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Jornais e Revistas
Veículo: Correio Brasiliense
Título: Mulheres que fizeram história do país serão homenageadas na posse de Dilma
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Data: 26 de dezembro
Encarregada pela organização das atividades culturais da posse da presidente eleita, Dilma
Rousseff, no próximo sábado, na Esplanada dos Ministérios, a Fundação Cultural Palmares
preparou uma festa em que as homenageadas serão as mulheres brasileiras. As cantoras Elba
Ramalho, Zélia Duncan, Gabi Amarantos, Fernanda Takai e Mart’nália vão ser as responsáveis
por comandar o evento na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso, onde Dilma será
empossada na condição de primeira mulher à frente do Executivo. Um grande palco, chamado
“CentroOeste”, vai ser erguido para receber as cinco cantoras, que serão as principais
atrações da noite da posse, no dia 1º. O show Cinco ritmos do Brasil está previsto para
começar às 18h30, depois da transmissão do cargo e do discurso que Dilma fará ao povo, no
parlatório do Palácio do Planalto.
Quem chegar à Esplanada pela manhã poderá curtir uma extensa programação cultural, que
inclui apresentações de bandas regionais, a partir das 10h. Quatro tendas serão erguidas no
gramado central da Esplanada, acima do Congresso, e cada uma representará uma região do
país: a Tenda 1 vai ser comandada por quatro bandas do Norte; na Tenda 2, músicas típicas
do Sul; na Tenda 3, do Sudeste; e na Tenda 4, do Nordeste.
As apresentações vão ocorrer até as 14h, quando a programação cultural será interrompida
para que o público, estimado em até 70 mil pessoas, assista à posse. A Presidência da
República informou que vai erguer telões ao longo da Esplanada e da Praça dos Três Poderes
para que as milhares de pessoas possam acompanhar todos os passos previstos, desde a
posse no plenário da Câmara até a transmissão da faixa presidencial.
De acordo com o coordenador de produção da festa, André Luiz Mendes, a programação
voltada para a mulher é uma forma de enaltecer o fato de o Brasil estar dando posse à primeira
presidente mulher. O Arena Brasil, como foi batizado o evento, não terá apenas apresentações
musicais. Segundo Mendes, artesãos irão expor seus trabalhos, atores encenarão cenas de
teatro de rua e haverá programação infantil.
Painéis
A organização também preparou uma homenagem a 36 figuras femininas que marcaram a
história do Brasil. Serão erguidos painéis com a foto das homenageadas e um breve resumo de
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suas biografias. Entre as heroínas estão Anita Garibaldi, Chica da Silva, Maria Lenk, Irmã
Dulce e Zilda Arns.
A estrutura para a festa, estimada em R$ 1,5 milhão, começará a ser montada na terçafeira.
Hoje, será realizado na Esplanada o último ensaio. Homens e mulheres das Forças Armadas e
policiais irão participar do treinamento, no qual todo o percurso que Dilma fará em 1º de janeiro
será simulado. A comitiva presidencial percorrerá 2km. Depois de uma missa ecumênica na

C

Catedral, Dilma seguirá em um Rolls Royce até o Congresso, onde será empossada. De lá, a

L

Tenda dos lenços

presidente

irá

ao

Palácio

do

Planalto,

onde

as

solenidades

serão

encerradas.

O PT pretende montar seis tendas na Esplanada para saudar a população que irá prestigiar a
posse. A ideia do partido é distribuir cerca de 50 mil lenços com referência à petista, além de

I

água. “A expectativa é de que 50 mil pessoas participem da festa. Receberemos pessoas de
todo o Brasil. Os diretórios regionais estão organizando a ida dos militantes até a capital para
participar da festa”, afirma Jorge Coelho, secretário nacional de mobilização do PT. Quem

P

preferir usar camisas, broches ou até levar bandeiras do PT em 1º de janeiro, poderá ir à loja

P

Na Esplanada, os populares verão a presidente por volta das 14h, quando ela embarcar no

do partido, no Setor Comercial Sul, comprar os itens por preços entre R$ 3 e R$ 10.

Rolls Royce presidencial da Catedral rumo ao Congresso. O trecho tem pouco mais de um
quilômetro. Depois das solenidades, Dilma e o vice eleito, Michel Temer, serão saudados por

I

21 tiros de canhão na área externa do parlamento, onde novamente os civis poderão assistir.
Por fim, Dilma seguirá em carro aberto, desta vez ao Palácio do Planalto, onde fará o
pronunciamento à nação no parlatório, em frente à Praça dos Três Poderes.

N
G
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Veículo: Jornal Bahia Online
Título: Projeto Arena Brasil promove a cultura brasileira na Esplanada dos Ministérios
Data: 31 de dezembro
A programação conta com shows de Elba Ramalho,

C

Fernanda Takai e Zélia Duncan

L

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério

Crédito: Divulgação

da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de janeiro,
em Brasília, shows para a festa da posse da

I

presidente Dilma Rousseff e do novo governo federal. As apresentações, que começam às 10
horas, terão entrada franca e vão até as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos
Três Poderes.

P

Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

P

No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos

I

do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia

Duncan,

no

palco

CentroOeste,

localizado

na

Praça

dos

Três

Poderes.

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

N

Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
A programação completa das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do

G

Ministério da Cultura.
Projeto Arena Brasil  Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena
Brasil, série de grandes eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em
datas cívicas. A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a
promoverem a celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de
cultura afro, manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura
popular, vindos de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
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Veículo: Tribuna do Brasil
Título: O Dia da Confraternização Universal conta com atrações
Data: 31 de dezembro

No dia 1º de janeiro além da posse do governador e da presidente da República, se comemora

C

o Dia da Confraternização Universal. O Ministério da Cultura, em parceria com as Secretarias
de Estado do DF e com a Fundação Cultural Palmares organizou um evento com atrações
cívicas e culturais das 10h até às 21h, na Esplanada dos Ministérios. O encerramento do

L

evento será com o show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart´nália e Zélia Duncan. O projeto também vai homenagear 24 mulheres brasileiras com
painéis espalhados ao longo da Esplanada.

I

Na programação estão previstas mostra de artesanato, apresentação de danças tradicionais,
um show de Hip Hop realizado pela reserva indígena Jaguapiru, a presença da dupla caipira Zé

P

Mulato e Cassiano, além de programação infantil com apresentação de mamulengos.
Finalizando a programação da manhã as tendas irão se reunir para cantar o Hino Nacional em
tom de ciranda. Das 14h às 18h30 haverá um intervalo das atividades culturais para o início da

P

cerimônia cívica de posse da presidente. As 18h as apresentações culturais voltam com o
show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia
Duncan. “O evento faz parte do projeto Arena Brasil!, que pretende conciliar eventos culturais

I

com momentos cívicos para promover a diversidade cultural e preservar a memória da cultura
Brasileira” afirmou Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural dos Palmares.

N
G
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Veículo: Correio do Brasil
Título: Dilma entra e Lula deixa a Presidência de um governo na mesma linha política
Data: 31 de dezembro

A festa de posse da presidenta eleita,

C

Dilma Rousseff, marca simultaneamente o
início de uma nova gestão e a despedida
do presidente mais popular da história

L

brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. O
presidente manteve uma agenda cheia em
seus últimos dias de mandato, com

I

inaugurações, balanços e muitos discursos
emocionados. Em mais de uma ocasião Lula chorou nesse longo processo de despedida. Já a
posse de Dilma tem confirmada a presença de pelo menos 23 chefes de Estado ou de governo,

P

segundo o balanço mais recente do Itamaraty. Estão nesta lista, por exemplo, os presidentes
da Colômbia, Juan Manuel Santos, da Venezuela, Hugo Chávez, do Chile, Sebastián Piñera, e
da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

P

O primeiroministro de Portugal, José Sócrates, e o da Coréia do Sul, Kim Hwangsik também
estão entre os convidados. Outra importante presença confirmada é a da secretáriageral de

I

Estados dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Na posse de Lula foram 12 chefes de Estado ou
governo. A posse da primeira mulher presidente da República trará poucas novidades à
tradicional e ritualizada cerimônia pela qual passam todos os chefes de Estado do Brasil.

N

Em vez de cortar diagonalmente um terno, dessa vez a faixa presidencial estará sobre um
vestido ou um terninho. Por conta do verde e amarelo da faixa, o vermelho –cor do PT, seu

G

partido– está praticamente descartado para a cerimônia. Dilma deverá usar uma cor mais
neutra. Ela também deverá desfilar sozinha no Rolls Royce presidencial. Mas as mudanças
não vão muito além disso.
Cerimônia

Na festa, que começará por volta das 14h, Dilma iniciará o desfile em carro aberto pela
Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Se estiver chovendo, porém, a
presidente será conduzida em carro fechado. De acordo com a programação oficial, Dilma
deverá chegar ao Congresso Nacional às 14h30, onde receberá, na rampa, os cumprimentos
dos presidentes da Câmara, Marco Maia (PTRS), e do Senado, José Sarney (PMDBAP).
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A presidente entrará, então, no prédio do Congresso e, no plenário da Câmara, fará o
juramento e um discurso. Depois, por volta das 16h30, ela seguirá para o Palácio do Planalto,
onde será aguardada pelo já expresidente Lula. Lula entregará a faixa à nova presidente no
Parlatório, um púlpito de concreto construído na área externa do Palácio do Planalto, em frente
à Praça dos Três Poderes, onde ela discursará para a população.

C

O ultimo compromisso do dia, a partir das 18h30, é uma recepção no Itamaraty para
autoridades estrangeiras e brasileiras. A parte popular da festa da posse, porém, continuará na
Praça dos Três Poderes. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares prepararam

L

apresentações gratuitas de cantoras como Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart’nália e Zélia Duncan.

I
P
P
I
N
G

Jornais e Revistas_________________________________________________________ 10

Sites e Portais
Veículo: Ministério da Cultura
Título: Shows em dia de posse  Em evento organizado pelo MinC, nomes de Elba Ramalho e

C

Zélia Duncan já estão confirmados

L

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP) vai realizar no

Data: 23 de dezembro

dia 1º de janeiro, em Brasília, os shows da festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do
novo governo federal. As apresentações terão entrada franca, começam às 10h e vão até as

I

21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. A festa vai comemorar
também a posse do Governo do Distrito Federal (GDF).
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengo e pernas de

P

pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

P

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, propriamente dita, das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco
ritmos do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália

I

e Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.
Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada também a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo

N

Queiroz. O palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
Projeto Arena Brasil

G

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, uma série de cinco
grandes eventos planejados para 2011 – um em cada região do país, sempre em datas cívicas.
A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
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Programação
Tenda 1 – Região Norte
10 às 11h

C

Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e composições
tocantinenses
11 às 12h

L

Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi
(Tuxauas) – Ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do
Sol/RR)

I

12 às 13h
Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha – Siriri (Cuiabá/MT)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural

P

Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC)

P

10 às 11h

Tenda 2 – Região Sul

Fandango: Grupo Pés de Ouro – Fandango (Paranaguá/PR)
11 às 12h

I

Sombrero Rock Show: Sombrero Luminoso – Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS)
12 às 13h
Vesselka: Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka – Balé (Prudentópolis/PR)

N

13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim – Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3 – Região Sudeste

G

10 às 11h
Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete – Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h
Brô MC’s: Grupo Brô MC’s – Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)
12 às 13h
Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano – Música Caipira (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural
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Veículo: Acha Brasília
Título: Programação completa da festa da posse do novo governo.
Data: 26 de dezembro

C

O Ministério da Cultura (MinC) e a Fundação
Cultural Palmares (FCP) acabaram de divulgar a
programação completa dos shows da festa da

L

posse da presidente Dilma Rousseff e do novo

I

As apresentações acontecem de 10 às 21 horas

governo federal.

com entrada franca na Esplanada dos Ministérios
e Praça dos Três Poderes. A festa vai comemorar

P

também a posse do Governo do Distrito Federal (GDF).
A maratona cultural tem início com apresentações de grupos infantis, com mamulengo e

P

pernas de pau. Os shows musicais começam simultaneamente às 10 horas e seguem até as
14 horas, divididos em quatro tendas montadas na Esplanada, cada uma dedicada a uma
região do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste e Sul). No encerramento dessas apresentações, um

I

grade cortejo cívicocultural reúne todos os artistas para saudar a presidente Dilma Rousseff ao

N

Após a cerimônia da posse, tem início o show “Cinco ritmos do Brasil” , com Elba Ramalho,

entoar o Hino Nacional Brasileiro.

Fernanda Takai,

Gaby Amarantos,

Mart´nália e Zélia Duncan, cinco cantoras que

homenageiam uma mulher no cargo mais importante do Brasil celebram com muita música no

G

palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes das 18:30 às 21 horas.

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada também a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz. O palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

O evento da posse marca o início do projeto Arena Brasil, uma série de cinco grandes eventos
planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas.
A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
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Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.

