Marcelo Neri escreve capítulo de livro do “Seminário Internacional de
Administração Pública” com organização de Gilmar Mendes

Marcelo Neri publicou o capítulo “Evolução Social, Superação da Crise e
os Programas de Transferência de Renda” no livro do Instituto Brasileiro de
Direito Público (IDP): “VI Seminário Internacional de Direito Administrativo e
Administração Pública”. A coletânea de artigos tem como organizadores o
Ministro do STF e Presidente do TSE, Gilmar Mendes e o Procurador Geral da
República, Paulo Gustavo Gonet Branco. A publicação reúne os resultados
apresentados no IV Seminário do IDP. Na ocasião, Neri participou do evento a
convite do Ministro Gilmar Mendes. O evento teve a participação do Ministro da
Fazenda e o do Planejamento Henrique de Campos Meirelles.
Neri esteve no 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 FGV Social “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 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).
Leia o Artigo e veja a apresentação em http://cps.fgv.br/video_a_agenda_social

