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Quem é quem na equipe
ministerial do Governo Dilma
Em cumprimento à missão institucional, o DIAP publica um rápido perfil da equipe ministerial do Governo da
presidente Dilma Rousseff. No levantamento, é possível conhecer a trajetória política e profissional dos novos
ministros, o orçamento de cada ministério para 2011, bem como os contatos de cada Pasta. O encarte está
organizado por área de atuação do Governo. A área econômica tem oito ministérios, a área social sete, a área de
infra-estrutura seis e a área de governo quatro, além das secretarias e demais órgãos com status de ministério.
Dos 37 auxiliares, 17 são filiados ao PT, seis ao PMDB e dois ao PSB. O PP, PDT, PR e PCdoB ficaram com
um ministério cada. Há nove mulheres na equipe ministerial.
PresidÊNCIA da República
Fotos: Secom/PR

Dilma Vana Rousseff – Economista,
nasceu em Belo Horizonte (MG) no dia 14
de dezembro de 1947. Iniciou sua trajetória política na luta contra a ditadura militar
(1964-1985). Foi presa e torturada antes
de recomeçar a vida em 1973 na cidade
de Porto Alegre (RS). Em 1979, participou
da campanha pela Anistia. No estado do
Rio Grande do Sul, ocupou diversos cargos
públicos como a Secretaria da Fazenda
de Porto Alegre entre 1986 e 1988. Em
1991, presidiu a Fundação de Economia
e Estatística do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Energia, Minas
e Comunicação no governo de Alceu Collares. Reassumiu o cargo
de secretária em 1999, no governo Olívio Dutra, permanecendo
até o ano de 2002. Ex-militante do PDT, filiou-se ao PT em 2001.
Durante a campanha de Lula, em 2002, incorporou o Projeto Energia Elétrica, do Instituto de Cidadania, ao Programa de Governo e
integrou a equipe de transição do Governo. Com o perfil técnico e
credenciada pelo trabalho realizado no governo gaúcho, assumiu,
a convite do presidente Lula, o Ministério de Minas e Energia entre
2003 e 2005, onde comandou uma profunda reformulação no setor.
Como ministra, também presidiu o Conselho de Administração da
Petrobrás, quando introduziu o biodiesel na matriz energética e criou
o programa federal - Luz para Todos - com o desafio de acabar com a
exclusão elétrica do País. Em 2005, após a renúncia de José Dirceu,
assumiu o cargo de ministra-chefe da Casa Civil com a missão de
comandar programas estratégicos do Governo, entre eles, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o programa de habitação
popular Minha Casa, Minha Vida, além de participar ativamente da
comissão interministerial encarregada de elaborar os projetos referentes à exploração da camada do Pré-sal. Em 2009, figurou entre
os 100 brasileiros mais influentes, pela Revista Época e foi eleita a
16ª pessoa mais poderosa do mundo, pela Revista Forbes. Em 31
de março de 2010, Dilma deixou a Casa Civil e, em 13 de junho,
teve seu nome oficializado pelo PT para a sucessão de Lula. Foi eleita
presidente em segundo turno com 55.539.391 votos ou 56,01%
dos votos válidos derrotando o tucano José Serra. Tornou-se, no dia
1º de janeiro de 2001, a primeira mulher presidente do Brasil em
121 anos de história da República.

Para 2011, a Presidência da República contará com orçamento
de R$ 7,4 bilhões, montante menor que o autorizado para 2010,
de R$ 8,3 bilhões.
Endereço: Praça dos Três Poderes - Palácio do Planalto - 3º
andar - Brasília-DF - 70150-900
Telefones: (61) 3411-1200 3411-1201 3411-1202
Fax: (61) 3411-2222
Página: www.planalto.gov.br E-mail: gabinete@planalto.gov.br

Vice-presidência da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia
– Advogado, professor e doutor em
Direito, nasceu em 23 de setembro de
1940, na cidade de Tietê, interior do
Estado de São Paulo. Temer iniciou a
trajetória política como Procurador-Geral
e secretário de Segurança Pública no
Governo Franco Montoro, quando criou
a primeira Delegacia da Mulher no Brasil
e a Delegacia de Proteção aos Direitos
Autorais. Político preparado, articulado
e didático na forma de expor, foi eleito
e reeleito presidente da Câmara dos Deputados nos períodos
1997-1998, 1999-2000 e 2009-2010. Como presidente da
Câmara, assumiu interinamente a Presidência da República em
duas ocasiões, de 27 a 31 de janeiro de 1998 e em 15 de junho
de 1999. Presidente nacional do PMDB, já foi líder do partido
na Câmara (1995-1997). Um dos principais operadores das
reformas constitucionais no Governo FHC, foi relator da Emenda Constitucional 20/98, da reforma da Previdência. Durante
os seis mandatos de deputado federal, integrou por dezesseis
anos consecutivos o seleto grupo dos 100 parlamentares mais
influentes do Congresso Nacional.
Endereço: Praça dos Três Poderes – Palácio do Planalto – Anexo
II - Térreo - Brasília-DF - 70083-900
Telefones: (61) 3411-2901 3411-2721 3411-2356
Fax: (61) 3226-9871
Página: www.planalto.gov.br
E-mail: vicepr@presidencia.gov.br
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Casa Civil da presidência da república

Avaliação e Promoções e comandante da 6ª Região Militar em Salvador
(BA). Assumiu, no dia 3 de janeiro o GSI.
O novo ministro substituiu o general Jorge Armando Felix no comando do GSI/PR.
Endereço: Palácio do Planalto - anexo II - sala 202 A - Ala “B” Brasília-DF - 70150-900
Telefone: (61) 3411-1221 Fax: (61) 3225-2132
Página: www.gsi.gov.br E-mail: asscomgsi@planalto.gov.br

Antonio Palocci Filho – Médico sanitarista, nasceu
em Ribeirão Preto (SP) no dia 4 de outubro de 1960.
Iniciou a atividade política no movimento estudantil e
sindical, tendo presidido o centro acadêmico da Faculdade de Medicina e a regional do diretório central dos
estudantes da USP. Foi presidente da Associação dos
Médicos Residentes de Ribeirão Preto e diretor regional
do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Foi fundador do PT e
presidiu a sigla no Estado de São Paulo. Coordenou a campanha do presidente Lula em 2002 e, posteriormente, assumiu o Ministério da Fazenda,
onde conquistou grande prestígio do mercado por ter mantido sob controle
a inflação, as contas públicas e recuperado a credibilidade econômica do
País. Foi eleito, por dois mandatos, vereador, deputado estadual, deputado
federal e prefeito de Ribeirão Preto. Político experiente e formador de opinião,
é referência em assuntos econômicos e tributários. Durante os mandatos de
deputado federal, por seis anos, integrou o seleto grupo dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Em 2010, esteve também
entre os dez mais influentes do Parlamento brasileiro. Coordenador político
da campanha de Dilma, retornou ao governo federal em 2 de janeiro como
ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O novo ministro substituiu Miriam Belchior, que por sua vez, havia
precedido Erenice Alves Guerra no comando da Pasta. Belchior passou
a ocupar o cargo de ministra do Planejamento.
Endereço: Palácio do Planalto – 4º Andar - Brasília-DF - 70150-900
Telefones: (61) 3411-1573 3411-1935 Fax: (61) 3321-1461
Página: www.planalto.gov.br/casacivil
E-mail: gabinetecasacivil@planalto.gov.br

