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Dilma anuncia hoje saída de Iriny da
Secretaria das Mulheres
Substituta é professora universitária e ex-colega de prisão da presidenta; Iriny sai para
disputar a prefeitura de Vitória
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A presidenta Dilma Rousseff deve anunciar ainda
nesta segunda-feira a a saída da ministra da
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres,
Iriny Lopes, pré-candidata à Prefeitura de Vitória
pelo PT.

No lugar de Iriny assume Eleonora Menicucci de
Oliveira, professora da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e ex-companheira de Dilma
no presídio Tiradentes, na década de 70. Será a
nona substituição no ministério em um ano de
governo.

Leia também: Denúncia derruba 7º ministro
em 13 meses de governo Dilma

Segundo fontes ligadas a Iriny, o Planalto deve
divulgar uma nota anunciando a substituição. A cerimônia de posse deve acontecer nos próximos dias.

Com a troca de Iriny, Dilma completa a primeira fase da reforma ministerial, dedicada a substituir os
ministros que vão disputar as eleições municipais deste ano. Antes de Iriny, Dilma trocou Fernando
Haddad, que disputará a prefeitura de São Paulo, por Aloizio Mercadante no Ministério da Educação.

Pró-reitora da Unifesp, socióloga e professora de saúde coletiva na universidade, Eleonora é amiga de
Dilma desde a década de 1960. Ambas nasceram em Belo Horizonte. Ex-diretora da União Nacional
dos Estudantes, a nova ministra foi companheira de Dilma no presídio Tiradentes, em São Paulo, onde
ficavam as presa políticas condenadas pela ditadura militar (1965-1985).
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