
O candidato Milton 

Temer (PSOL) es-

tará nesta terça-fei-

ra (21/09) às 17h30 no SINA-

ERJ debatendo suas propostas 

para o Senado. O represen-

tante do Rio é o segundo dos 

principais candidatos ao cargo 

a participar do encontro pro-

movido pelo Sindicato. O ex-

prefeito do Rio e candidato 

pelo partido DEM, César Maia 

abriu segunda-feira (20/09) o 

ciclo que segue até sexta.

 O encontro acontece no 

auditório do SINAERJ (Av. 

Treze de Maio, 13, 8º andar, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ). O 

Debate será mediado por um 

jornalista e contará com a par-

ticipação de Diretores do SI-

NAERJ e de um representante 

do Conselho Regional de Ad-

ministração - CRA.

 Os Administradores in-

teressados em participar do 

Debate, devem confirmar 

presença através do seguinte 

e-mail: sinaerj@administra-

dores.org.br.

Milton Temer (PSOL)
é o segundo a passar por 

sabatina no SINAERJ

 Formado oficial da Marinha 
e cassado pelo golpe militar de 64, 
tornou-se jornalista político em des-
tacados jornais e revistas. Foi cor-
respondente internacional e em 1978 
retornou ao Brasil e à imprensa bra-
sileira, sendo anistiado em 1985.
 Criador do programa “Hoje 
já é amanhã” da TVE, Milton mili-
tou no Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB) nas décadas de 60 e 70. 
Foi membro do PT de 1988 a 2003, 
partido pelo qual exerceu mandato 
como deputado estadual e deputa-

do federal (1995 a 2003).   
Em 1990, concorreu ao Senado Fe-
deral pela primeira vez. Em 2003, 
rompeu com o PT, após discordar 
de algumas políticas praticadas pelo 
partido e pelo governo Lula. No ano 
seguinte, colaborou intensamente 
para a fundação do Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSOL) e, em 2006, 
foi candidato a governador do Rio 
de Janeiro pelo novo partido. Em 
Março de 2010, foi escolhido con-
sensualmente candidato ao Senado 
para as eleições deste ano.

Dia 21/09 
(Terça-feira às 17h30m)

Milton Temer (PSOL) é o segundo a participar de debates com candidatos ao Senado, promovido pelo SINAERJ

Nesta terça-feira (21/09), às 17h30m
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