
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           CPS
                        28/05/2010
                        Jornal do Commercio Online - RJ Editoria: Pg: Notícias Online

BBC: Brasil deve ultrapassar Reino Unido nas próximas décadas  

(NÃO ASSINADO)

Em uma série de reportagens da televisão britânica BBC sobre o Brasil, divulgada nesta quinta-feira (27), a emissora 
afirma que a economia brasileira deve ultrapassar a do Reino Unido na próxima decada. “O Brasil está se tornando uma 
fonte de influência econômica”, afirma o jornalista Matt Frei em uma das reportagens. “Crescimento de 5% ao ano, 
terceira maior indústria de aviões do mundo (a Embraer), o maior exportador de carne e uma economia que deve superar
a britânica na próxima década, além da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos por vir”. O jornalista segue em outra 

            reportagem falando que o País ainda terá que resolver a questão da desigualdade. “Olhando para as favelas, o quadro se 
torna mais desafiador”, observa. Para ele, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é também um “Programa de
Pacificação das Favelas”. “O PAC significa que agora as pessoas têm emprego. O governo está gastando muito dinheiro 
com a gente. Nós precisamos e merecemos”, comenta na reportagem Sebastião dos Santos, um dos líderes comunitários 
da Rocinha, no Rio de Janeiro. A reportagem também traz a avaliação do economista Marcelo Neri, da Fundação 
Getulio Vargas. “A má notícia é que o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade tem caído
pouco, mas uma pequena queda já gera uma grande transformação”, explicou ao repórter. Já o ex-presidente do Banco 
Central, Armínio Fraga, não é tão otimista. Ele declara à BBC que “é uma coisa boa ver a auto-estima dos (brasileiros) 
melhorando, mas não se pode exagerar”. Paralelamente às reportagens de áudio e vídeo, o site da BBC traz mapas sobre 
a distribuição da renda, da população e do Bolsa Família por Estado.


