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Murillo de Aragão

Apesar do forte quadro recessivo de
hoje, o pior ainda está por vir
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A economia continuará trazendo más
notícias para o governo em 2016.
Como consequência, os climas político
e social continuarão a ser
desafiadores. O mercado, o Planalto e
o mundo político fazem previsões
pessimistas em todas as frentes. 

Logo no seu início, o próximo ano
reunirá um conjunto de eventos
negativos para os consumidores: 1) o
pagamento das compras feitas para as
festas de Natal, que deverá ser um dos
piores para o comércio, ocorrerá
poucas semanas depois de iniciado o
ano; 2) o pagamento de impostos
também se concentrará nos primeiros
dias de 2106; 3) grande quantidade de empregados demitidos no segundo
semestre deixará de receber as parcelas do seguro-desemprego, sofrendo forte
impacto restritivo no seu poder aquisitivo. 

Todos esses fatores serão temperados pela inflação alta e pela queda de renda
do trabalhador, já que muitos acordos salariais mal conseguiram repor as perdas
da inflação. Tal quadro aumenta o risco de inadimplência. O mercado acredita
que 2016 terá um primeiro semestre bastante negativo, com previsões de um
PIB aproximando-se de -3%. É por isso que muitos estudiosos dizem que, apesar
do forte quadro recessivo de hoje, o pior ainda está por vir. 

Considerando-se a grave situação fiscal, a capacidade de o governo estimular a
economia por meio de concessões tributárias para empresas estará
profundamente comprometida. A queda do PIB deve reduzir ainda mais a
arrecadação, e, sem crescimento da receita tributária, não há como virar a
página do ajuste. 

Hoje, o governo enfrenta problemas em várias frentes. O desempenho da
economia está ruim. O apoio político no Congresso é instável. Escândalos de
corrupção não param de ser revelados. A popularidade da presidente permanece
baixa, mas ainda não há gente nas ruas pressionando o governo, a exemplo do
que aconteceu em 2013. A combinação de tantos eventos negativos pode ser o
estímulo para que isso aconteça. Os políticos costumam jogar com a ocupação
das ruas como fato determinante para a aprovação do impeachment. 

Como em 2013, quando houve a Copa das Confederações e muitos queriam
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COMENTÁRIOS (5)

aproveitar a oportunidade para chamar a atenção do governo para suas
reivindicações, teremos em 2016 os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. As
partidas de futebol, no entanto, se realizarão em outras cidades do país. Tal
como em 2014, as atenções do mundo estarão voltadas para o Brasil, oferecendo
a oportunidade ideal para os protestos. 

Dúvida: a população aceitará a criação da CPMF diante desse quadro? Essa pode
ser a gota d’água, assim como foi o aumento de R$ 0,20 nas passagens de ônibus
em 2013. Ciente dessa safra desfavorável para o governo, a oposição não achará
tão ruim se decisões sensíveis, como aumento de impostos, disputas judiciais –
investigação do TSE sobre a chapa do PT – e tentativas de interromper o
mandato da presidente, fiquem para o ano que vem. 

Comissão projeta receitas de 2016 

A Comissão Mista de Orçamento pode votar nesta semana o parecer do senador
Acir Gurgacz (PDT-RO), relator de receitas do Orçamento de 2016. O texto não
conta com a expectativa de arrecadação de R$ 32 bilhões com a volta da CPMF.
Mesmo assim, Gurgacz prevê que a receita do próximo ano pode crescer R$ 39
bilhões. Boa parte desse aumento seria obtida com ganhos extraordinários:
abertura de capital do IRB, da Caixa Seguridade e da repatriação de recursos.
Com a regularização desses ativos, o governo obteria R$ 11,1 bilhões.

O que achou deste artigo?

