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Murillo de Aragão

A crise, que era da porta para fora,
agora é porta adentro
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Todos sabem que a era Lula melhorou
a vida das pessoas da porta para
dentro. O consumo aumentou, milhões
de brasileiros ascenderam de classe
social, o desemprego caiu para
patamares mínimos, e a inflação estava
razoavelmente sob controle.

No entanto, em 2013, e às portas da
reversão do cenário econômico, o
Brasil foi às ruas por conta de episódios
em São Paulo com o transporte
público. Na sequência, as
manifestações foram turbinadas por
uma ampla e generalizada insatisfação
com a corrupção, a baixa qualidade da
educação, a ineficiência e a
precariedade dos serviços públicos, entre outros temas. 
 

Em junho de 2013 ainda não estavam presentes os dramáticos índices de
recessão, inflação e desemprego, ora existentes. Mesmo assim, os brasileiros
foram às ruas com um vigor e uma intensidade inusitados, com base em temas
“porta para fora” na vida do cidadão. 
 

Agora, vivemos uma crise que afeta tanto a vida fora das casas quanto a vida
dentro delas. Continuamos a ter serviços públicos precários e controlados pelo
perverso espírito corporativista. Temos governos estaduais quebrados e o país em
crise fiscal.

A crise arrombou portas e janelas e está sendo percebida como um amargo adeus
às conquistas da era Lula. Vejamos os índices: a inflação acumulada entre janeiro
e outubro de 2015 é a maior desde 2003; o desemprego é o maior desde o início
do século XXI; milhões de brasileiros podem sair da classe média e voltar para as
classes D e E. 
 

Muitos que estão sendo demitidos agora ainda vão ter alguns meses de seguro-
desemprego pela frente. Depois, nada. Nem seguro, nem emprego. A inflação dos
alimentos nos últimos 12 meses foi superior a 60% e continuará a castigar o
consumidor. A combinação de recessão e inflação é, de longe, a mais perversa de
todas para as classes populares. 

 

Para o búlgaro Elias Cannetti, Prêmio Nobel de Literatura, a inflação causa um
efeito perturbador tão grave quanto a guerra. Ele viveu o horror, ainda menino,
da crise que devastou a Alemanha na década de 20. “Foi na época em que a
inflação atingiu o auge; o salto diário que, afinal, chegou ao bilhão tinha
consequências extremas para todos”, recordaria, anos mais tarde. 
 

Entre 1974 e 1994, os brasileiros também viveram a amarga experiência da
destruição do valor da moeda provocada pela superinflação. Foram 20 anos de
guerra para que a consciência da sociedade derrotasse o pior inimigo que o país
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guerra para que a consciência da sociedade derrotasse o pior inimigo que o país
enfrentou em sua história. 
 

Hoje percebemos, estarrecidos, que a lição não foi aprendida. Desde a eleição, o
Brasil flerta com o perigo. Jogou no lixo a Lei de Responsabilidade Fiscal,
mostra-se incapaz de cortar R$ 70 bilhões em um Orçamento de R$ 1,4 trilhão,
perde aos poucos o controle sobre o câmbio e demora a atuar decisivamente para
restabelecer a confiança na economia. 
 

Fica claro que as condições que estão sendo criadas agora podem resultar em um
2016 de grande complexidade, já que os efeitos da conjuntura adversa ainda não
são totalmente sentidos na sociedade e a saída da crise ainda não está sendo
desenhada de forma clara. 
 

A combinação das crises dentro e fora das casas prenuncia risco de convulsões
sociais tão graves quanto as que ocorreram em 2013. Os ingredientes já estão na
panela, e o fogo está alto. Tudo pode acontecer se não houver uma ação decisiva
para que se estabilizem as expectativas com iniciativas concretas de ajuste fiscal
e crescimento econômico.

