
Neri participou com ministros do 6º Seminário Internacional de Direito 

Administrativo e Administração Pública  

 

 

Marcelo Neri, diretor do FGV Social, participou em Brasília do “6º Seminário 

Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública: A Volta do Crescimento: 

Uma Agenda de Reformas para a Superação da Crise”. O convite para o evento foi feito 

por Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e teve a participação do Ministro da Fazenda e o do 

Planejamento Henrique de Campos Meirelles.  

Neri participou do painel "A Agenda Social: Consolidação e Avanços" com o Ministro do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), Osmar Terra. Os participantes discutiram a 

agenda social do país e refletiram sobre propostas para o desenvolvimento brasileiro. O 

ministro, que já havia participado em 2005 do seminário organizado pelo Centro de 

Políticas Sociais da FGV “Educação da Primeira Infância” (veja: Osmar Terra e James 

Heckman; Osmar Terra na mesa – Mais materiais aqui) lembrou da importância da 

primeira infância para o desenvolvimento social e das contribuições do diretor do FGV 

Social no tema: “Marcelo Neri, foi um grande parceiro e um grande incentivador das 

políticas de desenvolvimento humano. Particularmente dos primeiros anos de vida, do 

impacto desses primeiros anos, que ajudou a inspirar uma parte do programa do 

Ministério do Desenvolvimento Social, o “Brasil Carinhoso”. Foi uma das contribuições 

do Marcelo. Estava conversando com ele nos bastidores do debate, que pretendemos 

avançar nessa área em especial.”  

Neri, que foi o primeiro a registrar o aumento na desigualdade desde a virada do século. 

Apresentou números recentes sobre a atual situação do país: “O que observamos no 
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último trimestre de 2015 e no primeiro de 2016 é uma queda de 7,2 no bem-estar social. 

É a primeira vez, desde 92, que a renda cai e a desigualdade aumenta no mesmo ano. 

(...) Isso está acontecendo agora e é algo extremamente preocupante”.  

O Bolsa Família, que ganhou, no dia do seminário, um reajuste de 12,5 % do Governo 

Federal também foi tema da mesa. “Nós assumimos agora o Ministério do 

Desenvolvimento Social. Tem programas importantíssimos no ministério, nós vamos 

mantê-los e reforça-los. (...) Eu compartilho 100% da opinião do Marcelo. É fundamental 

o Bolsa Família, o impacto dele na redução da miséria e da pobreza extrema. É um 

programa que, arredondando, trabalha com 14 milhões de famílias, 50 milhões de 

pessoas. (..) Temos que garantir a continuidade desses programas, aperfeiçoa-los. 

Concordo com o Marcelo, temos que ter um sistema de avaliação, garantir o que é bom 

e tentar melhorar. ” disse o Ministro Osmar Terra.  

Neri levou experiências locais através dos programas “Família Carioca” e “Renda 

Melhor” (desenvolvidos pelo FGV Social para o município e o estado do Rio de Janeiro, 

respectivamente): “A renda dos 5% mais pobres no município do Rio de Janeiro está 

crescendo 25% ao ano”. Também apresentou sugestões como o “medidor de renda 

permanente” (índice de renda multidimensional que leva em conta todas as variáveis do 

Cadastro Único).  

Veja o vídeo da apresentação em http://cps.fgv.br/video_a_agenda_social   
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