Antônio
Jair

Os adultos, ao contrário dos jovens, sabem que podem mudar um
governo pela pressão das ruas. Segundo, os adultos são realmente os
financiadores da maioria dos jovens que antes protestaram. São eles que
pagam a escola dos jovens, pagam suas despesas, compram, abastecem e
pagam os impostos dos carros, pagam telefones caros, energia elétrica
proibitiva, pagam a conta da incompetência governamental e os pesados
impostos. Traduzido em linguagem clara, os adultos que pagam a
maioria das contas se cansaram de pagar tanto e foram às ruas na
última manifestação contra o Governo PT. Portanto, havia mais
consciência de maturidade política nas ruas do que o ímpeto juvenil das
manifestações anteriores. Outro ponto a se considerar é que os adultos
são empresários, profissionais liberais, gestores públicos e membros de
entidades como maçonaria, federações, sindicatos, etc. São os efetivos
formadores de opinião dentro da sociedade. São os geradores da riqueza
nacional. Os jovens estão, na sua maioria, em fase de construção
profissional, e ainda não chegaram a esse estágio de amadurecimento,
embora sejam capazes de fazer mais barulho do que os adultos. O que a
última manifestação mostrou, foi que a presidente Dilma, o Congresso, o
Judiciário e as demais instituições públicas, incluindo os apodrecidos
partidos políticos, estão na mira da sociedade adulta que, efetivamente,
paga todas as contas. 
Responder - 3 - 1 - 11:48 AM Nov 11, 2015

Antônio
Jair

Ano passado, quando nas palestras perguntavam ao jornalista Alexandre
Garcia da Rede Globo, como iria acabar a desastrada gestão da
Presidente Dilma, ele respondia: no desemprego. É a cruel e trágica
consequência final da política de gastar mais do que arrecada. De gastar
sem investir, apenas praticando assistencialismo que vicia e não gera
resultados para quem se beneficia. Muito emprego para o partido e
muito “pixuleco João Vaccari Neto” para financiar eleição de 2014.
Como dinheiro não é de geração espontânea, tem que sair do trabalho
de alguém. Os contribuintes pagam, o governo petista gasta e todos
ficamos sem serviços públicos proporcionais ao tamanho dos impostos.
Já são cerca de 3.000 demissões por dia. Muitos demitidos com mais de
50 anos, com 20 ou 30 anos de casa, que são dispensados porque têm os
salários mais altos. Gente que sustenta filhos e netos. Muitos jovens que
recém começaram e já experimentam a frustração de ficar sem trabalho.
E outros que ficam vivendo da ilusão de seus currículos, espalhados pela
Internet, algum dia serem úteis para preencher alguma vaga. A
economia se encolhe e encolhem-se também as folhas de pagamento. É
cortar para sobreviver. O desemprego de alguns, pela manutenção de
outros no trabalho. O Natal sempre foi a oportunidade de emprego.
Postos temporários na esperança de se tornarem permanentes.
Vendedores se preparam para vender muito e serem aproveitados no
posto eventual. Neste ano, é ilusão. Os outros dias festivos, das mães,
dos pais, das crianças, foram decepcionantes em vendas e o comércio se

arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-
conta-que-compromete-nosso-futuro-
1.1477750)

O passado cobra uma conta que
compromete nosso futuro
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-
conta-que-compromete-nosso-futuro-
1.1477676)

Reformas: enquanto não ocorre o
debate, contrainformação avança
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/reformas-enquanto-
n%C3%A3o-ocorre-o-debate-
contrainforma%C3%A7%C3%A3o-
avan%C3%A7a-1.1474468)

Todos os artigos (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

MAIS COMENTADA

(/OPINI%C3%A3O/VITTORIO-MEDIOLI/O-TRIPLEX-
ERRADO-1.1497877)
O triplex errado
(/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-
triplex-errado-1.1497877)

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

MAIS LIDAS

PITOLOMEU
(/CIDADES/OPERA%C3%A7%C3%A3O-
PRENDE-DOIS-EX-PREFEITOS-
DE-ESMERALDAS-POR-
CORRUP%C3%A7%C3%A3O-
1.1498137)
Operação prende dois
ex-prefeitos de
Esmeraldas por
corrupção
(/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-
prende-dois-ex-
prefeitos-de-
esmeraldas-por-
corrup%C3%A7%C3%A3o-
1.1498137)

