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sexta-feira, 16 de julho de 2010 

Marcelo Neri é o entrevistado de Kennedy Alencar no programa É 

Notícia deste domingo  

Foto: Wayne Camargo/RedeTV! 

Marcelo Neri e Kennedy Alencar 

 

 

O economista e chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri é o 

entrevistado de Kennedy Alencar no programa É Notícia  deste domingo, 18, pela RedeTV!. Na 

entrevista, Neri fala de suas recentes pesquisas em torno da classe média brasileira, afirmando que 

ela está ditando as tendências, seja na política ou na economia. "O nosso mercado interno depende 

dela, as pessoas da nova classe média tem esse valor de serem os emergentes. A nova classe 

média vai garantir a expansão futura, a sustentabilidade não só nossa, como de outros países". 

Acrescenta ainda, que o potencial da nova classe média está no Nordeste, embora ela seja muito 

representativa na região Sul. 

 

A desigualdade social na África do Sul, onde Neri morou por dois anos durante a adolescência, 

também foi discutida na entrevista. "Foi um período muito interessante, uma experiência que me 

despertou para algumas questões nas quais eu me aprofundei depois. Eu sou, aprendi a ser, um 

admirador do Nelson Mandela. Como o país mudou tão rapidamente sem nenhum banho de sangue 

e andando para frente", diz. Neri ainda aponta as diferenças entre os governos de Fernando 

Henrique Cardoso e de Lula em relação à pobreza e, sobre a atual situação da distribuição de renda 

no País, conclui: "A fotografia do Brasil no quadro social é muito ruim, mas ela tem melhorado. É isso 

que nos faz dar saltos". 

 

A entrevista completa vai ao ar no É Notícia do pró ximo domingo, 18, à 0h30 pela RedeTV!. 

Postado por Francisco Pacheco às 12:26 �  
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