
 

09/12/2011 - 17h26 

Desafio é oferecer qualidade às novas 
classes médias, diz FHC 

DANIELA LIMA  
DE SÃO PAULO 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta sexta-feira (9), durante 
sabatina Folha /UOL, que o grande desafio dos próximos governos será dar 
qualidade aos produtos e serviços destinados à chamada "nova classe média". 

FHC iniciou sua fala dizendo que, sociologicamente, ainda não existem novas 
classes médias, mas "novas camadas econômicas que evoluirão para novas 
classes". 

"Num primeiro momento basta ter que você fica feliz. Depois você quer ter com 
qualidade", disse FHC. 

Para o ex-presidente, o Brasil ainda está "no meio desse caminho". 

"Veja por exemplo o ProUni. Num primeiro momento foi preciso ampliar a oferta. 
Hoje você vê que vão fechar 50 mil vagas. Essas novas camadas vão ser mais 
exigentes quanto à qualidade", explicou. 

"PRIVATARIA"  

Questionado sobre os relatos feitos por Amaury Ribeiro Júnior no livro 
"Privataria", sobre a venda de estatais em seu governo, o ex-presidente 
desqualificou o jornalista. 

"O autor desse livro está sendo processado. Está na PF [Polícia Federal]. Até lá, 
quem está sob judice é ele", disse. 

FHC ainda defendeu Ricardo Sérgio, diretor do Banco do Brasil durante sua 
gestão, citado por Amaury no livro. "Eu não tenho nada que o desabone", 
afirmou. 

Daniel Marenco/Folhapress
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Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participa de sabatina da Folha  e do UOL

SABATINA  

O evento ocorreu no Teatro Folha (shopping Higienópolis, av. Higienópolis, 618). 

Após a sabatina, FHC participaria de sessão de autógrafos de seu novo livro, "A 
Soma e o Resto - Um Olhar sobre a Vida aos 80 Anos" (editora Civilização 
Brasileira), na livraria Saraiva do mesmo shopping. No entanto, cancelou a 
agenda. 

Durante uma hora e meia, FHC respondeu a perguntas de quatro 
entrevistadores, da plateia e dos internautas, que puderam acompanhar a 
transmissão ao vivo do evento. 

Os entrevistadores foram Ricardo Balthazar, editor do caderno "Poder", Mônica 
Bergamo e Vinicius Torres Freire, colunistas da Folha , e Irineu Machado, gerente 
geral de notícias do UOL. 

Endereço da página: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1019162-desafio-e-oferecer-qualidade-as-novas-classes-
medias-diz-fhc.shtml 

Links no texto:

"A Soma e o Resto - Um Olhar sobre a Vida aos 80 Anos" 
http://livraria.folha.com.br/catalogo/1173513/a-soma-e-o-resto 
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