O que achou deste artigo?

wilton 
grego

EU SEMPRE FALAVA COM MEUS COLEGAS,QUE SE HOUVESSE UMA
INFLAÇÃO COM A MOEDA REAL SERIA ALGO DEVASTADOR PARA
TODOS NÓS.E INFELISMENTE ELA ESTÁ AÍ. RESTA AO GOVERNO
FAZER A SUA PARTE. COMO? EU NÃO SEI, MAS ELE ESTÁ LÁ PARA
ISTO. MAS ENQUANTO TIVER ESTA BRIGA NOJENTA ENTRE CUNHA E
SEUS CAPANGAS CONTRA A PRESIDENTE, NADA SE RESOLVERÁ.
ESPERO QUE 2016 NÃO SEJA COMO 2015. PASSOU E NADA FOI
FEITO. VAMOS ORAR. 
Responder   3   1  12:24 PM Jan 06, 2016

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de utilização
(http://www.otempo.com.br/termosde
utiliza%C3%A7%C3%A3o1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

TEM-UMA-VIVA-ALMA-MAIS-
HONESTA-DO-QUE-EU-AFIRMA-
LULA-1.1216064)
'Não tem uma viva alma
mais honesta do que eu',
afirma Lula
(/capa/pol%C3%ADtica/n%C3%A3o-
tem-uma-viva-alma-
mais-honesta-do-que-
eu-afirma-lula-
1.1216064)

(/capa/pol%C3%ADtica/n%C3%A3o-

tem-uma-viva-

alma-mais-

honesta-do-

que-eu-afirma-

lula-

1.1216064)

ATENÇÃO, MOTORISTAS
(/CIDADES/BELO-HORIZONTE-
IR%C3%A1-GANHAR-MAIS-31-
RADARES-DE-AVAN%C3%A7O-
DE-SEM%C3%A1FORO-
1.1215586)
Belo Horizonte irá
ganhar mais 31 radares
de avanço de semáforo
(/cidades/belo-
horizonte-ir%C3%A1-
ganhar-mais-31-radares-
de-avan%C3%A7o-de-
sem%C3%A1foro-
1.1215586)

(/cidades/belo-

horizonte-

ir%C3%A1-

ganhar-mais-

31-radares-de-

avan%C3%A7o-

de-

sem%C3%A1foro-

1.1215586)

ANÁLISE
(/CAPA/POL%C3%ADTICA/IMPEACHMENT-
PELAS-M%C3%A3OS-DE-
CUNHA-N%C3%A3O-VINGA-
DIZ-FHC-1.1215810)
Impeachment pelas
mãos de Cunha não
vinga, diz FHC 
(/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-
pelas-m%C3%A3os-de-
cunha-n%C3%A3o-
vinga-diz-fhc-
1.1215810)

(/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-

pelas-

m%C3%A3os-

de-cunha-

n%C3%A3o-

vinga-diz-fhc-

1.1215810)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/capa/mais
comentadas)

AS MAIS LIDAS

ANÁLISE
(/CAPA/POL%C3%ADTICA/IMPEACHMENT-
PELAS-M%C3%A3OS-DE-
CUNHA-N%C3%A3O-VINGA-
DIZ-FHC-1.1215810)
Impeachment pelas
mãos de Cunha não
vinga, diz FHC 
(/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-
pelas-m%C3%A3os-de-
cunha-n%C3%A3o-
vinga-diz-fhc-
1.1215810)

(/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-

pelas-

m%C3%A3os-

de-cunha-

n%C3%A3o-

vinga-diz-fhc-

1.1215810)

ALERTA (/CIDADES/ESTRUTURA-
DE-MINERADORA-SE-ROMPE-
EM-MATEUS-LEME-DIZ-DEFESA-
CIVIL-1.1215495)
Estrutura de mineradora
se rompe em Mateus
Leme, diz Defesa Civil
(/cidades/estrutura-de-
mineradora-se-rompe-
em-mateus-leme-diz-
defesa-civil-1.1215495)

(/cidades/estrutura-

de-mineradora-

se-rompe-em-

mateus-leme-

diz-defesa-civil-

1.1215495)

ALAGAMENTO
(/CIDADES/JUATUBA-
EST%C3%A1-DEBAIXO-D-
%C3%A1GUA-E-PESSOAS-
S%C3%A3O-RESGATADAS-
PELO-AR-1.1215903)
Juatuba está debaixo
d'água e pessoas são
resgatadas pelo ar
(/cidades/juatuba-
est%C3%A1-debaixo-d-
%C3%A1gua-e-pessoas-
s%C3%A3o-resgatadas-
pelo-ar-1.1215903)

