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Programas sociais do governo Lula vão entrar para a história, diz Serys  

(Não Assinado)

A informação de que cerca de 32 milhões de brasileiros subiram de classe social entre 2003 e 2008 foi destacada pela 
senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) em discurso no Plenário nesta terça-feira (22) para demarcar sua admiração pelos
avanços sociais alcançados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa informação e outros índices,             
enumerados por Serys, constam de estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), oriundo da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad).
- O governo do presidente Lula passará para a história como detentor do mais ousado programa social já implementado 
por um governante. Nem tudo está resolvido e nem poderia ser assim, senão seria muito fácil. Mas os números que a 
gente tem e apresenta, por si só, já dizem o que significa o governo do presidente Lula. - afirmou a senadora.
Serys detalhou a pesquisa, dizendo que dos 32 milhões de brasileiros que avançaram socialmente entre 2003 e 2008, 
mais de 19 milhões saíram da classe E, e 1,5 milhão saíram da classe D, as duas mais pobres da escala sócio-econômica 
do país. Já as classes A e B, as mais ricas, ganharam 6 milhões de pessoas no mesmo período. A classe C, por sua vez, 
recebeu 25,9 milhões de brasileiros nos últimos quatro anos, arrematou Serys, que concorda com a avaliação do 
responsável pelo levantamento, Marcelo Neri, de que as políticas de transferência de renda, como o programa 
Bolsa-Família, são os principais responsáveis pelas mudanças e pela retomada da economia brasileira.
Embrapa em MT
A senadora aproveitou para registrar sua satisfação pela decisão do governo federal de instalar uma sede da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O assunto será tema de uma 
reunião da bancada de Mato Grosso na manhã desta quarta-feira (22), comunicou Serys, lembrando a importância da 
medida já que o agronegócio e a agricultura familiar são as principais atividades de seu estado e fonte de riqueza para o 
Brasil.
A senadora ainda anunciou que vai apresentar em breve seu relatório ao projeto (PLS 303/08) da senadora Lúcia Vânia 
(PSDB-GO) que propõe a criação do Banco de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. A matéria será examinada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, segundo adiantou, vai chegar à comissão depois de muitos 
debates e ajustes. A instituição bancária vai representar os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Distrito Federal, acrescentou Serys.