Secretaria de Assuntos Estratégicos
Moreira Franco – Sociólogo e economista, nasceu
em Teresina (PI) no dia 19 de outubro de 1944.
Advindo do movimento estudantil, enfrentou a ditadura militar e participou da criação do movimento
político da Frente Liberal e da campanha das Diretas
Já. Com base política no Rio de Janeiro, foi prefeito
de Niterói (1976) pelo MDB. Elegeu-se governador
(1986-1991) e deputado federal por dois mandatos, pelo PMDB. Na
Câmara dos Deputados, foi vice-líder do PMDB, presidiu a Comissão
de Finanças e Tributação e relatou a reforma administrativa do Governo
FHC (1995/1997). Apoiador consistente do então presidente FHC,
destacou-se, na avaliação do DIAP, como um dos parlamentares mais
influentes do Congresso Nacional por cinco anos. Político articulado,
presidiu a Fundação Ulysses Guimarães e foi diretor do Centro de
Estudos Governamentais do Instituto de Organização Racional do
Trabalho (IDORT). Foi vice-presidente de Fundos e Loterias da Caixa
Econômica Federal e participou do comitê gestor do FGTS.
O novo ministro substituiu Roberto Mangabeira Unger no comando
da SAE/PR.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 8º andar, salas
818/819 - Brasília - DF - 70052-900
Telefones: (61) 3411-4674 3411-4616 Fax: (61) 3321-5556
Página: www.sae.gov.br E-mail: falecomministro@planalto.gov.br

Controladoria-Geral da União
Jorge Hage Sobrinho – Magistrado aposentado e
administrador. Nasceu em Itabuna (BA) no dia 5 de
maio de 1938. É mestre em Administração Pública e em
Direito Público. Atuou como advogado em Salvador (BA)
entre 1963 e 1970, e foi professor adjunto da UFBA
entre 1962 e 1991. Exerceu diversas funções de direção
e coordenação acadêmica, além do magistério superior,
inclusive como pró-reitor de Planejamento e Administração da UFBA. Na
Bahia, foi prefeito nomeado de Salvador (1975-1977), deputado estadual
e deputado federal Constituinte (1987-1991). Foi secretário de Apoio
Administrativo do ministro Ney Braga, no Ministério da Educação e Cultura
(1974-1975). Na Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988), foi
titular da Subcomissão do Poder Legislativo, da Comissão de Organização
dos Poderes e Sistemas de Governo (1987) e vice-presidente da Comissão
de Educação (1989). Foi Juiz assistente e coordenador da assessoria
da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). Após
aposentar-se da magistratura, assumiu a função de secretário-executivo
da Controladoria-Geral da União em 2003. Jorge Hage assumiu a CGU
em junho de 2006, durante o Governo do Presidente Lula. Vai permanecer
no cargo durante a gestão Dilma.
Endereço: SAS – Qd. 01 - Bloco A – 9° andar – Ed. Darcy Ribeiro
- Brasília-DF - 70070-905
Telefones: (61) 2020-7241 2020-7242 Fax: (61) 2020-7230
Página: www.cgu.gov.br E-mail: cgugabin@cgu.gov.br

Secretaria de Comunicação Social
Helena Chagas – Jornalista, nasceu no Rio de
Janeiro (RJ) no dia 12 de outubro de 1961. Foi diretora de jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC). Formou-se na Universidade de Brasília (UNB)
em 1982, iniciando sua carreira como repórter do
Jornal de Brasília. Já trabalhou no Diário da Manhã e
depois no jornal O Globo como repórter por dez anos.
Em seguida, trabalhou na TV Senado, no Estado de S.Paulo e voltou
ao Globo por mais 11 anos, quando exerceu as funções de coordenadora da área Política, chefe de redação e diretora da sucursal Brasília.
Analista política, colunista dos jornal o Globo e do jornal de Brasília
além de dirigir o Blog dos blogs. Na iniciativa privada, também dirigiu
a sucursal do SBT em Brasília, além de ter atuado como comentarista
de politica no jornal matutino da emissora. Deixou o cargo na EBC para
ser coordenadora de imprensa da presidente Dilma Rousseff durante
a campanha eleitoral e a equipe de transição de Governo.
A nova ministra substituiu Franklin Martins no comando da
SECOM/PR.
Endereço: Palácio do Planalto, 2º andar, sala 207 - Brasília-DF
- 70150-900
Telefones: (61) 3411-1279 3411-1280 Fax: (61) 3226-8316
Página: www.secom.gov.br E-mail: secom.gabinete@planalto.gov.br

Gabinete de Segurança Institucional
José Elito Carvalho Siqueira – General de Exército,
nasceu em Aracaju (SE) no dia 26 de novembro de
1946. Foi chefe do Estado-Maior de Defesa, atual
chefia de Preparo e Emprego. Sua experiência militar
inclui, entre outros cargos, o de comandante da Força de
Estabilização das Nações Unidas no Haiti e comandante
militar da Região Sul do país. Em sua carreira militar
também ocupou o posto de instrutor da Academia Militar das Agulhas
Negras, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Foi oficial do Gabinete do Ministro
do Exército, comandante do 28º Batalhão de Caçadores de Aracaju,
comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, adido do Exército e
da Aeronáutica na África do Sul, oficial do Gabinete da Casa Militar da
Presidência da República, comandante da 16ª Brigada de Infantaria
de Selva - Tefé (AM), comandante da Aviação do Exército e diretor de

Secretaria-Geral da Presidência da República
Gilberto Carvalho – Filósofo, ex-seminarista, nasceu
em Londrina (PR) no dia 21 de janeiro de 1951. Formado em Filosofia pela UFPA, militou nos anos 80 no
movimento social ligado a Igreja Católica. Trabalhou por
nove anos em fábricas em Curitiba e no ABC paulista. É
especialista em gerenciamento público em instituições
da Venezuela, México e Espanha. No Partido dos Trabalhadores, desempenhou diversas atividades como a de presidente do
Diretório do Paraná, secretário nacional de formação política e secretário
nacional entre 1993 e 1995. Também exerceu o cargo de Secretário de
Comunicação na prefeitura de Santo André (SP). Durante o mandato
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do ex-presidente Lula, Gilberto Carvalho chefiou o Gabinete Pessoal da
Presidência da República. Gilberto Carvalho permanece no Governo de
Dilma, tendo assumido no dia 2 de janeiro a Secretaria-Geral da Presidência da República em substituição a Luiz Soares Dulci.
Endereço: Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4ºandar Brasília-DF - 70150-900
Telefones: (61) 3411-1225 3411-1226 Fax: (61) 3321-1994
Página: www.secretariageral.gov.br E-mail: sg@planalto.gov.br

em vários estados brasileiros. Foi diretor de operação da Superintendência Municipal de Obras e Viação de Fortaleza em 1989. No
Ceará, foi secretário dos Transportes, Energia, Comunicações e Obras
do Estado de 1991 a 1994. Na prefeitura de Sobral (CE), já exerceu
o cargo de secretário de Obras entre 1999 e 2002. Na Câmara dos
Deputados apresentou vários projetos e integrou as comissões temáticas de Viação e Transportes, de Desenvovimento Urbano e Interior
e a Comissão Mista de Orçamento. Foi também vice-líder do PPS
antes de filiar-se ao PSB.
O novo ministro substituiu Pedro Brito Nascimento no comando
da SEP/PR.
Endereço: SCN Q. 04 BL. B ED. Centro Empresarial Varig, sala
1403 - Brasília-DF - 70714-900
Telefone: (61) 3411-3704 Fax: (61) 3326-3025
Página: www.portosdobrasil.gov.br
E-mail: leonidas.cristino@planalto.gov.br