(/cidades/juatuba-

est%C3%A1-

debaixo-d-

%C3%A1gua-e-

pessoas-

s%C3%A3o-

resgatadas-

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/termos-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-1.649759
javascript:void();
javascript:commentFacebooklogin('commentBlogPostForm-4783791');
javascript:commentTwitterlogin('commentBlogPostForm-4783791');
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/n%C3%A3o-tem-uma-viva-alma-mais-honesta-do-que-eu-afirma-lula-1.1216064
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/n%C3%A3o-tem-uma-viva-alma-mais-honesta-do-que-eu-afirma-lula-1.1216064
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/n%C3%A3o-tem-uma-viva-alma-mais-honesta-do-que-eu-afirma-lula-1.1216064
http://www.otempo.com.br/cidades/belo-horizonte-ir%C3%A1-ganhar-mais-31-radares-de-avan%C3%A7o-de-sem%C3%A1foro-1.1215586
http://www.otempo.com.br/cidades/belo-horizonte-ir%C3%A1-ganhar-mais-31-radares-de-avan%C3%A7o-de-sem%C3%A1foro-1.1215586
http://www.otempo.com.br/cidades/belo-horizonte-ir%C3%A1-ganhar-mais-31-radares-de-avan%C3%A7o-de-sem%C3%A1foro-1.1215586
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/impeachment-pelas-m%C3%A3os-de-cunha-n%C3%A3o-vinga-diz-fhc-1.1215810
http://www.otempo.com.br/cidades/estrutura-de-mineradora-se-rompe-em-mateus-leme-diz-defesa-civil-1.1215495
http://www.otempo.com.br/cidades/estrutura-de-mineradora-se-rompe-em-mateus-leme-diz-defesa-civil-1.1215495
http://www.otempo.com.br/cidades/estrutura-de-mineradora-se-rompe-em-mateus-leme-diz-defesa-civil-1.1215495
http://www.otempo.com.br/cidades/juatuba-est%C3%A1-debaixo-d-%C3%A1gua-e-pessoas-s%C3%A3o-resgatadas-pelo-ar-1.1215903
http://www.otempo.com.br/cidades/juatuba-est%C3%A1-debaixo-d-%C3%A1gua-e-pessoas-s%C3%A3o-resgatadas-pelo-ar-1.1215903
http://www.otempo.com.br/cidades/juatuba-est%C3%A1-debaixo-d-%C3%A1gua-e-pessoas-s%C3%A3o-resgatadas-pelo-ar-1.1215903


pelo-ar-1.1215903)
pelo-ar-

1.1215903)

NO SUL DE MINAS
(/CIDADES/CHUVA-ARRASTA-
CARROS-E-ALAGA-CENTRO-DE-
PO%C3%A7OS-DE-CALDAS-
1.1215917)
Chuva arrasta carros e
alaga centro de Poços de
Caldas (/cidades/chuva-
arrasta-carros-e-alaga-
centro-de-
po%C3%A7os-de-
caldas-1.1215917)

(/cidades/chuva-

arrasta-carros-

e-alaga-centro-

de-

po%C3%A7os-

de-caldas-

1.1215917)

REGIÃO NOROESTE
(/CIDADES/LADR%C3%A3O-
TEM-MAL-S%C3%BABITO-E-
MORRE-DURANTE-FUGA-NO-
CONJUNTO-
CALIF%C3%B3RNIA-I-
1.1215897)
Ladrão tem mal súbito e
morre durante fuga no
Conjunto Califórnia I
(/cidades/ladr%C3%A3o-
tem-mal-s%C3%BAbito-
e-morre-durante-fuga-
no-conjunto-
calif%C3%B3rnia-i-
1.1215897)

(/cidades/ladr%C3%A3o-

tem-mal-

s%C3%BAbito-

e-morre-

durante-fuga-

no-conjunto-

calif%C3%B3rnia-

i-1.1215897)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/futuro1.1213727)
Futuro
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/futuro-1.1213727) (/opini%C3%A3o/vittorio-

medioli/futuro-
1.1213727)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/a
fic%C3%A7%C3%A3odo
sisu1.1215774)

A ficção do SISU
(/opini%C3%A3o/editorial/a-
fic%C3%A7%C3%A3o-do-
sisu-1.1215774)