C

Programação Completa:

Tenda 1 – Região Norte

L

10 às 11h
Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e composições
tocantinenses

I

11 às 12h
Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi
(Tuxauas) – Ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do

P

Sol/RR)
12 às 13h
Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha – Siriri (Cuiabá/MT)

P

13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC)

Tenda 2 – Região Sul

I

10 às 11h
Fandango: Grupo Pés de Ouro – Fandango (Paranaguá/PR)
11 às 12h

N

Sombrero Rock Show: Sombrero Luminoso – Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS)
12 às 13h
Vesselka: Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka – Balé (Prudentópolis/PR)

G

13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim – Congada Dramática (Itapocu/SC)

Tenda 3 – Região Sudeste
10 às 11h
Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete – Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h
Brô MC’s: Grupo Brô MC’s – Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)
12 às 13h
Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano – Música Caipira (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Cia. Mambembrincantes (Brasília/DF)
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Tenda 4 – Região Nordeste
10 às 11h
Sabedoria Popular: Si Bobiá a Gente Pimba – Quadrilha (Brasília/DF)
11 às 12h
Boi de Seu Teodoro: Bumba Boi de Seu Teodoro – Boi (Brasília/DF)

C

12 às 13h
Marafreboi: Orquestra Popular Marafreboi – Frevo (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural

L

Seu Estrelo e o Fuá no Terreiro – Samba Pisado (Brasília/DF)

Programação infantil (Esplanada dos Ministérios)
10 às 12h

I

Apresentação de Mamulengos: Mamulengo Sem Fronteiras – Mamulengo (Brasília/DF)
12 às 14h
Bonecos Gigantes e Pernas de Pau: Mamãe Taguá – Circo (Brasília/DF)

P

Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)
18h30 às 21h
SHOW “CINCO RITMOS DO BRASIL”

P

Cantoras convidadas: Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália, Zélia
Duncan

Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)

I

13h às 14h
Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados – Ciranda
18h30

N

Cartão Postal Bomba: G.O.G. – Hip Hop (Brasília/DF)
19h20
Samba da Vela: Comunidade Samba da Vela – Samba (São Paulo/SP)

G

20h10
Ciranda de Ritmos: Lia de Itamaracá – Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE)
21h00
Célia Porto (Brasília/DF)
Serviço: Festa da Posse dos governos Federal e do DF
Data: 1º de janeiro de 2011 (sábado) das 10h às 21h
Local: Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes, região Central, Brasília – DF
Entrada franca.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares.
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Veículo: Jornal Estado de Minas
Título: Mulheres que fizeram história do país serão homenageadas na posse de Dilma
Data: 26 de dezembro

Encarregada pela organização das atividades culturais da posse da presidente eleita, Dilma

C

Rousseff, no próximo sábado, na Esplanada dos Ministérios, a Fundação Cultural Palmares
preparou uma festa em que as homenageadas serão as mulheres brasileiras. As cantoras Elba
Ramalho, Zélia Duncan, Gabi Amarantos, Fernanda Takai e Mart’nália vão ser as responsáveis

L

por comandar o evento na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso, onde Dilma será

I

Um grande palco, chamado “CentroOeste”, vai ser erguido para receber as cinco cantoras,

empossada na condição de primeira mulher à frente do Executivo.

que serão as principais atrações da noite da posse, no dia 1º. O show Cinco ritmos do Brasil
está previsto para começar às 18h30, depois da transmissão do cargo e do discurso que Dilma

P

fará ao povo, no parlatório do Palácio do Planalto.
Quem chegar à Esplanada pela manhã poderá curtir uma extensa programação cultural, que

P

inclui apresentações de bandas regionais, a partir das 10h. Quatro tendas serão erguidas no
gramado central da Esplanada, acima do Congresso, e cada uma representará uma região do
país: a Tenda 1 vai ser comandada por quatro bandas do Norte; na Tenda 2, músicas típicas

I

do Sul; na Tenda 3, do Sudeste; e na Tenda 4, do Nordeste.
As apresentações vão ocorrer até as 14h, quando a programação cultural será interrompida

N

para que o público, estimado em até 70 mil pessoas, assista à posse. A Presidência da
República informou que vai erguer telões ao longo da Esplanada e da Praça dos Três Poderes
para que as milhares de pessoas possam acompanhar todos os passos previstos, desde a

G

posse no plenário da Câmara até a transmissão da faixa presidencial.
De acordo com o coordenador de produção da festa, André Luiz Mendes, a programação
voltada para a mulher é uma forma de enaltecer o fato de o Brasil estar dando posse à primeira
presidente mulher. O Arena Brasil, como foi batizado o evento, não terá apenas apresentações
musicais. Segundo Mendes, artesãos irão expor seus trabalhos, atores encenarão cenas de
teatro de rua e haverá programação infantil.
Painéis
A organização também preparou uma homenagem a 36 figuras femininas que marcaram a
história do Brasil. Serão erguidos painéis com a foto das homenageadas e um breve resumo de
suas biografias. Entre as heroínas estão Anita Garibaldi, Chica da Silva, Maria Lenk, Irmã
Dulce e Zilda Arns.
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A estrutura para a festa, estimada em R$ 1,5 milhão, começará a ser montada na terçafeira.
Hoje, será realizado na Esplanada o último ensaio. Homens e mulheres das Forças Armadas e
policiais irão participar do treinamento, no qual todo o percurso que Dilma fará em 1º de janeiro
será simulado. A comitiva presidencial percorrerá 2km. Depois de uma missa ecumênica na
Catedral, Dilma seguirá em um Rolls Royce até o Congresso, onde será empossada. De lá, a

C

presidente irá ao Palácio do Planalto, onde as solenidades serão encerradas.

L

O PT pretende montar seis tendas na Esplanada para saudar a população que irá prestigiar a

Tenda dos lenços

posse. A ideia do partido é distribuir cerca de 50 mil lenços com referência à petista, além de
água. “A expectativa é de que 50 mil pessoas participem da festa. Receberemos pessoas de

I

todo o Brasil. Os diretórios regionais estão organizando a ida dos militantes até a capital para
participar da festa”, afirma Jorge Coelho, secretário nacional de mobilização do PT. Quem
preferir usar camisas, broches ou até levar bandeiras do PT em 1º de janeiro, poderá ir à loja

P

do partido, no Setor Comercial Sul, comprar os itens por preços entre R$ 3 e R$ 10.
Na Esplanada, os populares verão a presidente por volta das 14h, quando ela embarcar no

P

Rolls Royce presidencial da Catedral rumo ao Congresso. O trecho tem pouco mais de um
quilômetro. Depois das solenidades, Dilma e o vice eleito, Michel Temer, serão saudados por
21 tiros de canhão na área externa do parlamento, onde novamente os civis poderão assistir.

I

Por fim, Dilma seguirá em carro aberto, desta vez ao Palácio do Planalto, onde fará o
pronunciamento à nação no parlatório, em frente à Praça dos Três Poderes.

N
G

Sites e Portais ___________________________________________________________

17

Veículo: Diário do Pará
Título: Regiões do Brasil estarão na posse de Dilma
Data: 26 de dezembro

A posse da nova presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT), em 1º de janeiro de 2011, será

C

animada por uma série de shows e apresentações artísticas. O evento começa às 10h na
Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, em Brasíia, e termina às 22h.
Segundo o Ministério da Cultura (MinC), as regiões do Brasil serão homenageadas na posse

L

Dilma e do novo governo do Distrito Federal (DF).
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengo e pernas de

I

pau. Já os shows musicais também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

P

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, propriamente dita, das 18h30 às 21h, será a vez do show "Cinco

P

ritmos do Brasil", com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália

I

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

e Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

Ministérios onde será celebrada também a posse do governador do DF, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

N
G

Projeto Arena Brasil

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, uma série de cinco
grandes eventos planejados para 2011  um em cada região do País, sempre em datas cívicas.
A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que marca
o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada com a
chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de novembro,
na região Norte.
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Veículo: Jornal do Brasil
Título: Ministério da Cultura anuncia shows da posse de Dilma
Data: 27 de dezembro

BRASÍLIA  O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), vai

C

realizar no dia 1º de janeiro, em Brasília, os shows da festa da posse da presidente Dilma
Rousseff e do novo governo federal. As apresentações terão entrada franca, começam às 10h
e vão até as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. A festa vai

L

comemorar também a posse do Governo do Distrito Federal (GDF).
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengo e pernas de

I

pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

P

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, propriamente dita, das 18h30 às 21h, será a vez do show "Cinco

P

ritmos do Brasil", com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália

I

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

e Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

Ministérios onde será celebrada também a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz. O palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

N
G
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Veículo: Vermelho
Título: Posse de Dilma: mulheres que fizeram história serão homenageadas
Data: 27 de dezembro

Encarregada pela organização das atividades culturais da posse da presidente eleita, Dilma

C

Rousseff, a Fundação Cultural Palmares preparou uma festa em que as homenageadas serão
as mulheres brasileiras. As cantoras Elba Ramalho, Zélia Duncan, Gabi Amarantos, Fernanda
Takai e Mart’nália vão ser as responsáveis por comandar o evento na Praça dos Três Poderes,

L

em frente ao Congresso, onde Dilma será empossada na condição de primeira mulher à frente

I

Um grande palco, chamado “CentroOeste”, vai ser erguido para receber as cinco cantoras,

do Executivo.

que serão as principais atrações da noite da posse, no dia 1º. O show Cinco ritmos do Brasil
está previsto para começar às 18h30, depois da transmissão do cargo e do discurso que Dilma

P

fará ao povo, no parlatório do Palácio do Planalto.
Quem chegar à Esplanada pela manhã poderá curtir uma extensa programação cultural, que

P

inclui apresentações de bandas regionais, a partir das 10h. Quatro tendas serão erguidas no
gramado central da Esplanada, acima do Congresso, e cada uma representará uma região do
país: a Tenda 1 vai ser comandada por quatro bandas do Norte; na Tenda 2, músicas típicas

I

do Sul; na Tenda 3, do Sudeste; e na Tenda 4, do Nordeste.
As apresentações vão ocorrer até as 14h, quando a programação cultural será interrompida

N

para que o público, estimado em até 70 mil pessoas, assista à posse. A Presidência da
República informou que vai erguer telões ao longo da Esplanada e da Praça dos Três Poderes
para que as milhares de pessoas possam acompanhar todos os passos previstos, desde a

G

posse no plenário da Câmara até a transmissão da faixa presidencial.
De acordo com o coordenador de produção da festa, André Luiz Mendes, a programação
voltada para a mulher é uma forma de enaltecer o fato de o Brasil estar dando posse à primeira
presidente mulher. O Arena Brasil, como foi batizado o evento, não terá apenas apresentações
musicais. Segundo Mendes, artesãos irão expor seus trabalhos, atores encenarão cenas de
teatro de rua e haverá programação infantil.
Painéis

A organização também preparou uma homenagem a 36 figuras femininas que marcaram a
história do Brasil. Serão erguidos painéis com a foto das homenageadas e um breve resumo de
suas biografias. Entre as heroínas estão Anita Garibaldi, Chica da Silva, Maria Lenk, Irmã
Dulce e Zilda Arns.
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A estrutura para a festa, estimada em R$ 1,5 milhão, começará a ser montada na terçafeira.
Hoje, será realizado na Esplanada o último ensaio. Homens e mulheres das Forças Armadas e
policiais irão participar do treinamento, no qual todo o percurso que Dilma fará em 1º de janeiro
será simulado. A comitiva presidencial percorrerá 2km. Depois de uma missa ecumênica na
Catedral, Dilma seguirá em um Rolls Royce até o Congresso, onde será empossada. De lá, a

C

presidente

irá

ao

Palácio

do

Planalto,

onde

as

solenidades

serão

encerradas.

Tenda dos lenços

L

O PT pretende montar seis tendas na Esplanada para saudar a população que irá prestigiar a
posse. A ideia do partido é distribuir cerca de 50 mil lenços com referência à petista, além de

I

água. “A expectativa é de que 50 mil pessoas participem da festa. Receberemos pessoas de
todo o Brasil. Os diretórios regionais estão organizando a ida dos militantes até a capital para
participar da festa”, afirma Jorge Coelho, secretário nacional de mobilização do PT. Quem

P

preferir usar camisas, broches ou até levar bandeiras do PT em 1º de janeiro, poderá ir à loja

P

Na Esplanada, os populares verão a presidente por volta das 14h, quando ela embarcar no

do partido, no Setor Comercial Sul, comprar os itens por preços entre R$ 3 e R$ 10.

Rolls Royce presidencial da Catedral rumo ao Congresso. O trecho tem pouco mais de um
quilômetro. Depois das solenidades, Dilma e o vice eleito, Michel Temer, serão saudados por

I

21 tiros de canhão na área externa do parlamento, onde novamente os civis poderão assistir.
Por fim, Dilma seguirá em carro aberto, desta vez ao Palácio do Planalto, onde fará o
pronunciamento

N
G

à

nação

no

parlatório,

em

frente

à

Praça

dos

Três

Poderes.

Último ensaio

A equipe responsável pelo planejamento de posse realizou neste domingo (26) a última
simulação da cerimônia. Homens e mulheres das Forças Armadas e policiais participam do
treinamento, no qual todo o percurso que Dilma fará em 1º de janeiro foi simulado.
A última simulação para a posse foi feita no última dia 19. Na ocasião, a diretora da secretaria
de Relações Públicas do Senado, Juliana Rebelo, foi escolhida na hora para fazer o papel da
presidente eleita.
Presença de autoridades

O chefe do cerimonial da posse de Dilma Rousseff , embaixador George Prata, afirmou que até
o momento 30 autoridades internacionais, sendo 12 chefes de Estado, estão confirmados para
a cerimônia de posse.
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"Estão confirmados os chefes de Estado da Bolívia, Venezuela, Colômbia, do Peru, Uruguai,
Paraguai, Suriname e Chile. A delegação da Argentina ainda não confirmou. Também devem
vir o primeiro ministro da Coreia do Sul, o príncipe das Astúrias e a secretária de Estado dos
Estados Unidos, Hillary Clinton", disse.