(/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-

prende-dois-ex-

prefeitos-de-

esmeraldas-

por-

corrup%C3%A7%C3%A3o-

1.1498137)

QUEIXAS
(/CAPA/ECONOMIA/TRABALHADORES-
FAZEM-FILA-PARA-N%C3%A3O-
PAGAREM-
CONTRIBUI%C3%A7%C3%A3O-
SINDICAL-1.1469409)
Trabalhadores fazem fila
para não pagarem
contribuição sindical
(/capa/economia/trabalhadores-
fazem-fila-para-
n%C3%A3o-pagarem-
contribui%C3%A7%C3%A3o-
sindical-1.1469409)

(/capa/economia/trabalhadores-

fazem-fila-para-

n%C3%A3o-

pagarem-

contribui%C3%A7%C3%A3o-

sindical-

1.1469409)

CLT
(/CAPA/ECONOMIA/PEQUENA-
EMPRESA-COMEMORA-
1.1497998)
Pequena empresa
comemora
(/capa/economia/pequena-

(/capa/economia/pequena-

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-conta-que-compromete-nosso-futuro-1.1477750
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-conta-que-compromete-nosso-futuro-1.1477676
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/reformas-enquanto-n%C3%A3o-ocorre-o-debate-contrainforma%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7a-1.1474468
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998


encolhe. Quer vender, mas a baixo custo, já que espera vender pouco e
não quer ter prejuízo. A indústria, o que dizer? É a que mais sente e,
como se não bastasse o aperto doméstico, ainda enfrenta a desleal
concorrência chinesa. Pensar que tantas tragédias familiares, por causa
do desemprego que já aconteceu e ainda vai acontecer mais, tenham
sido causadas por uma única pessoa, a Presidente da República Dilma
Rousseff, muito preocupada em ser chamada de “presidenta”, como
ordenou, do alto de sua autoridade. Uma única pessoa, incapaz de
reconhecer os erros e corrigi-los. Duas atitudes aparentemente
impossíveis para ela, como se fossem cláusulas pétreas. Talvez não seja
teimosia, mas apenas incapacidade de perceber. Por isso muita gente
desesperada já saiu às ruas pedindo que ela fique desempregada. 
Responder - 3 - 1 - 11:47 AM Nov 11, 2015

Antônio
Jair

“Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização
de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para
quem negocia não com bens, mas com favores. Quando perceber que
muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo
trabalho e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são
eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é
recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício. Então
poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada”.
Alissa Zinovievna Rosenbaum (Ayn Rand), (São Petersburgo, Rússia,
02/02/1905 - Nova Iorque, Estados Unidos, 06/03/1982), escritora,
dramaturga, roteirista e controversa filósofa norte-americana de origem
judaico-russa.
######################################################################
“Quando o Governo é honesto, o País tem segurança; mas, quando o
Governo cobra impostos demais, a Nação acaba em desgraça.”
Provérbios Salomão 29:4. 
Responder - 3 - 1 - 11:43 AM Nov 11, 2015