(/opini%C3%A3o/editorial/a-
fic%C3%A7%C3%A3o-
do-sisu-
1.1215774)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz
tito/n%C3%A3osou
flamengo1.1213985)
Não sou Flamengo ...
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/n%C3%A3o-sou-
flamengo-1.1213985)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/n%C3%A3o-
sou-flamengo-
1.1213985)

Heron Guimarães
(/opini%C3%A3o/heron
guimar%C3%A3es/agente
daignor%C3%A2ncia
1.1200168)
Agente da ignorância
(/opini%C3%A3o/heron-
guimar%C3%A3es/agente-
da-ignor%C3%A2ncia-
1.1200168)

(/opini%C3%A3o/heron-
guimar%C3%A3es/agente-
da-
ignor%C3%A2ncia-
1.1200168)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/um%C3%A9pouco
tr%C3%AAs%C3%A9bom
dez%C3%A9maluquice
1.1213265)
Um é pouco, três é bom, dez
é maluquice
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/um-%C3%A9-
pouco-tr%C3%AAs-
%C3%A9-bom-dez-
%C3%A9-maluquice-
1.1213265)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/um-
%C3%A9-
pouco-
tr%C3%AAs-
%C3%A9-bom-
dez-%C3%A9-
maluquice-
1.1213265)

Roberto Andrés

http://www.otempo.com.br/cidades/juatuba-est%C3%A1-debaixo-d-%C3%A1gua-e-pessoas-s%C3%A3o-resgatadas-pelo-ar-1.1215903
http://www.otempo.com.br/cidades/juatuba-est%C3%A1-debaixo-d-%C3%A1gua-e-pessoas-s%C3%A3o-resgatadas-pelo-ar-1.1215903
http://www.otempo.com.br/cidades/chuva-arrasta-carros-e-alaga-centro-de-po%C3%A7os-de-caldas-1.1215917
http://www.otempo.com.br/cidades/chuva-arrasta-carros-e-alaga-centro-de-po%C3%A7os-de-caldas-1.1215917
http://www.otempo.com.br/cidades/chuva-arrasta-carros-e-alaga-centro-de-po%C3%A7os-de-caldas-1.1215917
http://www.otempo.com.br/cidades/ladr%C3%A3o-tem-mal-s%C3%BAbito-e-morre-durante-fuga-no-conjunto-calif%C3%B3rnia-i-1.1215897
http://www.otempo.com.br/cidades/ladr%C3%A3o-tem-mal-s%C3%BAbito-e-morre-durante-fuga-no-conjunto-calif%C3%B3rnia-i-1.1215897
http://www.otempo.com.br/cidades/ladr%C3%A3o-tem-mal-s%C3%BAbito-e-morre-durante-fuga-no-conjunto-calif%C3%B3rnia-i-1.1215897
http://www.otempo.com.br/maislidas
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/futuro-1.1213727
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/futuro-1.1213727
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/futuro-1.1213727
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/a-fic%C3%A7%C3%A3o-do-sisu-1.1215774
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/a-fic%C3%A7%C3%A3o-do-sisu-1.1215774
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/a-fic%C3%A7%C3%A3o-do-sisu-1.1215774
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/n%C3%A3o-sou-flamengo-1.1213985
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/n%C3%A3o-sou-flamengo-1.1213985
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/n%C3%A3o-sou-flamengo-1.1213985
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/heron-guimar%C3%A3es/agente-da-ignor%C3%A2ncia-1.1200168
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/heron-guimar%C3%A3es/agente-da-ignor%C3%A2ncia-1.1200168
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/heron-guimar%C3%A3es/agente-da-ignor%C3%A2ncia-1.1200168
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/um-%C3%A9-pouco-tr%C3%AAs-%C3%A9-bom-dez-%C3%A9-maluquice-1.1213265
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/um-%C3%A9-pouco-tr%C3%AAs-%C3%A9-bom-dez-%C3%A9-maluquice-1.1213265
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/um-%C3%A9-pouco-tr%C3%AAs-%C3%A9-bom-dez-%C3%A9-maluquice-1.1213265
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/a-tarifa-mais-alta-do-mundo-1.1211388
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/a-tarifa-mais-alta-do-mundo-1.1211388