C

Depois da cerimônia de posse, Dilma recepcionará chefes de Estado, ministros e outras
autoridades em um coquetel no Itamaraty. A previsão é que o evento termine às 21h.

L
I
P
P
I
N
G
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Veículo: eBand
Título: Cantoras são destaque dos shows no dia da posse de Dilma
Data: 27 de dezembro

A cerimônia de posse da presidente eleita Dilma Rousseff, que será realizada no dia 1º de

C

janeiro, será marcada por shows durante todo o dia na Esplanada dos Ministérios e na Praça
dos Três Poderes. Dentre os destaques do dia está o show “Cinco ritmos do Brasil”, que reúne
as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan, no

L

palco CentroOeste, na Praça dos Três Poderes.
Além disso, grupos infantis, com mamulengo e pernas de pau também fazem parte da

I

programação, com atrações a partir das 10h até 21h. Simultaneamente à festa da posse
presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos Ministérios onde será celebrada
também a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.

P

Os eventos que estão marcados pelo dia da posse serão realizados pelo Ministério da Cultura
(MinC), por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP). A programação completa pode ser

P

conferida pelo site do MinC.

I
N
G

Sites e Portais ___________________________________________________________

23

Veículo: Rubens Otoni
Título: Projeto Arena Brasil promove a cultura brasileira na Esplanada
Data: 27 de dezembro

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de

C

janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo
governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até
às 21 horas, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.

L

Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro

I

tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.

P

Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos
do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e

P

Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.
Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

I

Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco. A programação completa
das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do Ministério da Cultura.

N
G

Projeto Arena Brasil

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes
eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
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Veículo: Partido dos Trabalhadores
Título: Arena Brasil: Fundação Palmares e MinC promovem a cultura brasileira na posse de
Dilma
Data: 27 de dezembro

C

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de
janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo
governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até

L

as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro

I

tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.

P

Após a cerimônia da posse, das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos do Brasil”,
com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan,
no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

P

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

I

A programação completa das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do
Ministério da Cultura.
Para a militância que for participar da festa da posse e dos shows, o PT irá instalar seis

N

barracas ao longo da Esplanada dos Ministérios, nas quais serão distribuídas água, bandanas

G

Projeto Arena Brasil

e bandeiras.

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes
eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
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Veículo: Fenae
Título: Mulheres que fizeram história do país serão homenageadas na posse de Dilma
Data: 27 de dezembro

As mulheres serão as grandes homenageadas durante a posse da presidente eleita, Dilma

C

Rousseff, no próximo sábado, dia 1º de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).
Ao todo 36 personalidades femininas, que marcaram a história do Brasil, serão lembradas com
painéis contendo suas fotos e um breve resumo de suas biografias. Dentre elas estão: Zilda

L

Arns, Anita Garibaldi, Chica da Silva, Maria Lenk, Bertha Lutz, Nísia Floresta e Nise da Silveira.
Encarregada pela organização das atividades culturais da posse, a Fundação Cultural

I

Palmares preparou uma festa que reunirá as cantoras Elba Ramalho, Zélia Duncan, Gabi

P

Um grande palco, chamado “CentroOeste”, vai ser erguido para receber as cinco cantoras,

Amarantos, Fernanda Takai e Mart’nália.

que serão as principais atrações da noite. O show Cinco ritmos do Brasil está previsto para
começar às 18h30, depois da transmissão do cargo e do discurso que Dilma fará ao povo, no

P

parlatório do Palácio do Planalto.
De acordo com o coordenador de produção da festa, André Luiz Mendes, a programação

I

voltada para a mulher é uma forma de enaltecer o fato de o Brasil estar dando posse à primeira
presidente mulher. O Arena Brasil, como foi batizado o evento, não terá apenas apresentações
musicais. Segundo Mendes, artesãos irão expor seus trabalhos, atores encenarão cenas de

N

teatro de rua e haverá programação infantil.
O PT pretende montar seis tendas na Esplanada para saudar a população que irá prestigiar a

G

posse. A ideia do partido é distribuir cerca de 50 mil lenços com referência à presidente eleita.A
expectativa é de que 50 mil pessoas participem da festa.
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Veículo: Clica Brasília
Título: Mulheres são destaque na posse de Dilma
Data: 28 de dezembro

A festa de Dilma Roussef, promovida pelo Ministério da Cultura (MinC) por meio da Fundação

C

Cultural Palmares (FCP), vai celebrar o mandato da primeira presidente do Brasil. O evento
será realizado no próximo sábado, dia 1º de janeiro de 2011, na Esplanada dos Ministérios. A
festa promete ter um toque feminino, uma vez que os principais artistas convidados para se

L

apresentarem são mulheres.
Os shows serão divididos em tendas montadas, que homenageiam as regiões Norte, Sudeste e

I

Sul. Após a cerimônia da posse, das 18h30 às 21h, o público vai conferir o show “Cinco ritmos
do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia Duncan, no palco CentroOeste localizado na Praça dos Três Poderes.

P

O evento começa com apresentações de grupos regionais, às 10h, e serão interrompidos às
14h, quando tem início a programação oficial da posse. Das 10h até o meiodia, haverá

P

apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas de pau.
Além das atrações musicais, algumas mulheres que fizeram parte da história do país serão

I
N

homenageadas nos painéis espalhados por toda a Esplanada. A expectativa é que mais de 70
mil e representantes de 40 países acompanhem a posse.
Programação:
Tenda Região Norte
10h às 11h  Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e

G

composições tocantinenses.
11h às 12h  Danças tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e
Rosilda Macuxi (Tuxauas), ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena
Raposa Serra do Sol/RR).
12h às 13h  Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha – Siriri (Cuiabá/MT).
13h às 14h  Cortejo cívicocultural do Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC).
Tenda Região Sul
10h às 11h  Fandango: Grupo Pés de Ouro (Paranaguá/PR).
11h às 12h  Sombrero Rock Show com o rock da fronteira (Porto Alegre/RS).
12h às 13h  Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka de Balé (Prudentópolis/PR).
13h às 14h  Grupo Catumbi de Guaramirim  Congada Dramática (Itapocu/SC).
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Tenda Região Sudeste
10h às 11h  Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete (Piquete/SP).
11h às 12h  Grupo Brô MC’s de Hip Hop indígena (Reserva Indígena Jaguapiru,
Dourados/MS).
12h às 13h  Zé Mulato e Cassiano, dupla de música caipira (Brasília/DF).

C

Palco CentroOeste
18h30 à 21h – Shows com Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia
Duncan.

L
I
P
P
I
N
G
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Veículo: FETEC
Título: Mulheres que fizeram história do país serão homenageadas na posse de Dilma
Data: 28 de dezembro

As mulheres serão as grandes homenageadas durante a posse da presidente eleita, Dilma

C

Rousseff, no próximo sábado, dia 01 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
(DF). Ao todo 36 personalidades femininas, que marcaram a história do Brasil, serão
lembradas com painéis contendo suas fotos e um breve resumo de suas biografias. Dentre elas

L

estão: Zilda Arns, Anita Garibaldi, Chica da Silva, Maria Lenk, Bertha Lutz, Nísia Floresta e

I

Encarregada pela organização das atividades culturais da posse, a Fundação Cultural

Nise da Silveira.

Palmares preparou uma festa que reunirá as cantoras Elba Ramalho, Zélia Duncan, Gabi
Amarantos, Fernanda Takai e Mart’nália.

P

Um grande palco, chamado “CentroOeste”, vai ser erguido para receber as cinco cantoras,
que serão as principais atrações da noite. O show Cinco ritmos do Brasil está previsto para

P

começar às 18h30, depois da transmissão do cargo e do discurso que Dilma fará ao povo, no

I

De acordo com o coordenador de produção da festa, André Luiz Mendes, a programação

parlatório do Palácio do Planalto.

voltada para a mulher é uma forma de enaltecer o fato de o Brasil estar dando posse à primeira
presidente mulher. O Arena Brasil, como foi batizado o evento, não terá apenas apresentações

N

musicais. Segundo Mendes, artesãos irão expor seus trabalhos, atores encenarão cenas de

G

O PT pretende montar seis tendas na Esplanada para saudar a população que irá prestigiar a

teatro de rua e haverá programação infantil.

posse. A ideia do partido é distribuir cerca de 50 mil lenços com referência à presidente eleita.
A expectativa é de que 50 mil pessoas participem da festa.
Na diplomação, Dilma promete honrar as mulheres e governar para todos.
A presidente eleita Dilma Rousseff e o vice Michel Temer foram diplomados pelo TSE nesta
sextafeira (17). Com um discurso de seis minutos e meio, ela exaltou a figura do atual
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ressaltou a importância da chegada de uma mulher ao
posto mais alto de comando do País.
"É uma grande emoção tanto do ponto de vista da minha trajetória política como também da
minha situação como mulher brasileira", disse Dilma.
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Dilma afirmou que é uma “grande responsabilidade” suceder um presidente da “estatura” do
presidente Lula e prometeu “honrar as mulheres, cuidar dos mais frágeis e governar para
todos". Disse ainda que vai trabalhar pela estabilidade econômica do país e defender a
liberdade de imprensa.

C

Declarou que é preciso aliar crescimento econômico com desenvolvimento social. “Nenhuma
estratégia política e econômica é efetiva se não se refletir na vida de cada trabalhador,
empresário e família.”

L

Dilma elogiou a Justiça Eleitoral pela modernidade na apuração dos votos nas eleições deste
ano a forma como conduziu o processo eleitoral.

I

“Nós conquistamos no Brasil um processo excepcional. A lisura e eficiência da nossa justiça
eleitoral são reconhecidas em todo o mundo”, disse.

P

A presidente eleita afirmou que o povo brasileiro amadureceu ao eleger um trabalhador e uma
mulher para a Presidência da República.

P

Dilma também se disse emocionada . "Sem sombra de dúvida é uma imensa emoção receber
esse diploma da corte responsável pelo processo eleitoral brasileiro", declarou.

I

Arena Brasil: Fundação Palmares e MinC promovem a cultura brasileira na posse de
Dilma

N

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de
janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo

G

governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até
as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos do Brasil”,
com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan,
no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.
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Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
A programação completa das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do

C

Ministério da Cultura.
Para a militância que for participar da festa da posse e dos shows, o PT irá instalar seis

L
I

barracas ao longo da Esplanada dos Ministérios, nas quais serão distribuídas água, bandanas
e bandeiras.
Projeto Arena Brasil

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes

P

eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,

P

manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos

I

Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que

de diferentes estados.

vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada

N

com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.

G
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Veículo: Ministério da Cultura
Título: Últimas notícias
Data: 29 de dezembro

 A cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff, que acontece no dia 1º de janeiro de

C

2011, em Brasília, será realizada pelo MinC, por meio da Fundação Cultural Palmares. O
evento será realizado das 10h às 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três
Poderes.

L

Veículo: Diarionline
Título: Posse de Dilma Rousseff terá shows populares em Brasília

I

Data: 29 de dezembro

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de

P

janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo
governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até
as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.

P

Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

I

No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show "Cinco ritmos

N

do Brasil", com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.
Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

G

Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
A programação completa das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do
Ministério da Cultura.
Projeto Arena Brasil

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes
eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados www.diarionline.com.br.
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Veículo: Notícias de Uruçuí
Título: Posse de Dilma terá autoridades estrangeiras, shows, 4 mil policiais e militares –
Segurança da posse terá 4 mil policiais e militares
Data: 29 de dezembro

C

Cerca de 4 mil policiais e militares estarão envolvidos na segurança da cerimônia de posse da
presidenta eleita Dilma Rousseff, no próximo sábado (1º), na Esplanada dos Ministérios.
Durante o evento, o espaço aéreo de Brasília estará fechado.

L

A segurança de Dilma será feita por agentes da Polícia Federal (PF) até o momento em que
ela deixar o Congresso Nacional. A partir daí, já empossada, a responsabilidade de garantir a

I

segurança da presidenta passará a ser do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República.

P

O policiamento tomará conta não apenas da
Esplanada dos Ministérios, onde se concentra a
festa. O trajeto entre o Aeroporto Internacional de

P

Brasília Juscelino Kubitschek e o Plano Piloto
também receberá segurança devido a chegada de
convidados e chefes de Estado. Entre 130 e 140

I

batedores farão a escolta dos chefes de Estado e de
delegações estrangeiras. Dilma também terá a escolta de policiais batedoras da Polícia
Rodoviária Federal (PRF).

N

O planejamento de segurança da posse começou a ser feito há seis meses e vai mobilizar
1.700 homens do Exército, 150 da Marinha e 120 da Aeronáutica. Participam ainda 600

G

agentes da PF e 90 da PRF. Integrantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros também
estarão mobilizados. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, um total de 2 mil policiais
militares se revezarão na segurança.
Autoridades estrangeiras confirmam presença na posse

Às vésperas da posse da presidenta eleita, Dilma Rousseff, as autoridades estrangeiras ainda
confirmam as presenças nas cerimônias em Brasília, no dia 1º. Até ontem, o Ministério das
Relações Exteriores, o Itamaraty, contabilizava 47 confirmações de autoridades estrangeiras –
a maioria de países latinoamericanos e africanos. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner,
enviará como seu representante o chanceler Héctor Timerman.
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Os presidentes do Uruguai, da Costa Rica, de El Salvador, da Guatemala, da Venezuela, da
Bolívia e do Paraguai, entre outros, além da secretária de Estado norteamericana, Hillary
Clinton, o príncipe das Astúrias Felipe da Espanha e o primeiroministro da Coreia do Sul,
Chung Unchan, confirmaram que virão para a solenidade em Brasília. Representantes de
países africanos e europeus também já enviaram comunicados.