Antônio
Jair

OS RESPONSÁVEIS PELAS CRISES SÃO AS PESSOAS QUE
CONTRIBUEM PARA QUE POLÍTICOS SEM CONDIÇÕES TÉCNICAS,
MENTAIS E PSICOLÓGICAS (IGNORANTES COM INICIATIVA E SEMI-
ANALFABETOS) CONTINUEM A GOVERNAR O PAÍS. A PESSOA É
RESPONSÁVEL PELOS SEUS PRÓPRIOS ATOS (INCLUSIVE AS MÁS
ESCOLHAS COMO VOTAR EM INCOMPETENTES E SEM CÉREBRO
SUFICIENTE PARA GOVERNAR) E POSTERIORES CONSEQUÊNCIAS
(INCLUSIVE AS MÁS = LULA, DILMA, ETC...). COM A PALAVRA OS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS FEDERAIS QUE AJUDARAM NA
REELEIÇÃO DE DILMA ROUSSEFF... (PRINCIPALMENTE OS DO INSS E
DAS UNIVERSIDADES, GREVISTAS POR TANTOS MESES POR
MELHORES SALÁRIOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO). AGORA,
AGUEEEEEEEEEENTEM A INCOMPETÊNCIA DELA E DE SEU
GOVERNO DE APARELHADOS, APANIGUADOS, DESQUALIFICADOS
SEM CONDIÇÕES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS, E AINDA POR CIMA
NOMEADOS COM SALÁRIOS MILIONÁRIOS, OU SEJA, NÃO
CONCURSADOS, COMO ANTÔNIO DIAS TOFFOLI PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECORDO QUE TOFFOLI FOI REPROVADO NOS
DOIS ÚNICOS CONCURSOS PÚBLICOS QUE PRESTOU, MAS MESMO
ASSIM FOI NOMEADO POR LULA PARA O S.T.F., APESAR DE SUA
POUCA IDADE E POUQUÍSSIMA CAPACIDADE JURÍDICA (SÓ TINHA
SIDO ADVOGADO DO PT ANTERIORMENTE), E TAMBÉM POR DILMA
PARA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM 2013,
UM ANO ANTES DA ELEIÇÃO DE 2014. SERÁ QUE ELE RECEBE DOIS
GRANDES SALÁRIOS POR ESTES DOIS CARGOS? TOFFOLI FOI
NOMEADO PARA O T.S.E. PRINCIPALMENTE PARA COMANDAR A
APURAÇÃO DOS VOTOS ELETRÔNICOS DE 2014, COM “ASSESSORIA”
COM CONTRATO NO VALOR R$ 136.180.633, SEM A MÍNIMA
NECESSIDADE, POIS A S.E.R.P.R.O. JÁ FAZ O MESMO TRABALHO, HÁ
MUITOS ANOS, EM ELEIÇÕES PASSADAS DE VÁRIOS PRESIDENTES
ANTERIORES A LULA, E SEM QUALQUER DÚVIDA DE FRAUDE,
HIPÓTESE ESTA AVENTADA NESTA ÚLTIMA. A ESCOLHIDA PARA
“ASSESSORAR” (?) O TOFFOLLI FOI A ‘SMARTMATIC BRASIL LTDA’
DA VENEZUELA, PAÍS DO EX-DITADOR HUGO CHÁVEZ, EMPRESA
ESTA, CONFORME JÁ NOTICIADO EM VÁRIOS JORNAIS,
ESPECIALIZADA EM FRAUDAR ELEIÇÕES PELO MUNDO AFORA
COMO JÁ FIZERAM NA BOLÍVIA, NO EQUADOR, NAS FILIPINAS, NA
ARGENTINA E TENTARAM FAZER NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA. COMO DIAS TOFFOLI FOI DESIGNADO RELATOR DA
FALCATRUA DE MILHÕES DA SENADORA DO PT GLEISE HOFFMANN,
PROCESSO ESTE ESTRANHAMENTE RETIRANDO DAS COMPETENTES
MÃOS DO JUIZ FEDERAL SERGIO MORO, O VEREDITO JÁ É
CONHECIDO: INOCENTE DE TODAS AS ACUSAÇÕES, PORQUE FAZ
PARTE DOS 'CUMPANHEROS" PETISTAS. A JUSTIÇA PARA OS
PETISTAS É TOTALMENTE DIFERENTE DAQUELA QUE OS HONESTOS
PLEITEIAM. ALIÁS, COMO DIAS TOFFOLI É CAPAZ DE DAR
EXPEDIENTE, DE 8 HORAS DIÁRIAS, EM DOIS LUGARES DIFERENTES
AO MESMO TEMPO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL? SE HOUVER ALGUM PETISTA QUE SAIBA, ME
INFORME, POIS QUERO APRENDER COMO FAZER MAIS UMA COISA
IMPOSSÍVEL DE SER FEITA.

