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Marcelo Neri participa da sessão da Ordem do Mérito Cultural 

O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Marcelo 

Neri, participou na última quarta-feira, 5 de novembro,  da sessão solene de entrega da Ordem do 

Mérito Cultural (OMC), realizada pelo Ministério da Cultura, em homenagem ao Dia Nacional da 

Cultura. 

A OMC é a maior condecoração dada a personalidades nacionais e estrangeiras como forma de 

reconhecer as contribuições à cultura brasileira.  Esta foi a 20º edição da ordem que agraciou 26 

pessoas e quatro instituições, entre elas, a cantora Marisa Monte, o rapper Mano Brown, o ator 

Mateus Nachtergaele, o chefe de cozinha Alex Atala e o mestre dos congos do Ceará-Mirim, Tião 

Oleiro. 

A presidenta da República Dilma Rousseff; o vice-presidente Michel Temer; a ministra da Cultura, 

Marta Suplicy; o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante;  e o ministro da Educação, 

Henrique Paim, entregaram as medalhas aos agraciados divididos pelas classes Grã-Cruz, 

Comendador e Cavaleiro.  Além dos 30 condecorados deste ano, a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-

1992) e a artista plástica Djanira da Motta e Silva (1914-1979) serão homenageadas. Ambas 

completariam 100 anos de idade em 2014. 

Ao final do evento, o ministro Marcelo Neri conversou com jornalistas e ressaltou que os dados 

divulgados pelo Ipeadata representam uma leitura possível dos dados da Pnad 2013. Porém, o 
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ministro da SAE destacou que estes não são os dados oficiais sobre extrema pobreza de 

responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

O ministro disse ainda que os dados da Pnad não devem ser analisados isoladamente, por variável e 

em um único ano, e que considerando o último ano, a renda dos brasileiros cresceu a 3,5%, 

enquanto que nos dois últimos anos o crescimento foi de 5,5% por ano em media. Ele explicou que 

os dados sobre miséria são referentes apenas a um ano, o que não reflete a realidade, se analisada 

a trajetória histórica dos últimos anos. 

“Se pegarmos a extrema pobreza nos dois últimos anos, teve queda de 50% acima da prevista pelas 

metas do milênio da ONU (Organização das Nações Unidas). Na verdade, o que aconteceu nos dois 

últimos anos, foi um crescimento de renda de 5,5% ao ano. Você tem uma estabilidade de alguns 

indicadores, mas o quadro geral da nação é um quadro de avanço muito forte”, afirmou, na saída de 

evento no Palácio do Planalto. 
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