C
L

Shows populares

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de
janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo
governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até

I

as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas

P

de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

P

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos

I

do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

N
G
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Veículo: Jus Brasil Política
Título: Posse de Dilma: Confira o roteiro da cerimônia e programação dos shows
Data: 30 de dezembro

A cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff e do vicepresidente Michel Temer,

C

marcada para este sábado (1/1), começa às 14h30, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
(DF). Dilma e Temer embarcam em carros abertos na altura da Catedral de Brasília e seguem,
escoltados por batedores e a cavalaria do Batalhão da Guarda Presidencial, até a rampa do

L

Congresso Nacional.
No Congresso, Dilma e Temer serão recebidos pelo senador José Sarney, presidente do

I

Senado, e seguirão para o plenário da Câmara dos Deputados. A presidente eleita e o vice
prestarão compromisso constitucional perante os parlamentares e o Termo de Posse será lido
pelo primeirosecretário do Congresso Nacional. Dilma e Temer assinam o Termo de Posse,

P

bem como os parlamentares integrantes da mesa. Os dois são declarados empossados e, em

P

O roteiro prossegue com o discurso da presidente Dilma Rousseff, após o qual a cerimônia na

seguida será executado o Hino Nacional.

Câmara é encerrada. Do plenário, Dilma e Temer seguem para a rampa principal na área
externa, onde será novamente executado o Hino Nacional, desta vez pela banda do Batalhão

I

da Guarda Presidencial, com salva de 21 tiros. Os dois partirão então, em carro aberto, ao

N

Ao chegar à sede do Poder Executivo brasileiro, Dilma Rousseff e Michel Temer sobem a

Palácio do Planalto.

rampa do Palácio, são recebidos pelo presidente Lula na área interna e seguem ao Parlatório
para a cerimônia de passagem da faixa presidencial. Lula passa a faixa a Dilma Rousseff e

G

todos voltam ao interior do Palácio para os cumprimentos das delegações estrangeiras, que
ocorrerá no Salão Leste do Palácio do Planalto. Após essa cerimônia, Dilma acompanha o
presidente Lula até o alto da rampa e de lá se despede do já expresidente. Dilma retorna
então ao Parlatório, onde fará seu pronunciamento. Em seguida, retorna ao interior do Palácio
e, no Salão Nobre, dá posse ao seu ministério. A foto oficial da presidenta com o seu ministério
será feita no Salão Oeste.
Ao término das solenidades no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e seu vice
Michel Temer seguem para um coquetel no Itamaraty onde os convidados já estarão
aguardando.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 12 chefes de Estado e 11 de Governo
confirmaram presenças na posse. Além disso, cinco vicechefes de Estados e os exprimeiros
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ministros da França e do Japão informaram participação nas cerimônias. Isso sem contar com
reprentantes diplomáticos. A organização da cerimônia estima que os gramados da Esplada
dos Ministérios serão tomados por 20 mil pessoas.
Ao longo da Esplanada serão montados palcos para shows regionais e cantores nacionais sob

C

responsabilidade do Ministério da Cultura. O palco principal, próximo do Congresso Nacional,
terá as apresentações de cantoras da MPB e serão homenageadas as grandes personalidades
como parte na Arena da Memória Brasil: Ana Neri, Anita Garibaldi, Bertha Lutz, Bidu Saião,

L

Carlota Pereira Queiroz, Carolina Maria de Jesus, Chica da Silva, Chiquinha Gonzaga, Cora
Coralina, Dorina Nowil, Dulcina de Moraes, Irmã Dulce, Janete Clair, Leila Diniz, Madalena
Caramuru, Mãe Menininha do Gantois, Maria Lenk, Maria Quitéria, Nise da Silveira, Nisia

I

Floresta, Tereza de Benguela, Tia Ciata, Tia Neiva e Zilda Arns.
Programação Cultural

P

A partir das 10h, a Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) realizam
shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo governo federal. As
apresentações terão entrada franca e vão até as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça

P

dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas

I

de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

N

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show "Cinco ritmos

G

do Brasil", com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.
Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
Projeto Arena Brasil
Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes
eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
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manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que

C

marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.

L
I

Shows da Posse

Tenda 1  Região Norte
10 às 11h
Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins  Sussa, Catira, Congada e composições

P

tocantinenses
11 às 12h
Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi

P

(Tuxauas)  Ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do
Sol/RR)
12 às 13h

I

Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha  Siriri (Cuiabá/MT)
13 às 14h  Cortejo cívicocultural
Grupo JabutiBumbá  Cordão de Boi (Rio Branco/AC)

N

14 às 18h30  Intervalo

G

Tenda 2  Região Sul

18h30 às 20h30  Lia de Itamaracá  Ciranda (Itamaracá/PE)

10 às 11h
Fandango: Grupo Pés de Ouro  Fandango (Paranaguá/PR)
11 às 12h
Sombrero Rock Show: Sombrero Luminoso  Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS)
12 às 13h
Vesselka: Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka  Balé (Prudentópolis/PR)
13 às 14h  Cortejo cívicocultural culminando com a execução do Hino Nacional do som da
Ciranda (Lia de Iatamaracá e Mambembricantes)
Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim  Congada Dramática (Itapocu/SC)
14 às 18h30  Intervalo
18h30 às 20h30  Banda Cara Nova  Forró (Brasília/DF)
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Tenda 3  Região Sudeste
10 às 11h
Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete  Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h
Brô MC s: Grupo Brô MC s  Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)

C

12 às 13h
Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano  Música Caipira (Brasília/DF)
13 às 14h  Cortejo cívicocultural culminando com a execução do Hino Nacional do som da

L

Ciranda (Lia de Iatamaracá e Mambembricantes)
Cia. Mambembricantes (Brasília/DF)
14 às 18h30  Intervalo

I

18h30 às 20h30  GOG  Hip Hop (Brasília/DF)
Tenda 4  Região Nordeste

P

10 às 11h
Si Bobiá A Gente Pimba  Quadrilha (Brasília/DF)
11 às 12h

P

Bumba Boi de Seu Teodoro  Boi (Brasília/DF)
12 às 13h
Orquestra Marafreboi  Frevo (Brasília/DF)

I

13 às 14h  Cortejo cívicocultural culminando com a execução do Hino Nacional do som da
Ciranda (Lia de Iatamaracá e Mambembricantes)
Seu Estrelo e o Fuá no Terreiro  Sambada (Brasília/DF)

N

14 às 18h30  Intervalo

G

SHOW PRAÇA DOS TRÊS PODERES  PALCO CENTROOESTE

18h30 às 20h30  Comunidade Samba da Vela  Samba (SP)

18h30 às 19h  Célia Porto
19h20 às 21h  Elba Ramalho, Zélia Duncan, Gabi Amarantus, Fernanda Takai, Martinália
Mais informações:
Comunicação Social do Ministério da Cultura, nos telefones (61) 20242407.
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Veículo: Tribuna do Brasil
Título: O Dia da Confraternização Universal conta com atrações
Data: 31 de dezembro

No dia 1º de janeiro além da posse do governador e da presidente da República, se comemora

C

o Dia da Confraternização Universal. O Ministério da Cultura, em parceria com as Secretarias
de Estado do DF e com a Fundação Cultural Palmares organizou um evento com atrações
cívicas e culturais das 10h até às 21h, na Esplanada dos Ministérios. O encerramento do

L

evento será com o show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart´nália e Zélia Duncan. O projeto também vai homenagear 24 mulheres brasileiras com
painéis espalhados ao longo da Esplanada.

I

Na programação estão previstas mostra de artesanato, apresentação de danças tradicionais,
um show de Hip Hop realizado pela reserva indígena Jaguapiru, a presença da dupla caipira Zé

P

Mulato e Cassiano, além de programação infantil com apresentação de mamulengos.
Finalizando a programação da manhã as tendas irão se reunir para cantar o Hino Nacional em
tom de ciranda. Das 14h às 18h30 haverá um intervalo das atividades culturais para o início da

P

cerimônia cívica de posse da presidente. As 18h as apresentações culturais voltam com o
show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia
Duncan. “O evento faz parte do projeto Arena Brasil!, que pretende conciliar eventos culturais

I

com momentos cívicos para promover a diversidade cultural e preservar a memória da cultura
Brasileira” afirmou Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural dos Palmares.

N
G
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Veículo: Terra
Título: Principais atrações de festa da posse de Dilma serão mulheres
Data: 31 de dezembro

As principais atrações da festa da posse da presidente eleita Dilma Rousseff, que deve

C

começar a partir das 18h30 deste sábado, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, serão
mulheres. Cinco cantoras nacionalmente conhecidas vão entreter  de graça  um público
estimado em 70 mil pessoas. São elas: Elba Ramalho, Fernanda Takai (vocalista da banda

L

Pato Fu), Zélia Duncan, Mart'nália e Gabi Amarantos.
As cinco cantoras vão se revezar no palco CentroOeste, o principal da festa, com o show

I

'Cinco ritmos do Brasil', que vai até as 21h. De acordo com a Fundação Cultural Palmares,
entidade ligada ao Ministério da Cultura responsável pelo evento, cada uma das artistas vai
receber um cachê de R$ 30 mil.

P

Além das mulheres, a festa da posse também vai homenagear as regiões brasileiras. Quatro
tendas, batizadas com os nomes das regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste, terão atrações

P

gratuitas, inclusive para a criançada, a partir das 10h até às 14h do dia 1º de janeiro de 2011.
No momento em que Dilma chegar à Catedral Metropolitana de Brasília, por volta das 14h, as
atrações de todos os palcos vão cessar para a execução do Hino Nacional Brasileiro, em uma

I

homenagem à presidente. Toda a festa terá um custo estimado em R$ 1,5 milhão.
Além dos palcos com atrações regionais, também estão previstas apresentações musicais no

N

palco GDF, que vai comemorar a posse do governador eleito do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz. Ao todo, dois mil policiais farão a segurança da população que comparecer à festa.
Eles vão se revezar em turnos entre as 6h da manhã de sábado (1º) e 4h da manhã de

G

domingo (2).
Toda a festa ficará concentrada no gramado central da Esplanada dos Ministérios. No local,
não será permitida a presença de vendedores ambulantes sem a autorização para trabalhar no
dia. Uma van, um caminhão e 16 agentes da Agência de Fiscalização do Distrito Federal
(Agefis) vão trabalhar para retirar e multar quem desrespeitar a norma.
Segurança

O policiamento também será reforçado no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e no
Plano Piloto, já que algumas autoridades e chefes de Estados devem chegar na manhã do
sábado, dia da posse. Cerca de 140 batedores farão a escolta das autoridades de delegações
estrangeiras do aeroporto e das embaixadas até a Esplanada dos Ministérios.
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Além dos 2 mil policiais militares do Distrito Federal, outros 4 mil policiais e bombeiros
trabalharão na posse. A festa vai mobilizar 1,7 mil homens do Exército, 150 da Marinha e 120
da Aeronáutica. Participam ainda 600 agentes da Polícia Federal e 90 da Polícia Rodoviária
Federal, além de integrantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do DF.

C

Às vésperas da posse, autoridades de 130 países já tinham confirmado presença nas
solenidades. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, enviará como seu representante o
chanceler Héctor Timerman. Os presidentes do Uruguai, da Costa Rica, de El Salvador, da

L

Guatemala, da Venezuela, da Bolívia e do Paraguai, entre outros, além da secretária de Estado
norteamericana, Hillary Clinton, o príncipe das Astúrias, Felipe da Espanha, e o primeiro
ministro da Coréia do Sul, Chung Unchan, também participarão das solenidades em Brasília.

