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No Senado, Dilma esquece crise e fala das conquista s das mulheres

Yvna Sousa

BRASÍLIA - Em crise com a base parlamentar aliada no Congresso, a presidente Dilma 
Rousseff participou nesta terça-feira de uma sessão solene no plenário do Senado em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Em um discurso de quase meia hora, Dilma limitou-se a comentar a conquista dos 
direitos da mulher, a ampliação da representação feminina nos espaços de poder e 
destacou avanços nesta área.

A visita da presidente ao Congresso ocorreu um dia após a decisão de trocar seus 
líderes no Congresso. Dilma decidiu substituir o senador Romero Jucá (PMDB-RR) no 
Senado e o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) na Câmara.

A medida foi uma resposta a uma “rebelião” do PMDB da Câmara com acusações contra 
o governo e o PT, mas também aos senadores que rejeitaram na semana passada a 
recondução de Bernardo Figueiredo, homem de confiança da presidente, ao cargo de 
diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na sessão, Dilma recebeu o Prêmio Bertha Lutz, concedido anualmente pela Casa a 
personalidades femininas que contribuíram para a garantia e ampliação dos direitos da 
mulher. 

No discurso, a presidente disse que a busca pela igualdade não só de gênero, mas de 
oportunidades, é uma “obsessão” do seu governo. Ela defendeu que o crescimento 
econômico observado no Brasil “só será honrado se também a ele acrescentarmos 
redução da desigualdade de gênero, desigualdade de raça e desigualdade regional”, 
declarou.

Dilma destacou ainda que, embora haja uma “tendência internacional de ampliação da 
pobreza”, o Brasil atingiu no ano passado, de acordo com estudo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), a menor taxa de desigualdade de sua história.

“Eu tenho certeza de que nós vamos continuar trabalhando pra fazer do Brasil um país 
mais justo, equânime e repleto de oportunidade para todos”, discursou.