Roberto Andrés
(/opini%C3%A3o/roberto
andr%C3%A9s/atarifa
maisaltadomundo
1.1211388)
A tarifa mais alta do mundo
(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/a-tarifa-
mais-alta-do-mundo-
1.1211388)

(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/a-
tarifa-mais-alta-
do-mundo-
1.1211388)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando
fabbrini/opreparodatinta
1.1211578)
O preparo da tinta
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/o-preparo-da-tinta-
1.1211578)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/o-
preparo-da-
tinta-
1.1211578)

Sylo Costa
(/opini%C3%A3o/sylo
costa/tempode
penit%C3%AAncia
1.1215805)
Tempo de penitência
(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/tempo-de-
penit%C3%AAncia-
1.1215805)

(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/tempo-
de-
penit%C3%AAncia-
1.1215805)

Michele Borges da Costa
(/opini%C3%A3o/michele
borgesdacosta/quadrilha
hostil1.1208249)
Quadrilha hostil
(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-costa/quadrilha-
hostil-1.1208249)

(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-
costa/quadrilha-
hostil-
1.1208249)

Renata Nunes
(/opini%C3%A3o/renata
nunes/astr%C3%AAseo
tempo1.1212518)
As três e o tempo
(/opini%C3%A3o/renata-
nunes/as-tr%C3%AAs-e-o-
tempo-1.1212518)

(/opini%C3%A3o/renata-
nunes/as-
tr%C3%AAs-e-
o-tempo-
1.1212518)

Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MULTIMÍDIA HOME

(http://otempo.com.br/cmlink/hotsites/Afasteo
mosquito)

(http://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1180473.1449081357!/index.html)

Elimine o mosquito
(http://otempo.com.br/cmlink/hotsites/Afaste-

Um adeus ao Rio Doce
(http://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1180473.1449081357!/index.html)

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BGTGhdumfVs_tIYSOxgSemJjQBcToq44IAAAAEAEgiNOxDzgAWPSlkrayAmDNsOCA7AKyARF3d3cub3RlbXBvLmNvbS5icroBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBhAFodHRwOi8vd3d3Lm90ZW1wby5jb20uYnIvb3BpbmklQzMlQTNvL211cmlsbG8tZGUtYXJhZyVDMyVBM28vYS1jcmlzZS1xdWUtZXJhLWRhLXBvcnRhLXBhcmEtZm9yYS1hZ29yYS0lQzMlQTktcG9ydGEtYWRlbnRyby0xLjEyMDcxNTGpApwUF0bqU5A-wAIC4AIA6gIwLzE0MTU5ODI4L290ZW1wb19jYXBhX2ludGVybmFzX0JURl9yaWdodF8zMDB4MjUw-AL00R6QA9gEmAPYBKgDAcgDmQTQBJBO4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5Gjna17a1d7odl8XmP8m4nwQ&sig=AOD64_3bk3j5liL2KCpCatR5HCr-UddkDQ&client=ca-pub-2432076916822631&adurl=http://click.afiliados.uol.com.br/Clique%3Fsource%3D15%26type%3Dlink%26idtUrl%3D281295%26affRedir%3Dhttp://clicklogger.rm.uol.com.br/%3Fprd%253D96%2526oper%253D11%2526grp%253Dsrc%253A15%253BidtUrl%253A281295%253BLoja%253ACFL%253BModelo%252Bdo%252BAfiliado%253Alink%2526msr%253DCliques%2Bde%2BOrigem%253A1%2526redir%253Dhttps%253A%252F%252Fpagseguro.uol.com.br%252Fcampanha%252Fmoderninha-do-pagseguro.html
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/a-tarifa-mais-alta-do-mundo-1.1211388
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/a-tarifa-mais-alta-do-mundo-1.1211388
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/a-tarifa-mais-alta-do-mundo-1.1211388
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/o-preparo-da-tinta-1.1211578
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/o-preparo-da-tinta-1.1211578
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/o-preparo-da-tinta-1.1211578
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/tempo-de-penit%C3%AAncia-1.1215805
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/tempo-de-penit%C3%AAncia-1.1215805
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/tempo-de-penit%C3%AAncia-1.1215805
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/quadrilha-hostil-1.1208249
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/quadrilha-hostil-1.1208249
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/quadrilha-hostil-1.1208249
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/renata-nunes/as-tr%C3%AAs-e-o-tempo-1.1212518
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/renata-nunes/as-tr%C3%AAs-e-o-tempo-1.1212518
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/renata-nunes/as-tr%C3%AAs-e-o-tempo-1.1212518
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://otempo.com.br/cmlink/hotsites/Afaste-o-mosquito
http://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1180473.1449081357!/index.html
http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/Ainda-h%C3%A1-lama
http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/vendedores-de-hist%C3%B3rias
http://otempo.com.br/cmlink/hotsites/Afaste-o-mosquito
http://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1180473.1449081357!/index.html