Secretaria de Relações Institucionais
Luiz Sérgio Oliveira – Metalúrgico, sindicalista, nasceu em Angra dos Reis (RJ) no dia 9 de abril de 1958.
Foi reeleito em 2010 com 85.660 votos para o quarto
mandato consecutivo de deputado federal. Político de
origem no movimento sindical com militância nos movimentos sociais ligados a Igreja Católica, é delineador
naval. Entre 1987 e 1988, foi presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Na sua cidade natal foi prefeito e
vice-prefeito, quando priorizou a luta pela retomada da construção naval brasileira e ações no campo da geração de energia. Foi identificado
pelo DIAP, em 2007, como um dos parlamentares mais influentes do
Congresso Nacional, se diferenciando pela habilidade de articulador e
negociador, destacando-se como debatedor na liderança da bancada do
PT na Câmara dos Deputados. Sempre muito ativo na defesa do Governo
Lula no plenário e nas comissões permanentes, ajudou na coordenação da
bancada durante a votação e aprovação das principais medidas do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC). Luiz Sérgio tomou posse no dia 3
de janeiro como ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais
(SRI) da Presidência da República, substituindo Alexandre Rocha Santos
Padilha, que assumiu o Ministério da Saúde.
Endereço: Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes 4º andar,
sala 404 - Brasília - DF - 70150-090
Telefones: (61) 3411-1042 3411-1038 3411-1127
Fax: (61) 3323-8142
E-mail: sri.gabinete@planalto.gov.br

Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial
Luiza Helena de Bairros – Administradora,
socióloga, nasceu em Porto Alegre (RS) no dia 27
de março de 1953. Em 2008, ocupou a secretaria
estadual de Promoção da Igualdade Racial da Bahia.
Com trajetória respeitável no movimento negro de
combate ao racismo, coordenou a pesquisa do Projeto
Raça e Democracia nas Américas: Brasil e Estados
Unidos. Estudiosa e dedicada, é graduada em Administração Pública
e de Empresas pela UFRS e especialista em Planejamento Regional
pela UFCE, além de mestre em ciências sociais pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e doutora em sociologia pela Michigan State
University. De 2001 a 2003, atuou no programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) preparando e acompanhando a III
Conferência Mundial Contra o Racismo. De 2003 a 2005, trabalhou
no Ministério do Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID). Foi consultora do PNUD e coordenadora do programa de
combate ao Racismo Institucional nas prefeituras do Recife, Salvador
e no Ministério Público de Pernambuco.
A nova ministra substituiu Eloi Ferreira de Araújo no comando da
SEPPIR/PR.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bl. A, 9º andar, Gab. Brasília-DF - 70054-906
Telefones: (61) 3411.3610 3411.4973 Fax: (61) 3226.5625
Página: www.portaldaigualdade.gov.br
E-mail: luiza.bairros@planalto.gov.br

Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Maria do Rosário – Pedagoga, nasceu em Veranópolis (RS) no dia 22 de novembro de 1966. Foi eleita
deputada federal pela primeira vez em 2002 e reeleita
em 2010, com 153.128 votos, para o terceiro mandato consecutivo. Iniciou sua militância no movimento
estudantil secundarista. Professora da rede pública, é
especialista em violência doméstica. Foi prefeita de Porto Alegre em 2008, duas vezes vereadora (1992/1996 e 1997/1998) e
deputada estadual (1999/2003). Na Câmara dos Deputados, foi relatora
da CPMI que investigou as redes de exploração sexual de crianças e
adolescentes. Ainda como deputada, representou a instituição na Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos durante a Ditadura Militar
e presidiu a comissão especial da Lei Nacional de Adoção. Coordenou
também a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Em 2009, presidiu a Comissão de Educação e Cultura,
tendo se destacado pela coordenação de debates em todo o Brasil do
novo Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020). Foi vice-líder da
bancada em 2010. Está no PT desde 1994.
A nova ministra substituiu Paulo de Tarso Vannuchi no comando
da SDH/PR.
Endereço: SCS Q. 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre
A, 10º Andar - Brasília-DF - 70308-200
Telefones: (61) 2025-3536 2025-3106 Fax: (61) 2025-9414
Página: www.direitoshumanos.gov.br E-mail: maria.rosario@
sdh.gov.br

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Iriny Lopes – Engenheira, jornalista, nasceu
em Lavras (MG) no dia 12 de fevereiro de 1956.
Reeleita para o terceiro mandato consecutivo de
deputada federal, deixou o Congresso Nacional
para assumir a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres. Defensora das causas de Direitos
Humanos, Habitação e Meio Ambiente, conquistou
popularidade como presidente da Associação Capixaba dos Mutuários (ASCAM) além de ter sido membro do Movimento Nacional de
Direitos Humanos. Foi fundadora da Cooperativa de Engenheiros,
quando desenvolveu um programa de habitação na região de São
Pedro (ES). Esteve entre as lideranças do movimento contra o crime organizado no Espírito Santo. Em 2005, tornou-se a primeira
mulher presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados. Ainda no Congresso, foi vice-líder do PT entre 2003
a 2005. Em 2010, foi novamente indicada pelo PT para ocupar
o posto de presidente da CDHM. Como presidente do colegiado,
definiu como prioridade o debate do Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH 3), que contempla as demandas sociais e da
juventude. Está no PT desde 1983.
A nova ministra substituiu Nilcéia Freire no comando da SEPM/PR.
Endereço: Via N1 Leste S/nº, Pavilhão das Metas, Praça dos 3
Poderes - Zona Cívico-Administrativa - Brasília-DF - 70150-908
Telefone: (61) 3411-4246 Fax: (61) 3327-7464
Página: www.sepm.gov.br/ E-mail: spmulheres@spmulheres.gov.br

