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O 4º Congresso do PT aprovou neste sábado uma cota de
50% para mulheres em cargos de direção partidária. A
mudança valerá a partir da próxima eleição interna.

PT afrouxa regra de arrecadação para aumentar filiados
PT aprova texto que ataca mídia e prevê candidaturas próprias
PT resiste em ampliar cota de mulheres

A proposta foi apresentada pelo deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), presidente da
comissão de reforma do estatuto petista.

A aprovação foi festejada com gritos pelas militantes que participam do encontro, num
centro de convenções em Brasília.

A pressão das mulheres impediu que o partido criasse uma cota de transição, entre
30% e 40%. Os defensores da ideia argumentavam que a sigla não tem mulheres
suficientes para implantar a regra da paridade.
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5. Obra que irrigaria sertão da BA está
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Antonio Pais (275)

A cota petista segue a tendência de ações de valorização das mulheres lançada pela
presidente Dilma Rousseff. Nos próximos dias, ela deve nomear outra mulher para o
STF (Supremo Tribunal Federal), na vaga deixada pela ex-ministra Ellen Gracie.
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