(http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/Ainda
h%C3%A1lama)

(http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/vendedores
dehist%C3%B3rias)

(/tv/carrociavai%C3%A0sruasdebhtestaro
fiat500e1.1195631)

(/divers%C3%A3o/magazine/f%C3%A3s
fantasiadosfazemshoppingpararantesda
estreiadestarwars1.1194116)Vídeos (/tv) | Fotos (/galeriadefotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente
(/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalheconosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de
Privacidade (/politica
deprivacidade)

© 2014 O Tempo.
Todos os direitos
reservados

CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
(/economia)
Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético
(/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
(/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúdee
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologiae
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
(/interessa/carrocia)
Viagens
(/interessa/viagens)
Comportamento
(/interessa/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o
tempobetim)
O Tempo Contagem (/o
tempocontagem)
Super Notícia (/super
noticia)
Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp)

Especial conta histórias de
moradores de Bento Rodrigues

Vendedores de histórias
(http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/vendedores-

Carro&Cia vai às ruas de BH
testar o FIAT 500e (/tv/carro-

Veja fotos dos fãs na estréia do
novo "Star Wars" em BH

http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/Ainda-h%C3%A1-lama
http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/vendedores-de-hist%C3%B3rias
http://www.otempo.com.br/tv/carro-cia-vai-%C3%A0s-ruas-de-bh-testar-o-fiat-500e-1.1195631
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/f%C3%A3s-fantasiados-fazem-shopping-parar-antes-da-estreia-de-star-wars-1.1194116
http://www.otempo.com.br/tv
http://www.otempo.com.br/galeria-de-fotos
http://www.otempo.com.br/infograficos
http://www.otempo.com.br/especiais
http://www.otempo.com.br/expediente
http://www.otempo.com.br/midiakit
http://www.otempo.com.br/fale-conosco
http://www.otempo.com.br/trabalhe-conosco
http://www.clubeotempo.com.br/
http://www.lojadosuper.com.br/
http://www.otempo.com.br/politica-de-privacidade
http://www.otempo.com.br/
http://www.otempo.com.br/cidades
http://www.otempo.com.br/brasil
http://www.otempo.com.br/economia
http://www.otempo.com.br/mundo
http://www.otempo.com.br/politica
http://www.otempo.com.br/superfc
http://www.otempo.com.br/superfc/america
http://www.otempo.com.br/superfc/atletico
http://www.otempo.com.br/superfc/cruzeiro
http://www.otempo.com.br/superfc/futebol
http://www.otempo.com.br/superfc/v%C3%B4lei
http://www.otempo.com.br/superfc/f1
http://www.otempo.com.br/superfc/outros
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/tvtudo
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/celebridades
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/roteiros-culturais
http://www.otempo.com.br/interessa
http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia
http://www.otempo.com.br/interessa/tecnologia-e-games
http://www.otempo.com.br/interessa/bizarrices
http://www.otempo.com.br/interessa/pandora
http://www.otempo.com.br/interessa/carro-cia
http://www.otempo.com.br/interessa/viagens
http://www.otempo.com.br/interessa/comportamento
http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
http://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
http://www.otempo.com.br/super-noticia
http://www.otempo.com.br/pampulha
http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp
http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/Ainda-h%C3%A1-lama
http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/vendedores-de-hist%C3%B3rias
http://www.otempo.com.br/tv/carro-cia-vai-%C3%A0s-ruas-de-bh-testar-o-fiat-500e-1.1195631
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/f%C3%A3s-fantasiados-fazem-shopping-parar-antes-da-estreia-de-star-wars-1.1194116