Secretaria Especial de Portos
José Leônidas Cristino – Engenheiro civil, nasceu
em Coreaú (CE) no dia 3 de junho de 1957. Para
assumir o cargo, licenciou-se da prefeitura de Sobral
(CE). Eleito pela primeira vez em 2004 para o cargo
de prefeito, foi deputado federal entre 1995 e 2003.
Dedicado à engenharia rodoviária, executou projetos
3
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da então prefeita Marta Suplicy, Haddad chefiou o gabinete da Secretaria
de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura municipal de
São Paulo, além de assessor especial do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Tem diversos livros publicados, entre eles, Sindicatos, Cooperativas e Socialismo, pela Fundação Perseu Abramo, em
2003, e Trabalho e Linguagem, pela Azogue Editorial, em 2004.
Para 2011, o Ministério da Educação contará com orçamento de
R$ 63,7 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de
R$ 57,6 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco L – Ed. Sede - 8°
andar - Brasília – DF - 70047-900
Telefones: (61) 2022-7822 2022-7828 Fax: (61) 2022-7821
Página: www.mec.gov.br E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br

Advocacia-Geral da União
Luís Inácio Lucena Adams – Advogado, nasceu em
Porto Alegre (RS) no dia 2 de março de 1965. Adams
permanece como ministro da AGU no Governo da presidente Dilma. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), é especialista
em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Foi assessor Municipal de Florianópolis (SC), exerceu o cargo de
Técnico Judiciário no Estado e lecionou Direito Tributário na Universidade
do Vale do Itajaí e Teoria Geral do Estado na Fundação Educacional de
Brusque (SC). Em 1993, entrou na carreira judiciária como ProcuradorRegional da Fazenda Nacional da 4ª Região, onde já exerceu os cargos
de Coordenador Administrativo e Chefe de Gabinete, bem como foi
Procurador-Regional da União interino. Na Administração Pública também atuou como secretário-executivo adjunto e consultor jurídico do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e como coordenador da
Comissão Deliberativa responsável pela gestão do Sistema Integrado de
Controle das Ações Judiciais da União. Em 2001, foi nomeado SecretárioGeral de Contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da União. Como
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, credenciou-se para ser nomeado,
em 23 de outubro de 2009, para o cargo de Advogado-Geral da União
do governo do Presidente Lula.
Endereço: SIG – Qd. 06 - Lote 800 – Edifício Sede – 3° andar Brasília-DF - 70610-460
Telefones: 0800 645 1415 Fax: (61) 3344-0243
Página: www.agu.gov.br E-mail: gabinete.ministro@agu.gov.br

Ministério do Esporte
Orlando Silva é o ministro do Esporte, cargo que
ocupa desde março de 2006. Advogado e Cientista Social, antes de torna-se titular da Pasta, exerceu os cargos
de secretário nacional de Esporte, secretário nacional de
Esporte Educacional e secretário-executivo do Ministério
do Esporte. A vida pública do ministro é marcada pela
participação em entidades e organizações de defesa
dos direitos da juventude. Entre 1995 a 1997, foi presidente da União
Nacional dos Estudantes (UNE), de 1998 a 2001, presidente da União
da Juventude Socialista (UJS), e de 1999 a 2001, foi representante
da Federação Mundial das Juventudes Democráticas (FMJD), entidade
que reúne organizações juvenis de todos os continentes. Atualmente, é
membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ).
Para 2011, o Ministério do Esporte contará com orçamento de
R$ 2,5 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de
R$ 2,1 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco A – 7° andar - Brasília – DF - 70054-906
Telefones: (61) 3217-1861 3217-1834 Fax: (61) 3217-1818
Página: www.esporte.gov.br E-mail: gabmin@esporte.gov.br

ÁREA SOCIAL
Ministério da Cultura
Anna Maria Buarque de Hollanda nasceu em 12
de agosto de 1948, em São Paulo, é filha de Maria
Amélia e do historiador e sociólogo Sérgio Buarque. É
irmão dos também cantores, Chico Buarque, Miúcha e
Cristina. Desde jovem envolveu-se em política, tendo
pertencido aos quadros do antigo Partido Comunista
Brasileiro (PCB) e participado como militante em
diversas campanhas eleitorais. Como gestora pública, foi Secretária
de Cultura em Osasco, SP. Em 2003, mudou-se para o Rio de janeiro
para assumir o cargo de diretora do Centro de Música da Fundação
Nacional de Artes (Funarte), onde permaneceu até 2006. Anna de
Hollanda sempre trabalhou na área artística. Coordenou o processo de
criação da Câmara Setorial de Musical e foi figura chave na retomada
do Projeto Pixinguinha, além de várias ações importantes para a música
de concerto, orquestras, bandas e edições da área. Vice-presidente do
MIS (Museu da Imagem e do Som), da Secretaria de Cultura do Estado
do Rio de Janeiro, Anna Maria será a primeira mulher a integrar a
galeria dos mais altos dirigentes da Cultura do Brasil.
A nova ministra substituiu João Luiz Silva Ferreira no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Cultura contará com orçamento de
R$ 2,1 bilhões, montante menor que o autorizado para 2010, de R$
2,3 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco B - 4º andar - Brasília – DF - 70068-900
Telefones: (61) 2024-2460 2024-2469 Fax: (61) 3225-9162
Página: www.cultura.gov.br/site E-mail: gm@cultura.gov.br

Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome
Tereza Campello é Economista e coordenou o
Mutirão Arco Verde que levou serviços públicos, regularização fundiária e fomentou o desenvolvimento
sustentável na Amazônia. Formada na Universidade
Federal de Uberlândia, é uma das fundadoras do Partido
dos Trabalhadores. Tereza foi professora de Economia da
Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos). No Governo
do Presidente Lula, atuou como subchefe de Articulação e Monitoramento
da Casa Civil e coordenou diversos programas do governo federal como o
grupo de trabalho que concebeu o Programa Bolsa Família, o Programa
Nacional do Biodiesel e o programa de produção sustentável de óleo de
palma, do zoneamento da cana e da Agenda Clima.
A nova ministra substituiu Marcia Helena Carvalho Lopes no
comando do Ministério.
Para 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social contará com
orçamento de R$ 43,2 bilhões, montante maior que o autorizado para
2010, de R$ 39,2 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco C - 5º andar - BrasíliaDF - 70046-900
Telefones: (61) 3433-1029 3433-1001 Fax: (61) 3433-1025
Página: www.mds.gov.br E-mail: ministro.mds@mds.gov.br

MinistÉRIO da Educação

MinistÉRIO da Previdência Social

Fernando Haddad continua como ministro da
Educação, cargo que ocupa desde julho de 2005.
Advogado, mestre em Economia Política e doutor em
Filosofia, já foi secretário executivo da Pasta. Professor
de Ciência Política na Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade em São Paulo
(USP), foi consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe), e Analista de Investimento do Unibanco. Durante a gestão