I

Representantes de países africanos e europeus também já enviaram comunicados.
Confira a programação completa da festa da posse:

P

Tenda 1  Região Norte
10 às 11h  Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins  Sussa, Catira, Congada e

P

composições tocantinenses 11 às 12h  Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona
Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi (Tuxauas)  Ritual Maruwai, dança Parixara e
dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do Sol/RR) 12 às 13h  Flor Ribeirinha: Grupo Flor

I
N

Ribeirinha  Siriri (Cuiabá/MT) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Grupo JabutiBumbá 
Cordão de Boi (Rio Branco/AC)
Tenda 2  Região Sul
10 às 11h  Fandango: Grupo Pés de Ouro  Fandango (Paranaguá/PR) 11 às 12h  Sombrero
Rock Show: Sombrero Luminoso  Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS) 12 às 13h  Vesselka:

G

Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka  Balé (Prudentópolis/PR) 13 às 14h  Cortejo
cívicocultural  Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim  Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3  Região Sudeste
10 às 11h  Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete  Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h  Brô MC's: Grupo Brô MC's  Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru,
Dourados/MS) 12 às 13h  Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano  Música Caipira
(Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Cia. Mambembrincantes (Brasília/DF)
Tenda 4  Região Nordeste
10 às 11h  Sabedoria Popular: Si Bobiá a Gente Pimba  Quadrilha (Brasília/DF) 11 às 12h 
Boi de Seu Teodoro: Bumba Boi de Seu Teodoro  Boi (Brasília/DF) 12 às 13h – Marafreboi:
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Orquestra Popular Marafreboi  Frevo (Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Seu
Estrelo e o Fuá no Terreiro  Samba Pisado (Brasília/DF)
Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)
18h30 às 21h  'SHOW CINCO RITMOS DO BRASIL' Cantoras convidadas: Elba Ramalho,

C

Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália, Zélia Duncan
Programação infantil (Esplanada dos Ministérios)

L

10 às 12h  Apresentação de Mamulengos: Mamulengo Sem Fronteiras  Mamulengo
(Brasília/DF) 12 às 14h  Bonecos Gigantes e Pernas de Pau: Mamãe Taguá  Circo
(Brasília/DF)

I

Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)
13h às 14h  Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados  Ciranda

P

18h30  Cartão Postal Bomba: G.O.G.  Hip Hop (Brasília/DF) 19h20  Samba da Vela:
Comunidade Samba da Vela  Samba (São Paulo/SP) 20h10  Ciranda de Ritmos: Lia de
Itamaracá  Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE) 21h00  Célia Porto (Brasília/DF)

P
I
N
G
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Veículo: Dilma.com.br
Título: Saiba como vai ser a posse da primeira presidenta do Brasil
Data: 31 de dezembro

Além de ser a primeira mulher eleita presidenta do

C

Brasil, Dilma Rousseff também vai ser a primeira chefe
de Estado brasileira a tomar posse no período da
tarde. Seu percurso no dia 1° de janeiro começa na

L

Catedral, na Esplanada dos Ministérios, a partir das
14h10, e deve chegar ao fim no Palácio do Itamaraty,
para o coquetel de recepção de autoridades nacionais e estrangeira, às 18h30. A festa da

I

posse, organizada pelo Ministério da Cultura (MinC), vai contar com shows de nomes como

P

Até a última segundafeira, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, contabilizava 54

Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan.

confirmações de autoridades estrangeiras, a maioria de países latinoamericanos e africanos. A
presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, enviará como representante o chanceler Héctor

P

Timerman. Os presidentes do Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Bolívia
e Paraguai, entre outros, além da secretária de Estado norteamericana, Hillary Clinton, o
príncipe das Astúrias Felipe da Espanha e o primeiroministro da Coreia do Sul, Chung Un

I

chan, confirmaram que virão para a solenidade. Representantes de países africanos e

N

Não existe ainda uma previsão sobre o número total de pessoas que virão à posse de Dilma.

europeus também já enviaram comunicados.

Um grupo de seis mulheres da Polícia Federal fará, de forma inédita, a guarda do automóvel
que levará a presidenta. Além da Guarda Nacional, das Polícias Militar, Civil e Federal, outros

G

grupos também foram convocados para a garantia de segurança no evento, é o caso do corpo
de segurança do Itamaraty e da Presidência da República, chegando a cerca de 3 mil homens.
A Esplanada dos Ministérios, assim como o espaço aéreo do local, serão fechados a partir das
13h. As únicas vias de acesso ao local que ficarão disponíveis para circulação de veículos
serão as avenidas N1 e S1, avenidas laterais às da Esplanada.
Catedral

Dilma deve começar o desfile de posse em frente à Catedral de Brasília. De lá, partirá em
direção ao Congresso Nacional em carro aberto, um RollRoyce modelo Silver Wraith (Espectro
de Prata), ano 52, de fabricação inglesa. Se caso a tarde estiver chuvosa, o carro será trocado
por um automóvel fechado, também da marca RollsRoyce.
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O cortejo da presidenta eleita deve ser seguido pelo carro do vicepresidente eleito, Michel
Temer, um cadilac preto, antecedido por um caminhão com 30 fotógrafos e cinegrafistas e
ainda dois carros da equipe de segurança. Dilma deverá estar sozinha no carro, mas pode
convidar quem quiser para acompanhála a percorrer o trajeto até o Congresso.

C

Congresso Nacional
A chegada da presidenta e do vice ao Congresso Nacional está prevista para as 16h30.

L

Novamente, caso não esteja chovendo, ela desembarcará na rampa principal de acesso ao
edifício do parlamento brasileiro, onde será recebida pela chefe de cerimonial da Casa e pelo
presidente do Senado, José Sarney. Se estiver chovendo, Dilma e Temer serão recepcionados

I

na entrada da chapelaria, na entrada principal lateral do prédio.
Os dois seguirão então para o plenário, onde assinarão o termo de posse. Dilma fará o primeiro

P

discurso como presidenta. Na sequência, haverá a execução do Hino Nacional, salva de 21

P

Palácio do Planalto

tiros e revista de tropas.

Em seguida, ela se dirige – em automóvel (aberto ou fechado, dependendo do clima) para o

I

Palácio do Planalto, onde por volta das 16h30 será recebida na rampa presidencial por pelo

N

Ela será conduzida até o parlatório. No local, será feita a passagem da faixa presidencial. Após

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

receber o faixa, Dilma e Temer acompanham Lula na descida da rampa; Em seguida, eles
retornam ao parlatório, onde a presidenta fará pronunciamento à Nação brasileira. Depois,

G

Dilma irá até o Salão Nobre da Palácio do Planalto e dá posse aos novos ministros de Estado.
Itamaraty
Está programada para às 18h30 a chegada de Dilma e Temer ao Palácio do Itamaraty, local
em que será comemorada a posse presidencial com um coquetel oferecido a mais de 2 mil
autoridades nacionais e estrangeira. Cada chefe de estado falará por 30 segundos com a nova
presidente da república e seu vice.
Shows em dia de posse

Quem for à posse de Dilma vai poder aproveitar de uma extensa programação cultural
preparada especialmente pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Cultural
Palmares (FCP). Nomes como das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
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Mart´nália e Zélia Duncan já estão confirmados. As apresentações terão entrada franca,
começam às 10h e vão até as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
A festa vai comemorar também a posse do Governo do Distrito Federal (GDF).
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengo e pernas de

C

pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

L

que irá saudar a presidenta Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, propriamente dita, das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco

I

ritmos do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália

P

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos

e Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

P
I

Projeto Arena Brasil

Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, uma série de cinco
grandes eventos planejados para 2011 – um em cada região do país, sempre em datas cívicas.
A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a

N

celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.

G

Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
Confira a programação cultural da posse:
TENDA 1 – Região Norte
10h11h
Tambor de Couro – Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e composições
tocantinenses.
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11h12h
Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi (Tuxauas) – Ritual Maruwai,
dança

Parixara

e

dança

Tukui

(Terra

Indígena

Raposa

Serra

do

Sol/RR)

12h13h
Flor Ribeirinha  Siriri – (Cuiabá/MT)

C

13h14h – Cortejo CívicoCultural culminando com a execução do Hino Nacional ao som da
Ciranda (Lia de Itamaracá e Mambembrincantes)
Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC)

L

14h1018h30
Posse presidencial
18h30 às 20h  Lia de Itamaracá – Ciranda – (Itamaracá/PE)

I

TENDA 2 – Região Sul
10h11h

P

Os Pés de Ouro – Fandango – (Paranaguá/PR)
11h12h
Sombrero Luminoso – Rock da Fronteira – (Porto Alegre/RS)

P

12h13h
Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka – Balé – (Prudentópolis/PR)
13h14h – Cortejo CívicoCultural culminando com a execução do Hino Nacional ao som da

I

Ciranda (Lia de Itamaracá e Mambembrincantes)
Catumbi – Congada Dramática – (Itapocu/SC)
14h18h30

N

Intervalo  Programação oficial

G

TENDA 3 – Região Sudeste

18h30 – 20h  Comunidade Samba da Vela – Samba – (São Paulo/SP)

10h11h
Grupo Jongo de Piquete – Jongo (Piquete/SP)
11h12h
Brô MC’s – Rap Indígena – (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)
12h13h
Zé Mulato e Cassiano – Música Caipira (Brasília/DF)
13h14h – Cortejo CívicoCultural culminando com a execução do Hino Nacional ao som da
Ciranda (Lia de Itamaracá e Mambembrincantes)
Cia. Mambembrincantes – (Brasília/DF)
14h18h30
Intervalo  Programação oficial
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18h30 às 20h  G.O.G. – Hip Hop – (Brasília/DF)
TENDA 4 – Região Nordeste
10h11h
Si Bobiá a Gente Pimba – Quadrilha – (Brasília/DF)

C

11h12h
Bumba Boi de Seu Teodoro  Boi – (Brasília/DF)
12h13h

L

Orquestra Marafreboi – Frevo – (Brasília/DF)
13h14h – Cortejo CívicoCultural culminando com a execução do Hino Nacional ao som da
Ciranda (Lia de Itamaracá e Mambembrincantes)

I

Seu Estrelo e o Fuá no Terreiro – Sambada – (Brasília/DF)
14h18h30
Intervalo  Programação oficial

P

18h30 às 20h  Banda Cara Nova – Forró – (Brasília/DF)
Programação infantil

P

10h às 12h  Apresentação de Mamulengos
Mamulengo Presepada
12h às 14h  Bonecos Gigantes e Pernas de Pau – Circo – (Brasília/DF)

I
N

Mamulengo Presepada
Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes )
19h às 21h  SHOW "CINCO RITMOS DO BRASIL"
Cantoras Convidadas:
Elba Ramalho

G

Fernanda Takai.
Gaby Amarantos
Mart´nália
Zélia Duncan
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Veículo: Clica Brasília
Título: Posse de Dilma será um caldeirão cultural
Data: 31 de dezembro

A festa da posse da nova presidente da República, Dilma Rousseff, começa às 10h com

C

extensa programação organizada pela Fundação Cultural Palmares. Tendas espalhadas por
todo o gramado vão representar as cinco regiões do País com danças típicas, artesanatos e
apresentações foclóricas de vários estados. Ao todo, 400 artistas, entre artesãos (50), grupos

L

artístiscos (20) e cantoras (5), participam da festa.
As atividades serão interrompidas às 14h para a programação oficial da posse e retornam às

I

18h30 com os shows de encerramento no palco da tenda que representa o CentroOeste,

P

Por lá se apresentam cinco vozes femininas de cinco ritmos diferentes. Quem abre a

montado na Praça dos Três Poderes.

programação é a vocalista da banda Pato Fu, Fernanda Takai. A cantora mineira vai cantar
quatro músicas, duas do repertório solo e duas do grupo. Em seguida é a vez de Elba

P

Ramalho, Gaby Amarantos, Mart'nália e, então, Zélia Duncan.
No final das apresentações individuais, todas as cantoras voltam ao palco e cantam juntas É

I

Hoje, dos compositores Didi e Maestrinho. "Acredito que esse show com cinco mulheres de
regiões e escolas musicais diferentes representa a grande diversidade cultural do Brasil",
ressalta Takai.

N

Para Fernanda estava mais do que na hora de o País ter uma mulher bem preparada e
coerente com a sua trajetória de vida, como Dilma, na Presidência da República. "Ela

G

representa a fibra das mulheres brasileiras", opina.
A festa da posse está incluída na programação do projeto Arena Brasil, da Fundação
Palmares, que pretende realizar cinco edições em cada região brasileira ao longo do ano.
Os dias escolhidos para a realização do evento coincidem com datas cívicas. Esta primeira
celebra o Dia da Confraternização Universal, comemorado neste 1º de janeiro. A organização
estima que cerca de 30 mil prestigiem as atividades na esplanada.
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Veículo: Paraíba Online
Título: Principais atrações de festa da posse de Dilma serão mulheres
Data: 31 de dezembro

As principais atrações da festa da posse da presidente eleita Dilma Rousseff, que deve

C

começar a partir das 18h30 deste sábado, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, serão
mulheres. Cinco cantoras nacionalmente conhecidas vão entreter  de graça  um público
estimado em 70 mil pessoas. São elas: Elba Ramalho, Fernanda Takai (vocalista da banda

L

Pato Fu), Zélia Duncan, Mart'nália e Gabi Amarantos.
As cinco cantoras vão se revezar no palco CentroOeste, o principal da festa, com o show

I

'Cinco ritmos do Brasil', que vai até as 21h. De acordo com a Fundação Cultural Palmares,
entidade ligada ao Ministério da Cultura responsável pelo evento, cada uma das artistas vai
receber um cachê de R$ 30 mil.

P

Além das mulheres, a festa da posse também vai homenagear as regiões brasileiras. Quatro
tendas, batizadas com os nomes das regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste, terão atrações

P

gratuitas, inclusive para a criançada, a partir das 10h até às 14h do dia 1º de janeiro de 2011.
No momento em que Dilma chegar à Catedral Metropolitana de Brasília, por volta das 14h, as
atrações de todos os palcos vão cessar para a execução do Hino Nacional Brasileiro, em uma

I

homenagem à presidente. Toda a festa terá um custo estimado em R$ 1,5 milhão.
Além dos palcos com atrações regionais, também estão previstas apresentações musicais no

N

palco GDF, que vai comemorar a posse do governador eleito do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz. Ao todo, dois mil policiais farão a segurança da população que comparecer à festa.
Eles vão se revezar em turnos entre as 6h da manhã de sábado (1º) e 4h da manhã de

G

domingo (2).
Toda a festa ficará concentrada no gramado central da Esplanada dos Ministérios. No local,
não será permitida a presença de vendedores ambulantes sem a autorização para trabalhar no
dia. Uma van, um caminhão e 16 agentes da Agência de Fiscalização do Distrito Federal
(Agefis) vão trabalhar para retirar e multar quem desrespeitar a norma.
Segurança
O policiamento também será reforçado no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e no
Plano Piloto, já que algumas autoridades e chefes de Estados devem chegar na manhã do
sábado, dia da posse. Cerca de 140 batedores farão a escolta das autoridades de delegações
estrangeiras do aeroporto e das embaixadas até a Esplanada dos Ministérios.
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Além dos 2 mil policiais militares do Distrito Federal, outros 4 mil policiais e bombeiros
trabalharão na posse. A festa vai mobilizar 1,7 mil homens do Exército, 150 da Marinha e 120
da Aeronáutica. Participam ainda 600 agentes da Polícia Federal e 90 da Polícia Rodoviária
Federal, além de integrantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do DF.

