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Ségolène é um dos principais nomes do Partido Socialista
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Hollande nomeia ex-mulher para chefiar
Ministério da Ecologia
Ségolène Royal foi candidata à presidência da França em 2007, quando perdeu para Nicolas
Sarkozy
02 de abril de 2014 | 11h 33

O Estado de S. Paulo

PARIS -  A ex-candidata presidencial socialista à presidência da França  Ségolène Royal foi
nomeada nesta quarta-feira, 2,  nova ministra de Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e
Energia. Ségolène foi casada por 30 anos com o presidente François Hollande, com quem
teve quatro filhos.

Ela já tinha sido ministra nas presidências de
François Mitterrand (Meio Ambiente) e de
Jacques Chirac (primeiro de Ensino e depois
na pasta de Família). A ex-mulher de
Hollande fará parte do gabinete do novo
primeiro-ministro, Manuel Valls.

A pasta que ela assume é considerada um
ministério de peso e reúne atribuições que
antes estavam divididas. Valls ofereceu o
ministério anteriormente para os ecologistas,
que rejeitaram a nomeação por
incompatibilidade política com o novo chefe do
gabinete.

Nascida no Senegal, Ségolène tem 60 anos e
vem de uma família de militares. Ela se
tornou conhecida mundialmente sobretudo

quando foi em 2007 candidata pelo Partido Socialista (após ganhar as primárias) à
presidência, eleição que perdeu para o conservador Nicolas Sarkozy.

A nova ministra  terá diversos desafios: a curto prazo, um deles será concretizar o
compromisso do presidente sobre a chamada "transição energética"

O programa de Hollande prevê uma redução do peso da energia nuclear na geração de
eletricidade, que agora supera 75%, para 50% até 2025. Além disso, a nova ministra
deverá endurecer ainda mais a posição francesa contra os transgênicos na União Europeia.
/ EFE

Siga o Estadão

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR TABLET FACEBOOK FLICKR

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Aliás Blogs Colunistas Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES LINK DIVIRTA-SE PME JORNAL DO CARRO Opinião Acervo Rádio Eldorado Piauí Broadcast Político

COPA

'Não estam os

prontos', diz

secretário-geral

da Fifa

DOAÇÃO ELEITORAL

Câm ara se

m obiliza para

reverter

decisão do ST F

PALADAR

Dicas de

receitas de

bacalhau para

fazer na Páscoa

MÚSICA

Muse cancela

show no Grand

Metropole, em

São Paulo

RECORDE EM SP

Surto de

dengue nos

bairros da Lapa

e do Jaguaré

/Internacional BUSCAR

WEBMAIL10:09  •  3 ABRIL DE 2014

http://twitter.com/share
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://rdm.reamp.com.br/clk?iid=1186_1423_1396530352208423871&cid=1423&zid=1186&r=http%253A%252F%252Fwww.gafisa.com.br%252Faindadatempo%252Fabc%253Fs_cid%253DGafisaReservaEspecialSP_Estadao_ROS_Retangulo300x250_reserva-sp-abc_ADS%2526utm_source%253DEstadao_ROS_Retangulo300x250_reserva-sp-abc_GafisaReservaEspecialSP%2526utm_medium%253DMG%2526utm_term%253DEstadao%2526utm_content%253Dreserva-sp-abc%2526utm_campaign%253DGafisaReservaEspecialSP
http://www.estadao.com.br/assine/
http://servicos.estadao.com.br/login/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/tablet/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/especiais/alias/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://www.estadao.com.br/colunistas/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://acervo.estadao.com.br/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.broadcastpolitico.com.br/experimente/
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,nao-estamos-prontos-diz-secretario-geral-da-fifa-sobre-a-copa-no-brasil,1148636,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,nao-estamos-prontos-diz-secretario-geral-da-fifa-sobre-a-copa-no-brasil,1148636,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,nao-estamos-prontos-diz-secretario-geral-da-fifa-sobre-a-copa-no-brasil,1148636,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2014/04/03/camara-se-mobiliza-para-reverter-proibicao-a-doacoes-de-empresas-as-campanhas-eleitorais/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2014/04/03/camara-se-mobiliza-para-reverter-proibicao-a-doacoes-de-empresas-as-campanhas-eleitorais/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2014/04/03/camara-se-mobiliza-para-reverter-proibicao-a-doacoes-de-empresas-as-campanhas-eleitorais/
http://infograficos.estadao.com.br/public/paladar/receitas-bacalhau/index.html
http://infograficos.estadao.com.br/public/paladar/receitas-bacalhau/index.html
http://infograficos.estadao.com.br/public/paladar/receitas-bacalhau/index.html
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,muse-cancela-show-extra-em-sao-paulo,1148669,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,muse-cancela-show-extra-em-sao-paulo,1148669,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,muse-cancela-show-extra-em-sao-paulo,1148669,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vida,surto-de-dengue-na-lapa-e-no-jaguare-ja-supera-todo-2013,1148400,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vida,surto-de-dengue-na-lapa-e-no-jaguare-ja-supera-todo-2013,1148400,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vida,surto-de-dengue-na-lapa-e-no-jaguare-ja-supera-todo-2013,1148400,0.htm
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://webmail.estadao.com.br/
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/internacional/1562755940/x05/default/empty.gif/73356e6a71314d6479445941444f3052
https://www.facebook.com/estadao
https://twitter.com/estadao/
https://plus.google.com/+Estad%C3%A3o/posts
http://www.linkedin.com/company/estadao
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.youtube.com/user/estadao
http://www.estadao.com.br/newsletter/

