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Mangabeira Unger toma posse como ministro da SAE/PR 

O professor Roberto Mangabeira Unger foi empossado como novo ministro da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) pela presidente Dilma Rousseff na 

manhã desta quinta-feira (5). Ele assume a pasta no lugar de Marcelo Neri. Unger já comandou a 

SAE entre 2007 e 2009, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou para 

a lista de intelectuais do ano da revista britânica “Prospect” em 2013. 

Em seu pronunciamento, a presidente Dilma declarou que Neri construiu o conceito de nova classe 

média, “peça-chave e uma das melhores descrições do resultado socioeconômico do processo em 

curso, de crescimento com distribuição de renda”. Dilma também agradeceu ao ex-ministro pelo 

trabalho desenvolvido na SAE e no Ipea. “Do ponto de vista do governo, nós queremos sempre 

contar com as suas instigantes análises e com a sua contribuição em outras esferas. Acredito que 

ele é responsável por inspirar os avanços que conquistamos nas nossas políticas sociais”. 

Na cerimônia, Dilma deu as boas-vindas ao professor Mangabeira Unger, “que retorna ao Brasil e ao 

governo para nos ajudar nessa nova etapa. O Plano Nacional de Defesa e a aposta em opostos 

regionais são duas das grandes contribuições de Mangabeira Unger como ministro da SAE durante o 

governo Lula”. 

“Espero do professor Mangabeira Unger um assessoramento para nós identificarmos as melhores 

alternativas que nos permitam enfrentar todos os desafios do governo, e que tenha na sua função 
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essa visão de diagnóstico e de longo prazo, de diagnóstico do curto e também de proposta de longo 

prazo. Na verdade, o que eu desejo ao professor Mangabeira Unger é muito trabalho, tenho certeza 

que isso não lhe faltará”, concluiu. 

A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto com a presença da presidente Dilma 

Rousseff; do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; do ministro-chefe da Casa Civil, 

Aloísio Mercadante; além de ministros, deputados, parlamentares e imprensa. 

Assista à íntegra do discurso da presidente Dilma Rousseff: 

https://www.youtube.com/watch?v=L8S7afsq_BQ 
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