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Enquanto os demais sites passam o dia correndo atrás de notícias repetidas que poucos entendem, o Blog da
Política Brasileira explica a crise em meia dúzia de posts

O mais bem-informado canal de política e economia da internet acaba de ser lançado no endereço
http://blogdapoliticabrasileira.com.br/. Publica textos do mais bem informado time de analistas da
internet – Murillo de Aragão, Paulo Delgado, André Gustavo, Antônio Augusto de Queiroz, Benício
Schmidt, Cristiano Noronha e José Negreiros entre outros.
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É especializado em análises, artigos e entrevistas cujo conteúdo responde as mais relevantes
perguntas da atualidade: Dilma vai ser afastada? Cunha será cassado? Quem será indiciado pela
Operação Lava-Jato? A economia vai se recuperar? O desemprego vai aumentar? Como, quando, por
quê?

Segundo o editor José Negreiros, enquanto os demais sites passam o dia correndo atrás de notícias
repetidas que poucos entendem, o Blog da Política Brasileira explica a crise em meia dúzia de posts
– duas análises, clipping e agenda do poder diários e (dois) artigos e (duas) entrevistas semanais.

O BPB tem as mais importantes fontes de Brasília, convive com o mundo político no Congresso
Nacional e pouco depois de um fato dá a sua interpretação. Para isso, conta com gente na Esplanada
dos Ministérios e está conectado aos melhores serviços de notícias.

Os jornalistas do blog conversam todos os dias com pelo menos duas dezenas de pessoas entre
operadores de mercado, integrantes do primeiro escalão do governo e parlamentares. Sabem o
porquê das coisas.

Tem a melhor edição e a opinião mais equilibrada do jornalismo online, pois entre os membros de
sua equipe conta com pro쀞ssionais que 쀞zeram parte da redação das grandes publicações
brasileiras. Eles se mudaram para a internet porque depois dela as informações não podem mais
esperar o dia seguinte para chegar até os leitores. 
Website: http://blogdapoliticabrasileira.com.br/
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