C

Às vésperas da posse, autoridades de 130 países já tinham confirmado presença nas
solenidades. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, enviará como seu representante o
chanceler Héctor Timerman. Os presidentes do Uruguai, da Costa Rica, de El Salvador, da

L

Guatemala, da Venezuela, da Bolívia e do Paraguai, entre outros, além da secretária de Estado
norteamericana, Hillary Clinton, o príncipe das Astúrias, Felipe da Espanha, e o primeiro
ministro da Coréia do Sul, Chung Unchan, também participarão das solenidades em Brasília.

I

Representantes de países africanos e europeus também já enviaram comunicados.
Confira a programação completa da festa da posse:

P

Tenda 1  Região Norte
10 às 11h  Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins  Sussa, Catira, Congada e

P

composições tocantinenses 11 às 12h  Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona
Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi (Tuxauas)  Ritual Maruwai, dança Parixara e
dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do Sol/RR) 12 às 13h  Flor Ribeirinha: Grupo Flor

I
N

Ribeirinha  Siriri (Cuiabá/MT) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Grupo JabutiBumbá 
Cordão de Boi (Rio Branco/AC)
Tenda 2  Região Sul
10 às 11h  Fandango: Grupo Pés de Ouro  Fandango (Paranaguá/PR) 11 às 12h  Sombrero
Rock Show: Sombrero Luminoso  Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS) 12 às 13h  Vesselka:

G

Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka  Balé (Prudentópolis/PR) 13 às 14h  Cortejo
cívicocultural  Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim  Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3  Região Sudeste
10 às 11h  Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete  Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h  Brô MC's: Grupo Brô MC's  Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru,
Dourados/MS) 12 às 13h  Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano  Música Caipira
(Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Cia. Mambembrincantes (Brasília/DF)
Tenda 4  Região Nordeste
10 às 11h  Sabedoria Popular: Si Bobiá a Gente Pimba  Quadrilha (Brasília/DF) 11 às 12h 
Boi de Seu Teodoro: Bumba Boi de Seu Teodoro  Boi (Brasília/DF) 12 às 13h  Marafreboi:
Orquestra Popular Marafreboi  Frevo (Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural – Seu
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Estrelo e o Fuá no Terreiro  Samba Pisado (Brasília/DF)
Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)
18h30 às 21h  'SHOW CINCO RITMOS DO BRASIL' Cantoras convidadas: Elba Ramalho,
Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália, Zélia Duncan

C

Programação infantil (Esplanada dos Ministérios)
10 às 12h  Apresentação de Mamulengos: Mamulengo Sem Fronteiras  Mamulengo

L
I

(Brasília/DF) 12 às 14h  Bonecos Gigantes e Pernas de Pau: Mamãe Taguá  Circo
(Brasília/DF)
Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)
13h às 14h  Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados  Ciranda
18h30  Cartão Postal Bomba: G.O.G.  Hip Hop (Brasília/DF) 19h20  Samba da Vela:

P

Comunidade Samba da Vela  Samba (São Paulo/SP) 20h10  Ciranda de Ritmos: Lia de
Itamaracá  Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE) 21h00  Célia Porto (Brasília/DF).

P
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Veículo: Correio do Brasil
Título: Dilma entra e Lula deixa a Presidência de um governo na mesma linha política
Data: 31 de dezembro

A festa de posse da presidenta eleita, Dilma

C

Rousseff, marca simultaneamente o início de uma
nova gestão e a despedida do presidente mais
popular da história brasileira, Luiz Inácio Lula da

L

Silva. O presidente manteve uma agenda cheia em
seus últimos dias de mandato, com inaugurações,
balanços e muitos discursos emocionados. Em mais de uma ocasião Lula chorou nesse longo

I

processo de despedida. Já a posse de Dilma tem confirmada a presença de pelo menos 23
chefes de Estado ou de governo, segundo o balanço mais recente do Itamaraty. Estão nesta
lista, por exemplo, os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, da Venezuela, Hugo

P

Chávez, do Chile, Sebastián Piñera, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
O primeiroministro de Portugal, José Sócrates, e o da Coréia do Sul, Kim Hwangsik também

P

estão entre os convidados. Outra importante presença confirmada é a da secretáriageral de
Estados dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Na posse de Lula foram 12 chefes de Estado ou
governo. A posse da primeira mulher presidente da República trará poucas novidades à

I

tradicional e ritualizada cerimônia pela qual passam todos os chefes de Estado do Brasil.
Em vez de cortar diagonalmente um terno, dessa vez a faixa presidencial estará sobre um

N

vestido ou um terninho. Por conta do verde e amarelo da faixa, o vermelho –cor do PT, seu
partido– está praticamente descartado para a cerimônia. Dilma deverá usar uma cor mais
neutra. Ela também deverá desfilar sozinha no Rolls Royce presidencial. Mas as mudanças

G

não vão muito além disso.
Cerimônia
Na festa, que começará por volta das 14h, Dilma iniciará o desfile em carro aberto pela
Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Se estiver chovendo, porém, a
presidente será conduzida em carro fechado. De acordo com a programação oficial, Dilma
deverá chegar ao Congresso Nacional às 14h30, onde receberá, na rampa, os cumprimentos
dos presidentes da Câmara, Marco Maia (PTRS), e do Senado, José Sarney (PMDBAP).
A presidente entrará, então, no prédio do Congresso e, no plenário da Câmara, fará o
juramento e um discurso. Depois, por volta das 16h30, ela seguirá para o Palácio do Planalto,
onde será aguardada pelo já expresidente Lula. Lula entregará a faixa à nova presidente no
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Parlatório, um púlpito de concreto construído na área externa do Palácio do Planalto, em frente
à Praça dos Três Poderes, onde ela discursará para a população.
O ultimo compromisso do dia, a partir das 18h30, é uma recepção no Itamaraty para
autoridades estrangeiras e brasileiras. A parte popular da festa da posse, porém, continuará na

C

Praça dos Três Poderes. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares prepararam
apresentações gratuitas de cantoras como Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart’nália e Zélia Duncan.

L
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Veículo: Coisas de Maceió
Título: POLÍTICA : Posse de Dilma vai se confundir com despedida de Lula
Data: 31 de dezembro

Se sair da sombra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos desafios de Dilma Rousseff

C

na Presidência, o primeiro teste será logo na cerimônia de posse, no sábado. A festa que
marcará o início do governo Dilma será, ao mesmo tempo, a despedida de Lula, com
popularidade recorde.

L

O presidente manteve uma agenda cheia em seus últimos dias de mandato, com
inaugurações, balanços e muitos discursos emocionados. Em mais de uma ocasião Lula

I

chorou nesse longo processo de despedida.
A posse de Dilma (ou a despedida de Lula) deverá ser acompanhada por pelo menos 23

P

chefes de Estado ou de governo, segundo o balanço mais recente do Itamaraty. Estão nesta
lista, por exemplo, os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, da Venezuela, Hugo
Chávez, do Chile, Sebastián Piñera, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

P

O primeiroministro de Portugal, José Sócrates, e o da Coréia do Sul, Kim Hwangsik também
estão entre os convidados. Outra importante presença confirmada é a da secretáriageral de

I

Estados dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Na posse de Lula foram 12 chefes de Estado ou

N

A posse da primeira mulher presidente da República trará poucas novidades à tradicional e

G

Em vez de cortar diagonalmente um terno, dessa vez a faixa presidencial estará sobre um

governo.

ritualizada cerimônia pela qual passam todos os chefes de Estado do Brasil.

vestido ou um terninho. Por conta do verde e amarelo da faixa, o vermelho cor do PT, seu
partido está praticamente descartado para a cerimônia. Dilma deverá usar uma cor mais
neutra. Ela também deverá desfilar sozinha no Rolls Royce presidencial. Mas as mudanças
não vão muito além disso.
PASSO A PASSO

A cerimônia começará por volta das 14h, quando Dilma iniciará o desfile em carro aberto pela
Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Se estiver chovendo, porém, a
presidente será conduzida em carro fechado.
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De acordo com a programação oficial, Dilma deverá chegar ao Congresso Nacional às 14h30,
onde receberá, na rampa, os cumprimentos dos presidentes da Câmara, Marco Maia (PTRS),
e do Senado, José Sarney (PMDBAP).
A presidente entrará, então, no prédio do Congresso e, no plenário da Câmara, fará o

C

juramento e um discurso. Depois, por volta das 16h30, ela seguirá para o Palácio do Planalto,

L

Lula entregará a faixa à nova presidente no Parlatório, um púlpito de concreto construído na

onde será aguardada pelo já expresidente Lula.

área externa do Palácio do Planalto, em frente à Praça dos Três Poderes, onde ela discursará
para a população.

I

O ultimo compromisso do dia, a partir das 18h30, é uma recepção no Itamaraty para
autoridades estrangeiras e brasileiras.

P

A parte popular da festa da posse, porém, continuará na Praça dos Três Poderes. O Ministério
da Cultura e a Fundação Palmares prepararam apresentações gratuitas de cantoras como Elba

P

Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália e Zélia Duncan.

I
N
G
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Veículo: Jornal Bahia Online
Título: Projeto Arena Brasil promove a cultura brasileira na Esplanada dos Ministérios
Data: 31 de dezembro
A programação conta com shows de Elba Ramalho,

C

Fernanda Takai e Zélia Duncan. Crédito: Divulgação

A

L

Fundação

Cultural

Palmares (FCP) e

o

Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º
de janeiro, em Brasília, shows para a festa da
posse da presidente Dilma Rousseff e do novo

I

governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até
as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas

P

de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro
tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,

P

que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.
Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos
do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e

I

Zélia

Duncan,

no

palco

CentroOeste,

localizado

na

Praça

dos

Três

Poderes.

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O

N

palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
A programação completa das tendas e shows do dia da posse está disponível no site do
Ministério da Cultura.

G

Projeto Arena Brasil  Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena
Brasil, série de grandes eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em
datas cívicas. A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a
promoverem a celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de
cultura afro, manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura
popular, vindos de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
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Veículo: Tribuna do Brasil
Título: O Dia da Confraternização Universal conta com atrações
Data: 31 de dezembro

No dia 1º de janeiro além da posse do governador e da presidente da República, se comemora

C

o Dia da Confraternização Universal. O Ministério da Cultura, em parceria com as Secretarias
de Estado do DF e com a Fundação Cultural Palmares organizou um evento com atrações
cívicas e culturais das 10h até às 21h, na Esplanada dos Ministérios. O encerramento do

L

evento será com o show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart´nália e Zélia Duncan. O projeto também vai homenagear 24 mulheres brasileiras com
painéis espalhados ao longo da Esplanada.

I

Na programação estão previstas mostra de artesanato, apresentação de danças tradicionais,
um show de Hip Hop realizado pela reserva indígena Jaguapiru, a presença da dupla caipira Zé

P

Mulato e Cassiano, além de programação infantil com apresentação de mamulengos.
Finalizando a programação da manhã as tendas irão se reunir para cantar o Hino Nacional em
tom de ciranda. Das 14h às 18h30 haverá um intervalo das atividades culturais para o início da

P

cerimônia cívica de posse da presidente. As 18h as apresentações culturais voltam com o
show das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia
Duncan. “O evento faz parte do projeto Arena Brasil!, que pretende conciliar eventos culturais

I

com momentos cívicos para promover a diversidade cultural e preservar a memória da cultura
Brasileira” afirmou Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural dos Palmares.

N
G
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Veículo: Ministério da Cultura
Título: Festa da posse  Diversidade marca a programação cultural na posse da primeira
presidenta do Brasil
Data: 01 de janeiro de 2011

C

Na manhã deste sábado (dia 1º), na programação cultural da posse da presidenta Dilma
Rousseff e do novo Governo Federal, foram realizadas diversas apresentações da diversidade
cultural brasileira, divididas em quatro tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as

L

regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. O presidente da Fundação Cultural Palmares,
Zulu Araujo, explicou a importância do evento: “Celebramos a diversidade cultural, o dia da
celebração universal dos homens e ainda participamos de um momento histórico, com a posse

I

de uma mulher na presidência da república”.
Na tenda da Região Norte, foi realizada a apresentação de

P

Danças Tradicionais Macuxi, de Roraima. Rosilda da Silva,
da etnia Macuxi, ressaltou que nunca imaginava fazer uma
apresentação na capital do Brasil. “Para o nosso povo,

P

estar nesse evento significa muito. Antes não tinha isso.
Existia

muito

preconceito,

e

hoje

estamos

sendo

reconhecidos pelo povo brasileiro”, completa.