empresa-comemora-
1.1497998)

empresa-

comemora-

1.1497998)

BR-381
(/CIDADES/CAMINHONEIRO-
MORRE-AP%C3%B3S-
N%C3%A3O-CONSEGUIR-
PARAR-EM-TR%C3%A2NSITO-
DE-PROTESTO-1.1498098)
Caminhoneiro morre
após não conseguir
parar em trânsito de
protesto
(/cidades/caminhoneiro-
morre-ap%C3%B3s-
n%C3%A3o-conseguir-
parar-em-
tr%C3%A2nsito-de-
protesto-1.1498098)

(/cidades/caminhoneiro-

morre-

ap%C3%B3s-

n%C3%A3o-

conseguir-

parar-em-

tr%C3%A2nsito-

de-protesto-

1.1498098)

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

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-errado-
1.1497877)

O triplex errado
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-
errado-1.1497877)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-
triplex-errado-
1.1497877)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Rogoberto
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-1.1495669)

Somos cidadãos reféns
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

Banco de Ideias
(/opini%C3%A3o/banco-de-
ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-um-
dia-1.1497836)

Katz Construções
participa do Programa
Empresário por um Dia
(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-
um-dia-1.1497836)

(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-
programa-
empres%C3%A1rio-
por-um-dia-
1.1497836)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

Todos com todos
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

(/opini%C3%A3o/editorial/todos-

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/maislidas
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026


######################################################################
“SE HÁ UM IDIOTA NO PODER É PORQUE OS QUE O ELEGERAM
ESTÃO BEM REPRESENTADOS.” Apparício Fernando de Brinkerhoff
Torelly (o Barão de Itararé), (Rio Grande/RS, 29/01/1895 - Rio de
Janeiro/RJ, 27/11/1971), escritor, jornalista e pioneiro no humorismo
político brasileiro.
######################################################################
“O mal do Governo não é a falta de persistência, mas a persistência na
falta”. “Máximas e mínimas do Barão de Itararé ” - Página 70, de
Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (o Barão de Itararé). 
Responder - 3 - 1 - 11:42 AM Nov 11, 2015

Antônio
Jair

Trechos do discurso da atual presidente do IFL - Instituto de Formação
de Líderes de Belo Horizonte/MG, Débora Roichman, na abertura do
“Fórum da Liberdade”:
######################################################################
“A liberdade é mais que uma feliz coincidência. É um imperativo moral,
sem o qual a felicidade é um sonho distante... É a diferença entre
escolha e coerção, entre viver sua vida ou outros viverem-na por você. O
Brasil está diante de um grande desafio: aprender com os erros do
passado que nos trouxeram até aqui, e ter a coragem de impor as
mudanças que nos colocarão no rumo certo, e nos permitirão atravessar
as crises econômica, política e, sobretudo, moral. Como está, o País não
corre o menor risco de dar certo! A razão para tudo isso é, e continua
sendo, um Estado (Governo PT) enorme, maior que a população pode
suportar, que gasta mais do que arrecada, é corrupto, ineficiente e que
impõe a todos nós mais impostos e uma economia fora do controle... A
carga tributária no Brasil não é baixa; os gastos é que são altos demais,
tendo que acomodar, além de ineficiência, privilégios e benefícios tais e
quais temos acompanhado, escandalizados, em um noticiário que mais
parece um show de horrores, assistimos nosso país desgovernado, nas
mãos da presidente mais malquista da História... Nossos líderes
populistas arrogantes (Lula e Dilma) utilizaram as boas notícias e o
clima favorável de maneira inescrupulosa e eleitoreira, com o intuito de
garantir a perpetuação no Poder. E, agora, querem mandar a conta para
todos nós sob o mantra de que imposto (CPMF) é investimento...” 
Responder - 3 - 1 - 11:42 AM Nov 11, 2015
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