAZLXkZUC2oX20xz6hOupV4CQThADGAMgxJCcEygDOABQ2uXspvv_____AWDN8O6ArAOgAeaFp94DsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBdmh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL3BhaXMvbWF0LzIwMTAvMTEvMjYvbWluaXN0ZXJpby1kZS1kaWxtYS1kZXZlLWNvbnRhci1jb20tcGVsby1tZW5vcy1vaXRvLW11bGhlcmVzLTkyMzEyNTYwNi5hc3D4AQGAAgGpAhB_C-cGa6M-wAIByALShsIVqAMB6APGB-gDTOgDjgPoAxD1AwAAAAQ&num=3&sig=AGiWqtyS6N23Svte1HFeWAON8Q2uUr4zJQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.groupon.com.br/sites/www.clubeurbano.com.br/lp/lp/006/index.php%3Ftimg%3Ddefault%26CID%3DBR_SEM_2_401_1000_4600__7597793146
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFV7wvkTxTIi0N8-8sQeF06CIAZLXkZUC2oX20xz6hOupV4CQThADGAMgxJCcEygDOABQ2uXspvv_____AWDN8O6ArAOgAeaFp94DsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBdmh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL3BhaXMvbWF0LzIwMTAvMTEvMjYvbWluaXN0ZXJpby1kZS1kaWxtYS1kZXZlLWNvbnRhci1jb20tcGVsby1tZW5vcy1vaXRvLW11bGhlcmVzLTkyMzEyNTYwNi5hc3D4AQGAAgGpAhB_C-cGa6M-wAIByALShsIVqAMB6APGB-gDTOgDjgPoAxD1AwAAAAQ&num=3&sig=AGiWqtyS6N23Svte1HFeWAON8Q2uUr4zJQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.groupon.com.br/sites/www.clubeurbano.com.br/lp/lp/006/index.php%3Ftimg%3Ddefault%26CID%3DBR_SEM_2_401_1000_4600__7597793146
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=13
javascript:history.back()
javascript:printText();
javascript:exibir_corrigir('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br');
javascript:exibir_compre('2', 'https://seguro2.oglobo.com.br');
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4a2015a078097b19&source=tbx-250&lng=pt-br&s=facebook&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fmat%2F2010%2F11%2F26%2Fministerio-de-dilma-deve-contar-com-pelo-menos-oito-mulheres-923125606.asp&title=Minist%C3%A9rio%20de%20Dilma%20deve%20contar%20com%20pelo%20menos%20oito%20mulheres%20-%20O%20Globo%20Online&ate=AT-xa-4a2015a078097b19/-/-/4cf144c2b4ad95c3/1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fhl%3Den%26q%3DMinist%25C3%25A9rio%2Bde%2BDilma%2Bdeve%2Bcontar%2Bcom%2Bpelo%2Bmenos%2Boito%2Bmulheres&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4a2015a078097b19&source=tbx-250&lng=pt-br&s=google&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fmat%2F2010%2F11%2F26%2Fministerio-de-dilma-deve-contar-com-pelo-menos-oito-mulheres-923125606.asp&title=Minist%C3%A9rio%20de%20Dilma%20deve%20contar%20com%20pelo%20menos%20oito%20mulheres%20-%20O%20Globo%20Online&ate=AT-xa-4a2015a078097b19/-/-/4cf144c2b4ad95c3/2&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fhl%3Den%26q%3DMinist%25C3%25A9rio%2Bde%2BDilma%2Bdeve%2Bcontar%2Bcom%2Bpelo%2Bmenos%2Boito%2Bmulheres&tt=0

	globo.com
	Ministério de Dilma deve contar com pelo menos oito mulheres - O Globo Online


	VsaGVyZXMtOTIzMTI1NjA2LmFzcAA=: 
	formbarrayahoo: 
	p: 
	optByBusca: y
	button5: 


	5hc3A/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDIA: 
	button0: 

	VsaGVyZXMtOTIzMTI1NjA2LmFzcAA=: 
	frmdadoscomente: 
	caracteres: 500
	email_comente: Off
	texto_comente: 
	button16: 
	button17: 


	VsaGVyZXMtOTIzMTI1NjA2LmFzcAA=: 
	frmEnvio: 
	txtFrom: ipgalvao@uol.com.br
	txtTo: 
	txtComent: 
	button12: 
	button13: 