I

Para a Benedita Cândido, 74 anos, do grupo Jongo de Piquete – Um Novo Olhar, esse
momento, para o jongo – dança comunitária de origem africana –, é importante para mostrar a

N

nossa cultura para o Brasil. “É um sonho que nunca pensei que pudesse se realizar. Fomos
convidados para essa maior e mais importante festa do Brasil”, finaliza. Sua irmã, a também
jongueira Ana da Silva, 78 anos, declarou que nunca imaginou que uma mulher poderia chefiar

G

o Brasil. “Esse momento é único, o grupo em Brasília e a Dilma presidenta, para dar
continuidade à política cultural do nosso Brasil”.
Para o público, a novidade foi a apresentação do Grupo de
Danças Ucranianas Vesselka, de Prudentópolis (PR), na
tenda da Região Sul. Para o estudante Ricardo Lima, do
Recife (PE), a dança ucraniana é diferente das outras
danças. “Isso demonstra realmente a nossa diversidade cultural”.
O deficiente visual Everton Sampaio, do Rio de Janeiro, falou sobre a importância da
programação cultural no momento da posse de uma presidenta do Brasil. “A posse da primeira
presidenta do país, mostrando que teremos continuidade na política para os deficientes, e uma
programação mostrando a diversidade cultural do país são duas coisas fabulosas”.
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“Esse evento é tudo”, afirmou a Maria da Glória, 70 anos, bancária aposentada, que veio de
São Paulo a Brasília em um ônibus alugado. “Vencemos todos os preconceitos”. Também da
caravana, Aparecida Cassiano, de 64, aposentada, disse que nunca sonhava com uma mulher
na presidência, estar em Brasília e ter a oportunidade de conhecer a pequena demonstração
da nossa diversidade cultural. No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão

C

em um só cortejo cívicocultural que irá saudar a presidenta Dilma Rousseff entoando o Hino

L

Para representar a 5ª região brasileira, foi montado, na Praça dos Três Poderes, o palco

Nacional Brasileiro.

CentroOeste, onde se apresentam as principais estrelas da festa, após a cerimônia da posse
propriamente dita, das 18h30 às 21h. O show Cinco Ritmos do Brasil conta com as cantoras

I

Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan.
Programação

P

Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)
18h30 às 21h
Show CINCO RITMOS DO BRASIL

P
I

Cantoras convidadas: Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália, Zélia
Duncan

Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)
13h às 14h
Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados – Ciranda

N

18h30
Cartão Postal Bomba: G.O.G. – Hip Hop (Brasília/DF)
19h20

G

Samba da Vela: Comunidade Samba da Vela – Samba (São Paulo/SP)
20h10
Ciranda de Ritmos: Lia de Itamaracá – Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE)
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Veículo: Jornal Nacional
Título: Mulheres das cinco regiões cantam no palco da Praça dos Três Poderes  Essa foi uma
forma de celebrar a diversidade cultural brasileira e de homenagear a primeira presidente eleita
do país.
Data: 01 de janeiro de 2011

C

Apesar da chuva que criou muita dificuldade durante todo o dia, muita gente não se entregou e
segue firme na festa na Praça dos Três Poderes. No palco montado na frente do Supremo

L

Tribunal Federal, só cantaram mulheres das cinco regiões do Brasil para celebrar a diversidade
cultural brasileira e para homenagear a primeira presidente eleita do país. Algumas das artistas
que participaram da festa são Fernanda Takai, Zélia Duncan, Mat’nália e Elba Ramalho.

I

Link para o vídeo: http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2011/01/mulharesdascinco

regioescantamnopalcodapracadostrespoderes.html

P
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Veículo: FNDC
Título: Diversidade marca a programação cultural na posse da primeira presidenta do Brasil
Data: 01 de janeiro de 2011

Na manhã deste sábado (dia 1º), na programação cultural da posse da presidenta Dilma

C

Rousseff e do novo Governo Federal, foram realizadas diversas apresentações da diversidade
cultural brasileira, divididas em quatro tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as
regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. O presidente da Fundação Cultural Palmares,

L

Zulu Araujo, explicou a importância do evento: “Celebramos a diversidade cultural, o dia da
celebração universal dos homens e ainda participamos de um momento histórico, com a posse
de uma mulher na presidência da república”.

I

Na tenda da Região Norte, foi realizada a apresentação de Danças Tradicionais Macuxi, de
Roraima. Rosilda da Silva, da etnia Macuxi, ressaltou que nunca imaginava fazer uma

P

apresentação na capital do Brasil. “Para o nosso povo, estar nesse evento significa muito.
Antes não tinha isso. Existia muito preconceito, e hoje estamos sendo reconhecidos pelo povo
brasileiro”, completa.

P

Para a Benedita Cândido, 74 anos, do grupo Jongo de Piquete – Um Novo Olhar, esse
momento, para o jongo – dança comunitária de origem africana –, é importante para mostrar a

I

nossa cultura para o Brasil. “É um sonho que nunca pensei que pudesse se realizar. Fomos
convidados para essa maior e mais importante festa do Brasil”, finaliza. Sua irmã, a também
jongueira Ana da Silva, 78 anos, declarou que nunca imaginou que uma mulher poderia chefiar

N

o Brasil. “Esse momento é único, o grupo em Brasília e a Dilma presidenta, para dar

G

Para o público, a novidade foi a apresentação do Grupo de Danças Ucranianas Vesselka, de

continuidade à política cultural do nosso Brasil”.

Prudentópolis (PR), na tenda da Região Sul. Para o estudante Ricardo Lima, do Recife (PE), a
dança ucraniana é diferente das outras danças. “Isso demonstra realmente a nossa diversidade
cultural”.
O deficiente visual Everton Sampaio, do Rio de Janeiro, falou sobre a importância da
programação cultural no momento da posse de uma presidenta do Brasil. “A posse da primeira
presidenta do país, mostrando que teremos continuidade na política para os deficientes, e uma
programação mostrando a diversidade cultural do país são duas coisas fabulosas”.
“Esse evento é tudo”, afirmou a Maria da Glória, 70 anos, bancária aposentada, que veio de
São Paulo a Brasília em um ônibus alugado. “Vencemos todos os preconceitos”. Também da
caravana, Aparecida Cassiano, de 64, aposentada, disse que nunca sonhava com uma mulher
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na presidência, estar em Brasília e ter a oportunidade de conhecer a pequena demonstração
da nossa diversidade cultural. No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão
em um só cortejo cívicocultural que irá saudar a presidenta Dilma Rousseff entoando o Hino
Nacional Brasileiro.

C

Para representar a 5ª região brasileira, foi montado, na Praça dos Três Poderes, o palco
CentroOeste, onde se apresentam as principais estrelas da festa, após a cerimônia da posse
propriamente dita, das 18h30 às 21h. O show Cinco Ritmos do Brasil conta com as cantoras

L

Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan.

I
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Veículo: Negro em Debate
Título: ARENA BRASIL : Mulheres brasileiras homenageadas com grande show
Data: 03 de janeiro de 2011

Fernanda Takai, Zélia Duncan, Mart'nália, Gaby Amarantos e Elba Ramalho encerraram, com

C

um grande show, as atividades cívicoculturais que celebraram a posse da primeira presidenta
do País, Dilma Rousseff, neste histórico dia primeiro de janeiro. Os grandes nomes da música
popular brasileira ocuparam o palco principal do Arena Brasil, projeto idealizado e executado

L

pela Fundação Cultural Palmares, em parceria com o Ministério da Cultura.
Os shows começaram após a cerimônia de posse, e emocionaram o público de

I

aproximadamente 30 mil pessoas, que cantaram e vibraram a cada canção. Fernanda Takai
iniciou as apresentações. Sua voz suave e seu repertório romântico acalmaram os ânimos, até
que os primeiros acordes de Sobre o Tempo, clássico de sua banda, Pato Fu, levantasse a

P

plateia, que cantou em uníssono a música inteira.
Fernanda chamou então Zélia Duncan ao palco, para juntas cantarem Eu sei, da Legião

P

Urbana, homenagem a uma das principais bandas de Brasília. Zélia prosseguiu sua
apresentação e seu timbre marcante ainda iria homenagear outra artista que se destacou na
capital federal. "Ela também era poderosa e com certeza também está aqui" e puxou Segundo

I

Sol, eternizada por Cássia Eller.
Mart'nália e sua irreverência não se abalaram sequer com o uso da muleta, que era erguida,

N

derrubada e deixada de lado a todo momento. Ela e Zélia Duncan cantaram Lero, Lero, de Rita
Lee, num descontraído dueto. Sozinha no palco, Mart'nália rebolava, sambava e brincava com
o público. Aquarela Brasileira, clássico de Silas de Oliveira, começou com um ritmo lento e

G

culminou com um samba acelerado, que esquentou o frio e fez o público esquecer a garoa que
caía sobre Brasília.
Mas o show era sobre mulheres, e Mart'nália não podia deixar de citar o fato. "Essa daqui é
uma homenagem à Dilma" e convidou Gaby Amarantos para cantarem juntas Mulheres. A
"Beyoncé do Pará" não deixou a energia diminuir e continuou colocando a plateia para dançar
ao som do Tecnobrega, ritmo típico de seu estado. A surpresa foi Maria Maria, de Milton
Nascimento, que ganhou uma versão dançante na voz da paraense.
EMOÇÃO  O show contou ainda com alguns efeitos pirotécnicos, como fumaça, jogos de luzes
coloridas e, inclusive, uma bazuca de fitilhos vermelhos, que Gaby disparou na direção da
platéia após cantar Vermelho. Sua emoção era evidente. "O governo Dilma já começou bem,
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respeitando e valorizando a diversidade. É lindo ver uma mulher como presidente; é mais lindo
ainda ver os homens aplaudindo", disse.
Sandália de Prata, de Ary Barroso, foi a canção do animado dueto entre Elba Ramalho e Gaby
Amarantos, que reverenciava a diva paraibana enquanto dançava. Elba cantou seus clássicos

C

De volta pro aconchego e Banho de cheiro, levando o público ao êxtase. Entre as duas,
homenageou o irmão, Zé Ramalho, com Chão de Giz, entoada por toda a Praça dos Três
Poderes, onde foi montado o palco principal. O som da sanfona de Na base da chinela, fazia a

L

diva rebolar e rodopiar com seu lindo vestido brilhante. Ao final do show, a plateia gritava por

I

VIVA DILMA  O apresentador Marcos Frota veio se despedir do público com um discurso

mais.

sobre paz e diversidade cultural. "Hoje celebramos a diversidade brasileira, essa festa reuniu
grandes talentos e mostrou o que temos de melhor", afirmou. O ator convidou ao palco o

P

presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo, que deu uma rápida e animada
declaração: "Que a gente tenha um 2011 tão feliz quanto foi o governo Lula. Tenho certeza de
que, depois de hoje, o Brasil jamais será o mesmo. Viva o Presidente Lula, viva a Presidenta

P

Dilma!".
Após os aplausos do público, Zulu Araújo chamou o encontro de Fernanda Takai e Gaby

I

Amarantos, que ensinou a coreografia de Sinhá Pureza, versão do carimbó paraense.
Fernanda ensaiou uns passos tímidos, mas cantou a letra completa, no que foi seguida por
todas as cantoras, que subiram ao palco e também entraram no clima. Em seguida, todas

N

cantaram juntas É hoje, de Didi e Maestrinho, fechando o grande espetáculo da democracia
com uma linda homenagem às mulheres brasileiras. Num dia significativo na história do Brasil,
este grande show também entrou para a história.

G
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Veículo: Bis Entretenimento
Título: Gaby em Brasília
Data: 03 de janeiro de 2011

Às 18h30, o ator Marcos Frota, mestre de cerimônias do evento, anunciou o início do show

C

Cinco Ritmos do Brasil, no qual cinco mulheres representaram as diferentes vertentes da
música nacional: Fernanda Takai, escolhida diretamente pela presidenta Dilma Rousseff,
representou o pop, o rock e a MPB; Zélia Duncan, o rock de Brasília e MPB; Mart’nália, o

L

samba; Gaby Amarantos, os ritmos do Pará, como tecnobrega e carimbó; Elba Ramalho, forró

I

A primeira a se apresentar foi Fernanda Takai, que logo pediu para retirarem as grades em

e frevo.

frente ao palco, dizendo “Hoje todo mundo é VIP”. O show, com repertório bastante variado,
terminou com um tributo à banda Legião Urbana, em dueto de Fernanda com a brasiliense

P

Zélia Duncan, que continuou no palco para sua apresentação, iniciada com a canção “O
Segundo Sol”, que dedicou à saudosa amiga – e conterrânea – Cássia Eller. Zélia encerrou
sua participação cantando com Mart’nália o sucesso “Saúde”, de Rita Lee.

P

Mart’nália, mesmo usando muleta, manteve animados o show e o público, pulando e dançando
de um lado para o outro, ao som de seus sambas. Encerrou sua participação cantando o

I

samba “Mulheres”, de seu pai, Martinho da Vila, em dueto com Gaby Amarantos, que começou
seu show saudando o povo do Pará com a canção “Sinhá Pureza”, seguida por um repertório
de clássicos de outros artistas, mas em versões adaptadas aos gêneros musicais que

N

representa. Terminou sua apresentação cantando “Isto Aqui o Que É?” com Elba Ramalho, que
transformou a Praça dos Três Poderes num grande baile nordestino, cantando sucessos como
“Chão de Giz”, “Banho de Cheiro”, “Frevo Mulher”, entre outros. No final, todas as cantoras se

G

reuniram no palco para cantar músicas umas das outras.
O show Cinco Ritmos do Brasil, para comemorar a posse da presidenta Dilma e do novo
governo federal, foi parte da programação do Arena Brasil, evento produzido pela Fundação
Cultural Palmares, vinculada do Ministério da Cultura.
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Blogs
Veículo: Dilma.com.br
Título: Posse de Dilma terá shows populares

C

Data: 26 de novembro

Entre 10h e 14h estão previstas apresentações de grupos
infantis e shows musicais, divididos em quatro tendas

L

montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Após a cerimônia da
posse, que acontece das 18h30 às 21h, haverá shows

I

com Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos,
Mart´nália e Zélia Duncan, na Praça dos Três Poderes.

