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LOC/REPÓRTER: O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu nesta segunda-feira com a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Iriny
Lopes. No encontro, além de definir ações prioritárias relacionadas à saúde da mulher, os dois ministros falaram sobre uma das prioridades na área
da saúde do governo da presidenta Dilma Rousseff: a Rede Cegonha, de atenção à saúde da mulher e da criança. O projeto vai proporcionar um
cuidado especial da mãe e da criança, desde o pré-natal, passando pelo atendimento hospitalar no parto, até o cuidado nos primeiros momentos da
infância. De acordo com a ministra Iriny Lopes, a Secretaria de Políticas para Mulheres vai contribuir com a estruturação da nova rede.

TEC/SONORA: ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – Iriny Lopes

"Nós vamos conversar com o ministro Padilha sobre a importância da nossa presença, do ministério das Mulheres, no debate sobre a Rede Cegonha,
que foi um compromisso de campanha da presidenta Dilma. E como o brasileiro está vendo, ela está sendo muito ágil no cumprimento dos
compromissos que ela assumiu com o  país durante o processo eleitoral e, em especial, com as questões relativas ao combate à miséria e os
compromissos de autonomia das mulheres no nosso país".

LOC/REPÓRTER: Nessa reunião, o ministro da Saúde também conversou com a ministra Iriny Lopes sobre o Programa Nacional de Atenção à Saúde
Integral da Mulher. Segundo ela, a ideia é intensificar as ações de combate ao câncer.

TEC/SONORA: ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – Iriny Lopes

"Nós queremos discutir sobre aumento de escala dos exames de prevenção de câncer da mama e colo do útero, que fazem parte das especificidades
femininas na área de saúde. Políticas claras a respeito da prevenção de câncer, da redução da mortalidade materna, o conjunto de políticas que
fazem a diferença na questão do atendimento à saúde da mulher. Isso é parte da retomada da valorização e do cumprimento do Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher."

LOC/REPÓRTER:A ministra ainda cumprimentou o ministro da Saúde por ter oficializado a notificação compulsória dos casos de violência sexual e
doméstica. Segundo Iriny Lopes, o decreto já faz uma alteração importante no enfrentamento à violência contra a mulher.

Reportagem, Suely Frota
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