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Saiba quem é Miriam Belchior,
futura ministra do Planejamento
Atual ministro Paulo Bernardo confirmou indicação de Belchior para o
cargo.
Ela coordena o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A futura ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, 54 anos, está há oito anos no
governo. Em 2002, ela participou da equipe
que fez a transição do governo de Fernando
Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio
Lula da Silva.

Miriam Belchior foi confirmada no cargo
nesta quarta-feira (24) pelo atual titular do
ministério, Paulo Bernardo, que afirmou ter
sido convidado para continuar no governo,
em pasta a ser definida.

A futura ministra é a atual coordenadora do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja gestão, a partir do ano que vem,
passará para o âmbito do Ministério do Planejamento. Ela era secretária-executiva do PAC
quando substituiu na função a presidente eleita, Dilma Rousseff, que coordenava o
programa na condição de ministra da Casa Civil.
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A coordenadora do PAC, Miriam Belchior (Foto:
Arquivo/ABr)
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saiba mais

No primeiro governo Lula, Belchior foi assessora especial do presidente até junho de 2004,
quando foi chamada  pelo então ministro da Casa Civil, José Dirceu, para desempenhar a
função de subchefe de Avaliação e Monitoramento da pasta. No primeiro mandato de Lula,
Belchior também auxiliou o governo na integração dos programas sociais.

Oriunda dos movimentos sociais, Miriam
Belchior iniciou a vida política no ABC
paulista. No atual governo, é muito próxima
do chefe de gabinete da Presidência, Gilberto
Carvalho, que também ocupou cargos no
Prefeitura de Santo André antes de integrar o
governo Lula.

Engenheira de alimentos, formada pela
Universidade de Campinas (Unicamp), a

futura ministra se tornou mestre em Administração Pública e Governamental pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), de São Paulo, com a  dissertação “A Aplicação do Planejamento
Estratégico Situacional em Governos Locais: Possibilidades e Limites – os casos de Santo
André e São José dos Campos”.

Entre 2001 e 2008, foi professora da Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento de
Administração, Contabilidade e Economia (Fundace), ligada à Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. Entre 1999 e 2002,
lecionou na Universidade São Marcos, em São Paulo.

Miriam foi casada por dez anos com o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel,
assassinado em 2002, após ter sido sequestrado em 18 de janeiro daquele ano. Os dois já
estavam separados quando ele foi assassinado.

De janeiro de 1997 a dezembro de 2000, ela foi secretária de Administração e
Modernização Administrativa da Prefeitura de Santo André, e, de janeiro de 2001 a
novembro de 2002, secretária municipal de Inclusão Social e Habitação.

Na Prefeitura de Santo André, coordenou ainda o Programa de Modernização
Administrativa, selecionado como uma das 100 melhores práticas públicas do mundo pela
ONU em 2000.
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