P

A Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Cultura (MinC) vão realizar no dia 1º de
janeiro, em Brasília, shows para a festa da posse da presidente Dilma Rousseff e do novo
governo federal. As apresentações, que começam às 10 horas, terão entrada franca e vão até

P

as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengos e pernas
de pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro

I

tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.

N

Após a cerimônia da posse, que acontece das 18h30 às 21h, será a vez do show “Cinco ritmos
do Brasil”, com as cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e
Zélia Duncan, no palco CentroOeste, localizado na Praça dos Três Poderes.

G

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá também um palco na Esplanada dos
Ministérios onde será celebrada a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.
Projeto Arena Brasil
Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, série de grandes
eventos planejados para 2011, um em cada região do país, sempre em datas cívicas. A
Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a FCP programaram outros quatro shows para o ano que
vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
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marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
Programação

C

Tenda 1 – Região Norte
10 às 11h

L

Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e composições
tocantinenses
11 às 12h

I

Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi
(Tuxauas) – Ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do
Sol/RR)

P

12 às 13h
Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha – Siriri (Cuiabá/MT)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural

P

Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC)
Tenda 2 – Região Sul

I

10 às 11h
Fandango: Grupo Pés de Ouro – Fandango (Paranaguá/PR)
11 às 12h

N

Sombrero Rock Show: Sombrero Luminoso – Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS)
12 às 13h
Vesselka: Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka – Balé (Prudentópolis/PR)

G

13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim – Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3 – Região Sudeste
10 às 11h
Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete – Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h
Brô MC’s: Grupo Brô MC’s – Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)
12 às 13h
Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano – Música Caipira (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural
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Veículo: Amaapa News
Título: Principais atrações de festa da posse de Dilma serão mulheres
Data: 31 de dezembro

As principais atrações da festa da posse da presidente eleita Dilma Rousseff, que deve

C

começar a partir das 18h30 deste sábado, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, serão
mulheres. Cinco cantoras nacionalmente conhecidas vão entreter  de graça  um público
estimado em 70 mil pessoas. São elas: Elba Ramalho, Fernanda Takai (vocalista da banda

L

Pato Fu), Zélia Duncan, Mart'nália e Gabi Amarantos.
As cinco cantoras vão se revezar no palco CentroOeste, o principal da festa, com o show

I

'Cinco ritmos do Brasil', que vai até as 21h. De acordo com a Fundação Cultural Palmares,
entidade ligada ao Ministério da Cultura responsável pelo evento, cada uma das artistas vai
receber um cachê de R$ 30 mil.

P

Além das mulheres, a festa da posse também vai homenagear as regiões brasileiras. Quatro
tendas, batizadas com os nomes das regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste, terão atrações

P

gratuitas, inclusive para a criançada, a partir das 10h até às 14h do dia 1º de janeiro de 2011.
No momento em que Dilma chegar à Catedral Metropolitana de Brasília, por volta das 14h, as
atrações de todos os palcos vão cessar para a execução do Hino Nacional Brasileiro, em uma

I

homenagem à presidente. Toda a festa terá um custo estimado em R$ 1,5 milhão.
Além dos palcos com atrações regionais, também estão previstas apresentações musicais no

N

palco GDF, que vai comemorar a posse do governador eleito do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz. Ao todo, dois mil policiais farão a segurança da população que comparecer à festa.
Eles vão se revezar em turnos entre as 6h da manhã de sábado (1º) e 4h da manhã de

G

domingo (2).
Toda a festa ficará concentrada no gramado central da Esplanada dos Ministérios. No local,
não será permitida a presença de vendedores ambulantes sem a autorização para trabalhar no
dia. Uma van, um caminhão e 16 agentes da Agência de Fiscalização do Distrito Federal
(Agefis) vão trabalhar para retirar e multar quem desrespeitar a norma.
Segurança

O policiamento também será reforçado no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e no
Plano Piloto, já que algumas autoridades e chefes de Estados devem chegar na manhã do
sábado, dia da posse. Cerca de 140 batedores farão a escolta das autoridades de delegações
estrangeiras do aeroporto e das embaixadas até a Esplanada dos Ministérios.
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Além dos 2 mil policiais militares do Distrito Federal, outros 4 mil policiais e bombeiros
trabalharão na posse. A festa vai mobilizar 1,7 mil homens do Exército, 150 da Marinha e 120
da Aeronáutica. Participam ainda 600 agentes da Polícia Federal e 90 da Polícia Rodoviária
Federal, além de integrantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do DF.

C

Às vésperas da posse, autoridades de 130 países já tinham confirmado presença nas
solenidades. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, enviará como seu representante o
chanceler Héctor Timerman. Os presidentes do Uruguai, da Costa Rica, de El Salvador, da

L

Guatemala, da Venezuela, da Bolívia e do Paraguai, entre outros, além da secretária de Estado
norteamericana, Hillary Clinton, o príncipe das Astúrias, Felipe da Espanha, e o primeiro
ministro da Coréia do Sul, Chung Unchan, também participarão das solenidades em Brasília.

I

Representantes de países africanos e europeus também já enviaram comunicados.
Confira a programação completa da festa da posse:

P

Tenda 1  Região Norte
10 às 11h  Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins  Sussa, Catira, Congada e

P

composições tocantinenses 11 às 12h  Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona
Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi (Tuxauas)  Ritual Maruwai, dança Parixara e
dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do Sol/RR) 12 às 13h  Flor Ribeirinha: Grupo Flor

I
N

Ribeirinha  Siriri (Cuiabá/MT) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Grupo JabutiBumbá 
Cordão de Boi (Rio Branco/AC)
Tenda 2  Região Sul
10 às 11h  Fandango: Grupo Pés de Ouro  Fandango (Paranaguá/PR) 11 às 12h  Sombrero
Rock Show: Sombrero Luminoso  Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS) 12 às 13h  Vesselka:

G

Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka  Balé (Prudentópolis/PR) 13 às 14h  Cortejo
cívicocultural  Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim  Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3  Região Sudeste
10 às 11h  Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete  Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h  Brô MC's: Grupo Brô MC's  Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru,
Dourados/MS) 12 às 13h  Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano  Música Caipira
(Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Cia. Mambembrincantes (Brasília/DF)
Tenda 4  Região Nordeste
10 às 11h  Sabedoria Popular: Si Bobiá a Gente Pimba  Quadrilha (Brasília/DF) 11 às 12h 
Boi de Seu Teodoro: Bumba Boi de Seu Teodoro  Boi (Brasília/DF) 12 às 13h  Marafreboi:
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Orquestra Popular Marafreboi  Frevo (Brasília/DF) 13 às 14h  Cortejo cívicocultural  Seu
Estrelo e o Fuá no Terreiro  Samba Pisado (Brasília/DF)
Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)
18h30 às 21h  'SHOW CINCO RITMOS DO BRASIL' Cantoras convidadas: Elba Ramalho,

C

Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália, Zélia Duncan
Programação infantil (Esplanada dos Ministérios)

L

10 às 12h  Apresentação de Mamulengos: Mamulengo Sem Fronteiras  Mamulengo
(Brasília/DF) 12 às 14h  Bonecos Gigantes e Pernas de Pau: Mamãe Taguá  Circo
(Brasília/DF)

I

Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)
13h às 14h  Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados  Ciranda

P

18h30  Cartão Postal Bomba: G.O.G.  Hip Hop (Brasília/DF) 19h20  Samba da Vela:
Comunidade Samba da Vela  Samba (São Paulo/SP) 20h10  Ciranda de Ritmos: Lia de
Itamaracá  Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE) 21h00  Célia Porto (Brasília/DF)

P
I
N
G
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Veículo: 
Título: Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan são
atrações da posse – Ministério da Cultura organiza shows na Esplanada e na Praça dos Três
Poderes no dia 1º. Apresentações fazem parte do projeto Arena Brasil e terão entrada franca
Data: 01 de janeiro de 2011

C

Brasília, 31 de dezembro de 2010 – O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação
Cultural Palmares, realizará no dia 1º de janeiro, em Brasília, os shows da festa da posse da

L

presidente Dilma Rousseff e do novo governo federal. As apresentações terão entrada franca,
começam às 10h e vão até as 21h, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
A festa vai comemorar também a posse do Governo do Distrito Federal (GDF).

I

Das 10h até o meiodia, haverá apresentações de grupos infantis, com mamulengo e pernas de
pau. Já os shows musicais, também começam às 10h e vão até as 14h, divididos em quatro

P

tendas montadas na Esplanada, que homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
No encerramento dessas apresentações, os artistas se unirão em um só cortejo cívicocultural,
que irá saudar a presidente Dilma Rousseff, entoando o Hino Nacional Brasileiro.

P

Para representar a 5ª. região brasileira, foi montado o palco CentroOeste, na Praça dos Três
Poderes ,onde se apresentam as principais estrelas da festa, após a cerimônia da posse,

I

propriamente dita, das 18h30 às 21h. O show “Cinco ritmos do Brasil”, conta com as cantoras

N

Simultaneamente à festa da posse presidencial, haverá um palco na Esplanada dos Ministérios

Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália e Zélia Duncan.

onde será celebrada também a posse do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. O
palco GDF receberá atrações de Brasília, São Paulo e Pernambuco.

G

Projeto Arena Brasil
Os shows da posse presidencial serão os primeiros do projeto Arena Brasil, uma série de cinco
grandes eventos planejados para 2011 – um em cada região do país, sempre em datas cívicas.
A Confraternização Universal, lembrada no dia 1º, inspirou os organizadores a promoverem a
celebração da identidade cultural brasileira, com participação de grupos de cultura afro,
manifestações indígenas, hiphop, música de todos os ritmos, dança e cultura popular, vindos
de diferentes estados.
Além dos shows da posse, o MinC e a Palmares programaram outros quatro shows para o ano
que vem. O próximo será na Região Nordeste, no dia 22 de abril, para comemorar a data que
marca o Descobrimento do Brasil. No dia 11 de agosto, a Consciência Negra será lembrada
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com a chegada do projeto ao Sudeste. O 7 de setembro será celebrado no Sul e o 15 de
novembro, na Região Norte.
Programação

C

Tenda 1 – Região Norte
10 às 11h
Tambor de Couro: Projeto Tambores do Tocantins – Sussa, Catira, Congada e composições

L

tocantinenses
11 às 12h
Danças Tradicionais Macuxi: Mestre Jaci, Dona Bernaldina, Dona Laudisia e Rosilda Macuxi

I

(Tuxauas) – Ritual Maruwai, dança Parixara e dança Tukui (Terra Indígena Raposa Serra do
Sol/RR)
12 às 13h

P

Flor Ribeirinha: Grupo Flor Ribeirinha – Siriri (Cuiabá/MT)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Grupo JabutiBumbá – Cordão de Boi (Rio Branco/AC)

P

Tenda 2 – Região Sul
10 às 11h

I

Fandango: Grupo Pés de Ouro – Fandango (Paranaguá/PR)
11 às 12h
Sombrero Rock Show: Sombrero Luminoso – Rock da Fronteira (Porto Alegre/RS)

N

12 às 13h
Vesselka: Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka – Balé (Prudentópolis/PR)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural

G

Catumbi: Grupo Catumbi de Guaramirim – Congada Dramática (Itapocu/SC)
Tenda 3 – Região Sudeste
10 às 11h
Jongo de Piquete, Um Novo Olhar: Grupo Jongo de Piquete – Jongo (Piquete/SP)
11 às 12h
Brô MC’s: Grupo Brô MC’s – Hip Hop Indígena (Reserva Indígena Jaguapiru, Dourados/MS)
12 às 13h
Fidelidade a Brasília: Zé Mulato e Cassiano – Música Caipira (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural
Cia. Mambembrincantes (Brasília/DF)
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Tenda 4 – Região Nordeste
10 às 11h
Sabedoria Popular: Si Bobiá a Gente Pimba – Quadrilha (Brasília/DF)
11 às 12h
Boi de Seu Teodoro: Bumba Boi de Seu Teodoro – Boi (Brasília/DF)

C

12 às 13h
Marafreboi: Orquestra Popular Marafreboi – Frevo (Brasília/DF)
13 às 14h – Cortejo cívicocultural

L

Seu Estrelo e o Fuá no Terreiro – Samba Pisado (Brasília/DF)
Programação infantil (Esplanada dos Ministérios)

I

10 às 12h
Apresentação de Mamulengos: Mamulengo Sem Fronteiras – Mamulengo (Brasília/DF)
12 às 14h

P

Bonecos Gigantes e Pernas de Pau: Mamãe Taguá – Circo (Brasília/DF)
Palco CentroOeste (Praça dos Três Poderes)

P

18h30 às 21h
SHOW "CINCO RITMOS DO BRASIL"
Cantoras convidadas: Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart´nália, Zélia

I

Duncan
Palco GDF (Esplanada dos Ministérios)

N

13h às 14h
Ciranda Cívica: Cia. Mambembrincantes e todos os grupos convidados – Ciranda
18h30

G

Cartão Postal Bomba: G.O.G. – Hip Hop (Brasília/DF)
19h20
Samba da Vela: Comunidade Samba da Vela – Samba (São Paulo/SP)
20h10
Ciranda de Ritmos: Lia de Itamaracá – Ciranda, Coco, Frevo e outros (Itamaracá/PE)
21h00
Célia Porto (Brasília/DF)
SERVIÇO
Festa da Posse dos governos Federal e do DF
Sábado, 1º de janeiro de 2011
Das 10h às 21h  Entrada franca
Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes, região Central, Brasília – DF
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