Democracia Política e novo Reformismo: PT subestimou papel de FHC, diz pesquisador

Compartilhar

Denunciar abuso

Próximo blog»

Page 1 of 8

Criar um blog

Login

Democracia
Política e novo
Reformismo
Este Blog é um instrumento para
o debate das questões que
envolvem a democracia política o Estado e suas instituições, a
sociedade civil e suas agências de
hegemonia.

SÁBADO, 15 DE MAIO DE 2010

PT subestimou papel de FHC, diz pesquisador
DEU EM O ESTADO DE S. PAULO

Para Marcelo Neri, especialista em políticas sociais, programa
petista exagerou ao qualificar como "insignificante" ascensão
social no governo tucano
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O pesquisador Marcelo Neri contesta a afirmação do programa do PT,
exibido anteontem à noite, de que a ascensão social foi "insignificante" no
governo Fernando Henrique Cardoso. O programa afirmou ainda que, na
gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, 31 milhões de brasileiros entraram na
classe média e 24 milhões saíram da pobreza absoluta.
"De 1993 a 2002, 9,1% da população ascendeu socialmente, De 2003 a
2008, o índice foi de 14,6%", disse Neri, chefe do Centro de Políticas
Sociais da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do estudo A Pequena
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