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N O T Í C I A S

Mulheres portadoras do HIV continuam a ser
descriminadas

17-03-2014

A mulher portadora do VIH-SIDA,
em Angola, continua a ser vítima
de descriminação tanto no seio
familiar, como nos locais de
trabalho, noticiou a Rádio Luanda.

A denúncia é da Ministra da Família e
Promoção da Mulher, Filomena
Delgado, que afirmou que, para
inverter o quadro, o seu pelouro está a fazer um levantamento,
sobre os casos de descriminação e estigmatização à mulher.

“Muitas delas têm vergonha de assumir, outras são vítimas de
estigma a partir da própria família, há jovens que são abandonadas
do seu núcleo familiar e outras não são admitidas em algumas
empresas para não transmitirem o VIH-SIDA às outras pessoas”,
referiu.

A governante fez saber que, o Ministério da família está a fazer um
levantamento, e a tentar recuperar estas mulheres no sentido de
enquadra-las no trabalho socialmente útil.

OUTRAS NOTÍCIAS

18-03-2014 - Malária continua ser problema de saúde pública

18-03-2014 - Resgatado corpo de um cidadão não identificado na Ilha de
Luanda

18-03-2014 - Proibido estacionamento no largo Luther King

18-03-2014 - “Maka a quarta-feira” vai dedicar uma atenção especial a
professora Rosa Roque

18-03-2014 - Associação dos estudantes ISPKA realiza palestra sobre perfil
do estudante universitário

18-03-2014 - Direcção da família promove marcha para saudar o Dia do Pai

18-03-2014 - Bairro do Kifangondo vai ter uma associação filantrópica

18-03-2014 - Seminário sobre direitos humanos e acesso a justiça arranca
terça-feira

18-03-2014 - Instituto Superior de Ciências Policiais promove palestra sobre
crimes militares

18-03-2014 - Estudantes das universidades privadas pretendem participar do
Censo
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