Garibaldi Alves Filho é advogado e jornalista. Em
1966, assumiu a chefia da Casa Civil da prefeitura
Natal, na época governada pelo tio, Agnelo Alves. Em
1970, foi eleito deputado estadual, reelegendo-se por
três vezes consecutivas. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com o fim do bipartidarismo
4
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em 1979, entrou no PMDB. Após ser eleito prefeito de Natal em 1985,
Garibaldi elegeu-se senador em 1990. Cumpriu o mandato até 1994,
pois venceu em primeiro turno as eleições para governador do Rio Grande
do Norte, sendo reeleito em 1998. Como senador, assumiu a presidência
da Casa em 2007, após a renúncia de companheiro de partido, Renan
Calheiros (AL).
O novo ministro substituiu Carlos Eduardo Gabas, que por sua vez,
havia precedido José Pimentel, eleito senador do Ceará, no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Previdência Social contará com orçamento de R$ 291 bilhões, montante maior que o autorizado para
2010, de R$ 268,4 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco F - 8° andar - Brasília
– DF -70059-900
Telefones: (61) 2021-5150 2021-5151 Fax: (61) 2021-5407
Página: www.previdenciasocial.gov.br
E-mail: gm.mps@previdencia.gov.br

Ministério das Cidades
Mário Silvio Mendes Negromonte, é o novo ministro das Cidades do Governo da presidente Dilma.
Natural de Recife/PE, nasceu em 6 de julho de 1950.
Advogado e empresário da construção civil em Paulo
Afonso (BA), é deputado federal desde 1995. Foi
reeleito para o quinto mandato consecutivo com a
sexta maior votação da Bahia, 169.209 votos. Negromonte iniciou a carreira política em 1986 filiado ao PMDB. Migrou
para o PSDB em 1988 e está no PP desde 2003. É vice-presidente
nacional do PP e presidente do diretório estadual do partido na Bahia.
Parlamentar experiente, foi deputado estadual na Bahia e secretário
de Transportes de Salvador (BA) durante a administração de Lídice
da Mata (1993-1994). Na segunda gestão do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, Negromonte foi líder do PP na Câmara dos Deputados e
presidente da Comissão de Minas e Energia. Antes, já havia sido vicelíder do PSDB (1997-2001) e vice-líder do PP (2005-2006). Casado
com Ena Vilma Negromonte, prefeita da cidade de Gloria (BA), é pai
de três filhos, entre eles, Mario Negromonte Júnior, eleito deputado
estadual nas eleições 2010.
O novo ministro substituiu Marcio Fortes de Almeida no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério das Cidades contará com orçamento
de R$ 22 bilhões. Em 2010, a Pasta havia contado com R$ 16,3
bilhões.
Endereço: Setor de Autarquia Sul – Quadra 01 – Bloco H – Ed.
Telemundi II – 14º andar - Brasília-DF - 70070-010
Telefone: (61) 2108-1621 2108-1625 2108-1694
Fax: (61) 2108-1415
Página: www.cidades.gov.br
E-mail: cidades@cidades.gov.br

MiniSTÉRIO da Saúde
Alexandre Padilha, que foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência
da República desde setembro de 2009, passará a
ocupar o cargo de ministro da Saúde no Governo da
Presidente Dilma. Na SRI, Padilha participou da gestão
do Programa Aceleração do Crescimento (PAC) e dos
Territórios da Cidadania, além de ter coordenado os
comitês binacionais de cooperação Brasil-França e Brasil-Itália. Médico
Infectologista, com especialização em Medicina Tropical e pós-graduação
pela Universidade de São Paulo, Padilha, tem uma longa lista de serviços
prestados à Administração Pública. Foi supervisor do Núcleo de Extensão em Medicina Tropical do Departamento de Doenças Infecciosas e
Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Fundo
de Pesquisa em Doenças Tropicais (TDR) da Organização Mundial de
Saúde e responsável pelo protocolo de cooperação Brasil e Suriname
para o controle de Malária na fronteira.
O novo ministro substituiu José Gomes Temporão no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Saúde contará com orçamento de R$
77,1 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de R$
68,3 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco G - 5º andar - BrasíliaDF - 70058-900
Telefones: (61) 3315-2395 3315-2393 Fax: (61) 3315-3955
Página: www.saude.gov.br E-mail: ministro@saude.gov.br

Ministério das Comunicações
Paulo Bernardo Silva depois de ter sido titular
do Planejamento, Orçamento e Gestão desde março 2005, foi escolhido pela Presidente Dilma para
assumir o Ministério das Comunicações. Iniciou sua
militância política no movimento estudantil ainda
durante a ditadura. Aprovado em concurso para o
Banco do Brasil, ele foi morar em São Paulo e, em
seguida, transferido para o Paraná, onde se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT). Foi eleito delegado sindical e diretor da Federação
dos Bancários do Estado. Eleito deputado federal pelo PT do Paraná
em 1991 e reeleito para um segundo mandato, foi vice-líder do PT
e presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Em
1999, assumiu o cargo de secretário de Fazenda do Mato Grosso do
Sul, onde permaneceu até o fim de 2000. Foi ainda secretário de
Fazenda do município de Londrina, de janeiro de 2001 a março de
2002. Novamente eleito para deputado federal em 2002, para o seu
terceiro mandato, além de vice-líder do PT presidiu a Comissão Mista
de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O novo ministro substituiu José Artur Filardi, que por sua vez, havia
precedido Hélio Costa no comando do Ministério.
Para 2011, o Ministério das Comunicações contará com orçamento
de R$ 4,4 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de
R$ 3,1 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco R - 8° andar - Brasília – DF - 70044-900
Telefone: (61) 3311- 6079 3311-6092 Fax: (61) 3311-6731
Página: www.mc.gov.br E-mail: gabinete@mc.gov.br

Ministério do Trabalho e Emprego
Carlos Roberto Lupi é formado em Administração,
Economia e Contabilidade. Ministro do Trabalho no
segundo mandato do Presidente Lula, permanece
no cargo na gestão da Presidente Dilma. À frente
da Pasta, o Brasil passou a viver a maior geração
de empregos com carteira assinada da história. No
Ministério, Lupi promoveu o constante diálogo entre
trabalhadores e empregadores, tendo sido um dos responsáveis pela
regulamentação do trabalho aos domingos, do reconhecimento das
centrais sindicais e da ampliação dos cursos gratuitos no Sistema S.
Deputado federal em 1990, Lupi obteve nota 10 do DIAP por sua
atuação no Congresso Nacional. Em 1992, deixou o Parlamento para
assumir a secretaria municipal de Transportes do Rio de Janeiro. Em
2004, com a morte do fundador do PDT, partido ao qual é filiado,
Lupi tornou-se presidente da legenda, tendo se licenciado em 2007,
ao assumir a Pasta do Trabalho.
Para 2011, o Ministério do Trabalho contará com orçamento de
R$ 49,5 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de
R$ 47,2 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco F - 5° andar - Brasília
– DF - 70059-900
Telefones: (61) 3317-6857 3317-6878 Fax: (61) 3317-8245
Página: www.mte.gov.br E-mail: gm@mte.gov.br

