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A cerimônia de posse aconteceu nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e contou com a
participação de diversas militantes do movimento feminista. A nova ministra substitui Iriny
Lopes, que deve concorrer às eleições deste ano. Professora universitária da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), Eleonora é conhecida pela sua militância feminista,
especialmente nos temas relacionados a saúde direitos sexuais e reprodutivos.Your total daily
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Sobre a questão do aborto, em sua primeira entrevista coletiva na última quarta-feira, Eleonora
convocou os movimentos ao debate público e atribuiu ao legislativo a responsabilidade de
tratar do tema. Em resposta, o deputado Marco Maia, presidente da Câmara, disse não haver
espaço político para esta discussão no Congresso. Segundo ele, assim como no tema da união
civil entre homossexuais não há consenso sobre a questão do aborto entre os parlamentares.

No discurso de posse, Eleonora enfatizou sua trajetória de luta contra a ditadura e feminista e
da necessidade de dar continuidade aos projetos atuais da SPM.

Pró-reitora da Unifesp, socióloga e professora de saúde coletiva na universidade, Eleonora
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conheceu a presidenta na 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 presas políticas condenadas pela ditadura militar
(1965-1985).
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