MinistÉRIO da Integração Nacional
Fernando Bezerra Coelho é o novo ministro da
Integração Nacional. Formado em Administração
de Empresas pela Escola de Administração de São
Paulo (Eaesa), da Fundação Getúlio Vargas (1979),
foi prefeito por três mandatos (1992, 2000 e
2004). Na iniciativa privada, foi Superintendente
do Curtume Moderno, de Petrolina, no período de
5
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agosto de 1979 a abril de 1982. Foi também superintendente da
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco. Na esfera política,
foi deputado estadual entre os anos de 1982 e 1986; secretário
da Casa Civil do Governo do Estado, de 1985 a 1986; deputado
federal entre os anos de 1986 e 1990; e deputado federal reeleito
de 1991 a 1992. De janeiro de 2007 a 2010, foi secretário de
Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e presidente
do Complexo Industrial Portuário de Suape. Como secretário, se
empenhou em fomentar os setores industrial, comercial e de serviços ao buscar atrair e apoiar investimentos voltados à expansão
das atividades produtivas em Pernambuco.
O novo ministro substituiu João Reis Santana Filho, que por sua
vez, havia precedido Geddel Vieira Lima no comando do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Integração Nacional contará com orçamento de R$ 5,5 bilhões, montante menor que o autorizado para
2010, que havia sido de R$ 9,3 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco E - 8° andar - Brasília
– DF - 70067-901
Telefone: (61) 3414-5814 3414-5815 Fax: (61) 3414-5812
Página: www.integracao.gov.br
E-mail: Fernando.bezerra@integracao.gov.br

Ministério dos Transportes
Alfredo Nascimento continua no Ministério dos
Transportes, que comandou por dois períodos durante
os mandatos do presidente Lula: de março de 2004 a
março de 2006, e de março de 2007 a março 2010.
Formado em Letras e em Matemática pela Universidade
Federal do Amazonas, Nascimento fez especialização
em Administração de Pessoal, de Materiais e Auditoria
em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Em seu estado,
foi Superintendente da Suframa (Superintendência da Zona Franca de
Manaus) e secretário estadual de Fazenda e de Administração (19871990). Chegou a assumir a prefeitura de Manaus em 1988, como
interventor nomeado pelo governador Amazonino Mendes, durante
seis meses. Em 1994, foi eleito vice-governador na chapa encabeçada
por Amazonino. No meio do mandato, em 1996, foi eleito prefeito de
Manaus, cargo para o qual foi reeleito em 2000. Quando havia pouco
mais de dez meses para encerrar seu segundo mandato na Prefeitura,
foi convidado a assumir o Ministério dos Transportes. Pelo Partido da
República (PR) foi eleito senador em 2006, mas se licenciou em seguida
para reassumir o Ministério dos Transportes. Sua vaga no Senado será
assumida pelo 1º suplente, João Pedro da Costa, do PT.
Para 2011, o Ministério dos Transportes contará com orçamento
de R$ 21,5 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de
R$ 21,1 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco R – 6° andar – Sala
600 - Brasília – DF - 70044-900
Telefone: (61) 2029-7001 2029-7002 - Fax: (61) 2029-7876
Página: www.transportes.gov.br
E-mail: alfredo.nascimento@transportes.gov.br

Ministério do Meio Ambiente
Izabella Teixeira está no cargo desde abril de
2010, quando o então ministro Carlos Minc saiu
para disputar e foi eleito deputado estadual no Rio
de Janeiro. Nascida em Brasília, Izabella é Bióloga,
mestre em Planejamento Energético e doutora em
Planejamento Ambiental pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Especialista em avaliação ambiental estratégica, é funcionária de carreira do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Foi subsecretária do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, de 2007
a 2008, e secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente.
Izabella lecionou em programas de pós-graduação e de cursos
ambientais em diferentes universidades, como a UFRJ e a Escola
Politécnica.
Para 2011, o Ministério do Meio Ambiente contará com orçamento
de R$ 3,4 bilhões, montante menor que o autorizado para 2010, de
R$ 3,7 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco B - 5º andar - Brasília – DF - 70068-900
Telefone: (61) 2028-1057 2028-1058 2028-1289
Fax: (61) 2028-1756
Página: www.mma.gov.br E-mail: izabella.teixeira@mma.gov.br

ÁREA DE GOVERNO
Ministério da Ciência e Tecnologia
Aloizio Mercadante Oliva é o novo ministro da Ciência e Tecnologia. Economista e professor licenciado
da PUC-SP e da Unicamp, Mercadante participou da
elaboração dos programas de Governo do PT, foi assessor econômico da campanha presidencial, membro
da executiva nacional do partido e deputado federal
por dois mandatos. No primeiro mandato de deputado federal, em 1990, destacou-se nas Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPIs) do PC Farias e do Orçamento. No segundo mandato,
em 1999, presidiu a Comissão de Economia, Indústria e Comércio
e foi líder do partido na Câmara. Eleito para o Senado em 2002, foi
líder do Governo Lula e presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos
da Casa. Com excelente trânsito no Congresso, foi eleito presidente da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Em 2009, atuou
como líder da bancada do PT no Senado Federal e líder do Governo
Lula. Parlamentar de sólida formação intelectual, é respeitado pela
qualidade de suas intervenções.
O novo ministro substituiu Sérgio Machado Rezende no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Ciência e Tecnologia contará com
orçamento de R$ 8,1 bilhões. Em 2010, o Ministério havia contado
com R$ 7,9 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco E - 4° andar - BrasíliaDF - 70067-900
Telefone: (61) 3317-7505 3317-7439 Fax: (61) 3317-7769
Página: www.mct.gov.br E-mail: ministro@mct.gov.br

Ministério de Minas e Energia
Edison Lobão continuará como ministro de Minas
e Energia, cargo que ocupa desde 2008. Advogado e
jornalista, nasceu em Mirador (MA) em 5 de dezembro
de 1936. Deputado federal por dois mandatos consecutivos, de 1979 a 1987, foi vice-líder da Arena,
do PDS e do Governo, e ainda, governador do Estado
do Maranhão de 1991 a 1994. Amigo pessoal do
presidente do Senado, José Sarney, foi senador na Assembléia Nacional
Constituinte, tendo presidido a importante Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Parlamentar articulado, foi
vice-líder do PFL, 1º vice-presidente e presidente do Senado Federal.
Reeleito em 2002 para o terceiro mandato de senador, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em 2010,
Lobão deixou o ministério para disputar a reeleição para o Senado. Foi
reeleito com 1.702.085 votos (32,74%). Ao retornar para o Ministério
de Minas e Energia, vai assumir o mandato de senador da República,
o 1º suplente, que é seu filho, Edison Lobão Filho.
Para 2011, o Ministério de Minas e Energia contará com orçamento
de R$ 8 bilhões, montante maior que o autorizado para 2010, de R$
7,4 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco U - 8° andar - Brasília – DF - 70065-900
Telefone: (61) 3319-5041 3319-5913 3319-5932
Fax: (61) 3319-5074
Página: www.mme.gov.br E-mail: gabinete@mme.gov.br

Ministério da Defesa
Nelson Jobim, natural de Santa Maria (RS), nasceu em 12 de abril de 1946. É advogado e professor.
Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Como advogado, foi vice-presidente
da OAB-RS. Deputado federal Constituinte, liderou o
PMDB e teve papel decisivo na garantia das conquistas sociais. Disse sim à participação popular no processo legislativo e
votou a favor da reforma agrária, da proteção da empresa nacional e
da nacionalização das reservas minerais. Parlamentar articulado, foi
6
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presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator de Revisão
Constitucional. Em 2001, licenciou-se do mandato de deputado federal
para assumir o cargo de ministro da Justiça no Governo FHC. Saiu
do Ministério para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal
Federal. Em 2004, tornou-se presidente da Corte. Aposentou-se, a
pedido, em 29 de março de 2006. No segundo mandato do presidente
Lula passou a ocupar, desde o dia 25 de julho de 2007, o cargo de
Ministro da Defesa.
Para 2011, o Ministério da Defesa teve o orçamento reduzido em
R$ 900 milhões, se comparado com 2010. Os recursos autorizados
para a Pasta no último ano do Governo Lula foram de R$ R$ 62,3
bilhões. Contará no primeiro ano do Governo Dilma com R$ 61,4
bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - 6° andar - Brasília – DF - 70049-900
Telefone: (61) 3312-8520 3312-8525 Fax: (61) 3312-8521
Página: www.defesa.gov.br E-mail: ministro@defesa.gov.br

orçamento de R$ 2,2 bilhões, menos do que havia sido autorizada
para o ano de 2010, de R$ 2,5 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco H - Brasília – DF 70170-900
Telefone: (61) 3411-9931 3411-9932- Fax: (61) 3411-6993
Página: www.itamaraty.gov.br
E-mail: antonio.patriota@itamaraty.gov.br
ÁREA ECONÔMICA
Ministério da Agricultura e Abastecimento
Wagner Gonçalves Rossi é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cargo que ocupa desde
março de 2009. Antes, foi presidente da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). Empresário e
produtor rural, Rossi tem vasta formação acadêmica.
É graduado em Administração pela Universidade de Ribeirão Preto, em Direito pela Universidade de São Paulo
(USP), e tem pós-graduação em Economia Política também pela USP. É
também mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas
e Ph.D em Administração e Economia da Educação pela Bowling Geen
State University of Ohio (EUA). Rossi ocupou vários cargos no governo
paulista. Foi secretário de Transportes, de Infraestrutura Viária, de Educação, de Esportes e de Turismo, além de presidente da Companhia
Docas do Estado (Codesp). De 1983 a 2002, foi deputado estadual em
São Paulo e federal por mais três mandatos pelo PMDB. No partido, já
ocupou a vice-presidência nacional entre 1997 e 1998.
Para 2011, o Ministério da Agricultura contará com orçamento de
R$ 9,3 bilhões, montante menor que o autorizado para 2010, que
havia sido de R$ 9,7 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco D - 8º andar - BrasíliaDF - 70043-900
Telefone: (61) 3218-2800 3226-5161 - Fax: (61) 3226-8091
Página: www.agricultura.gov.br E-mail: gm@agricultura.gov.br

Ministério da Justiça
José Eduardo Martins Cardozo é o ministro da
Justiça. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 18 de
abril de 1951. Advogado, mestre, professor universitário e procurador municipal, tem longa experiência
administrativa. Foi secretário de Governo na gestão
da prefeita Luiza Erundina e chefe de gabinete da
Secretaria de Administração Federal da Presidência
da República. Três vezes vereador em São Paulo, foi presidente da
Câmara de Vereadores na gestão da prefeita Marta Suplicy. Parlamentar
de sólida formação jurídica, teve atuação destacada na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tendo sido relator,
entre outras matérias, do projeto de iniciativa popular “Ficha Limpa”,
sancionado como Lei Complementar nº 135/2010. A lei tornou mais
rígidas as regras para a disputa eleitoral de candidatos com processos
na Justiça. Já presidiu a Frente Parlamentar Mista em defesa da Advocacia Pública. Como deputado federal, compôs durante seis vezes
consecutivas, 2005 a 2010, a relação dos 100 parlamentares mais
influentes do Congresso Nacional. Secretário-geral do PT nacional,
fez parte da coordenação da campanha e da transição de Governo da
presidente Dilma Rousseff.
O novo ministro substituiu Luiz Paulo Teles Barreto, que por sua
vez, havia precedido Tarso Genro, eleito governador do Rio Grande do
Sul, no comando do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Justiça contará com orçamento de R$
11,2 bilhões. Em 2010, havia sido autorizado para o Ministério o
montante de R$ 10,7 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco T – Ed. Sede - 4°
andar - Brasília – DF - 70064-900
Telefone: (61) 2025-3101 2025-3111 Fax: (61) 2025-7803
Página: www.mj.gov.br - E-mail: ministro@mj.gov.br

Banco Central do Brasil
Alexandre Tombini é o novo presidente do Banco Central. Antes de assumir o cargo, foi diretor de
Normas, de Assuntos Internacionais e de Estudos
Especiais do Bacen. Formado em economia pela
Universidade de Brasília (UnB), fez doutorado na
Universidade de Illinois, Urbana Champaign, nos
Estados Unidos, além de ser especialista nas áreas
de metas de inflação, microeconomia do setor bancário e regulação
do setor financeiro, com ênfase em risco de mercado. Como servidor de carreira do Banco Central, também serviu no escritório da
representação brasileira no Fundo Monetário Internacional (FMI)
e foi coordenador-geral da Área Externa da Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Fazenda. Atuou ainda como assessor
especial da Câmara de Comércio Exterior. Tombini juntamente
com o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, não
têm filiação partidária.
O novo ministro substituiu Henrique Meirelles no comando do
Bacen.
Endereço: SBS - Qd. 03 - Bloco B - Ed. Sede - 20º andar - BrasíliaDF - 70074-900
Telefone: (61) 3414-1010 Fax: (61) 3226-1989
Página: www.bcb.gov.br E-mail: presidência@bcb.gov.br

Ministério das Relações Exteriores
Antonio de Aguiar Patriota, nasceu no Rio de
Janeiro em 27 de abril de 1954. Tem longa lista
de serviços prestados à Diplomacia brasileira.
Foi Secretário-Geral do Itamaraty na Gestão de
Celso Amorim, Embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Subsecretário-Geral Político do Ministério
das Relações Exteriores, Chefe de Gabinete do
Ministro das Relações Exteriores, e Secretário de Planejamento
Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, em 2003. No
exterior, serviu também na Missão Permanente do Brasil junto aos
Organismos Internacionais em Genebra tendo sido Representante
Alterno junto à Organização Mundial do Comércio e na Missão
Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York onde
integrou a Delegação brasileira ao Conselho de Segurança da ONU.
Entre 1992 e 1994, foi Subchefe da Assessoria Diplomática do
Presidente Itamar Franco. É casado com Tania Cooper Patriota,
Representante do Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP)
para Colômbia e Venezuela.
O novo ministro substituiu Celso Amorim no comando do
Ministério.
Para 2011, o Ministério das Relações Exteriores contará com

Ministério do Desenvolvimento Agrário
Afonso Bandeira Florence é o ministro do Desenvolvimento Agrário. Eleito em 2010 com 143.795
votos para o primeiro mandato de deputado federal
pela Bahia, foi sindicalista e assessor da bancada do
PT na Assembléia Legislativa do Estado. Ex-secretário
de Desenvolvimento Urbano do Governo da Bahia,
coordenou programas para populações de baixa renda
como o “Casa da Gente” e o “Água Para Todos”. Mestre em História
Social, tem pesquisas sobre a presença do negro na Bahia. Professor
da Universidade Federal da Bahia, atuou como pesquisador e dirigiu
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o Centro de Estudos Afro-Orientais. Está licenciado da Universidade
Católica do Salvador.
O novo ministro substituiu Guilherme Cassel no comando do
Ministério.
Para 2011, o Ministério do Desenvolvimento Agrário contará com
orçamento de R$ 4,2 bilhões. Em 2010, havia sido autorizado para
o Ministério o montante de R$ 4,7 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco A - 8° andar - Brasília – DF - 70054-900
Telefone: (61) 2020-0002 2020-0003 - Fax: (61) 2020-0061
Página: www.mda.gov.br E-mail: afonso.florence@mda.gov.br

em 2006, e a liderança do Governo Lula no Congresso, em 2009.
Durante o mandato, integrou por seis vezes consecutivas o seleto grupo dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso
Nacional.
Nascida em São Paulo em 18 de março de 1952, Ideli mudouse na década de 70 para Joinville (SC) onde iniciou sua trajetória
política. Uma das fundadoras do PT catarinense e da CUT estadual, foi diretora da central sindical, professora da rede pública de
ensino e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
de Santa Catarina.
A nova ministra substituiu Altemir Gregolin no comando do Ministério.
Para 2011, o Ministério da Pesca contará com orçamento de
R$ 553 milhões. Em 2010, o orçamento autorizado para a Pasta foi
de R$ 743 milhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Ed. Sede – 4º andar – Sala
402 - Brasília-DF - 70043-900
Telefone: (61) 3218-3801 3218-3802 383218-3803
Fax: (61) 3218-3732
Página: www.mct.gov.br E-mail: pesca@mpa.gov.br

Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
Fernando Pimentel é o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Economista, foi prefeito Belo Horizonte entre 2005 a
2008. Deixou o Executivo Municipal com índices
de aprovação superiores a 90%. Antes de se eleger
prefeito, foi secretário de Governo, da Fazenda, e, em
2001, tomou posse como vice-prefeito. Substituiu o
titular, Célio de Castro, licenciado por motivo de saúde, e, em, 2003,
assumiu definitivamente o cargo. Na carreira acadêmica e profissional, Pimentel foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), vice-presidente da Associação de Professores Universitários
de Belo Horizonte, presidente do Conselho Regional de Economia de
Minas Gerais (1991-1992) e diretor do Sindicato dos Economistas
do estado de Minas Gerais.
O novo ministro substituiu Miguel João Jorge Filho no comando
do Ministério.
Para 2011, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior contará com orçamento de R$ 2 bilhões. Em 2010, havia sido
autorizado para o Ministério o montante de R$ 1,8 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco J - 6º andar - Brasília
– DF - 70053-900
Telefone: (61) 2027-7226 2027-7001 2027-7002 Fax: (61)
2027-7230
Página: www.mdic.gov.br E-mail: ministro@mdic.gov.br

Ministério do Planejamento
Miriam Belchior é a nova ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão. É Engenheira de Alimentos, com
mestrado em Administração Pública e Governo pela
Fundação Getúlio Vargas. No período de 1997 a 2002
foi secretária de Administração e Modernização Administrativa e, posteriormente, secretária de Inclusão Social e
Habitação da Prefeitura Municipal de Santo André.
No Governo Lula, integrou a equipe de transição e foi assessora
especial do Presidente da República de janeiro de 2003 a junho de
2004, quando assumiu a Subchefia de Articulação e Monitoramento
da Casa Civil. Ocupou também a Secretaria Executiva e a CoordenaçãoGeral do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
A nova ministra substituiu Paulo Bernardo no comando do Ministério. Paulo Bernardo passou a ocupar o cargo de ministro das
Comunicações.
Para 2011, o Ministério do Planejamento duplicou o orçamento em
relação a 2010. Aumentou de R$ 6,5 bilhões para R$ 16,3 bilhões
no primeiro ano do Governo Dilma.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco K - 7º andar
Brasília – DF - 70040-906
Telefone: (61) 2020-4102 2020-4103 Fax: (61) 2020-5009
Página: www.planejamento.gov.br
E-mail: ministra@planejamento.gov.br

Ministério da Fazenda
Guido Mantega continuará no Ministério da Fazenda, cargo que ocupa desde 2006. No Governo Lula
também foi ministro do Planejamento e presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nascido em Gênova (Itália), é graduado
em Economia, possui doutorado em Sociologia pela
Universidade de São Paulo (USP) e tem especialização
no Institute of Development Studies (IDS) da Universidade de Sussex,
Inglaterra. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
(FGV) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Mantega está no PT desde 1980, foi assessor econômico do presidente
Lula por mais de 10 anos e coordenou os programas econômicos nas
campanhas presidenciais de 1989, 1998 e 2002.
Para 2011, o Ministério da Fazenda contará com orçamento de
R$ 19,7 bilhões. O montante é menor que o orçamento autorizado
para 2010, que havia sido de R$ 21 bilhões.
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 5º andar
Brasília – DF - 70048-900
Telefone: (61) 3412-2515 Fax: (61) 3412-1721
Página: www.fazenda.gov.br
E-mail: gabinete.df.gmf@fazenda.gov.br

Ministério do Turismo
Pedro Novais Lima é o ministro do Turismo.
Natural de Coelho Neto, no Maranhão, nasceu em 7
de junho de 1930. Deputado federal pelo Maranhão
por sete mandatos consecutivos, foi reeleito em 2010
com 89.658 votos.
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional aposentado,
foi secretário da Fazenda do Maranhão entre 1975 e
1978 e entre 1988 e 1990. Formado em Direito pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), tem especialização em Direito
Financeiro, pelo Conselho Britânico; e em Planejamento Tributário
em Washington, EUA.
Na Câmara dos Deputados, ocupou o importante cargo de
vice-líder em diversas sessões legislativas e foi relator de inúmeras
proposições, entre elas, o PL 6.272/2005, que criou a Receita
Federal do Brasil.
Para 2011, o Ministério do Turismo contará com orçamento de R$
3,6 bilhões, montante menor que o autorizado para 2010, que havia
sido de R$ 4,3 bilhões.
O novo ministro substituiu Luiz Barreto Filho no comando do
Ministério.
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco U – 2° e 3° andar Brasília – DF - 70065-900
Telefone: (61) 2023-7005 2023-7014 - Fax: (61) 2023-7053
Página: www.turismo.gov.br E-mail: gabinete-mtur@turismo.
gov.br

Ministério da Pesca e Aquicultura
Ideli Salvatti é a nova ministra da Pesca e Aqüicultura. Até junho de 2009, o Ministério era uma
Secretaria Especial da Presidência da República.
Formada em Física pela Universidade Federal
do Paraná, foi a primeira mulher eleita senadora
por Santa Catarina, em 2002. No Senado, ocupou
o importante cargo de líder da bancada petista,
8

