
A propaganda, ao alardear com suas quirelas recuperação econômica, não faz 
contas; se faz, não as divulga. A arrecadação federal está em queda livre. Cai a 
arrecadação de impostos quando os negócios se retraem; a retração dos 
negócios induz retração econômica, não recuperação da Economia. O 
assunto foi objeto de entrevista do titular da Fazenda anteontem, segunda-
feira, uma entrevista confusa porque, nela, o entrevistado teria de explicar o 
inexplicável. Um homem sério e experiente, que não precisava expor-se 
tanto, estava visivelmente embaraçado; em alguns momentos era mais 
balbucios do que palavras. O que não se entende é como foi ele se meter 
numa encrenca dessas; não é a sua turma, nem a sua praia.

“ A poucas horas de enfrentar a sessão na Câmara dos Deputados que pode 
definir o futuro do seu governo, marcada para esta quarta-feira (2), o 
presidente Michel Temer tem usado sem cerimônia a máquina federal para 
conquistar votos de deputados.

Sua "campanha" inclui a promessa de bilhões de reais para emendas 
parlamentares e projetos em municípios e Estados, criação de cargos 
comissionados e atendimento de demandas específicas de bancadas.

As medidas contrastam com o discurso de "sacrifício" que Temer evocou ao 
assumir o governo em 2016. Para se salvar de uma eventual admissão pela 
Câmara da denúncia criminal por suspeita de corrupção, o presidente pode 
gastar mais de R$ 17 bilhões apenas em emendas parlamentares e verbas 
destinadas para governos e prefeituras.

Ao ceder em projetos dispendiosos de deputados e criar mais cargos, Temer 
parece também estar jogando uma pá de cal na política de ajuste fiscal 
prometida no início do governo.

(...)

Deputados da oposição vêm criticando a distribuição de recursos. Segundo 
Chico Alencar (PSOL-RJ), a destinação de tantas verbas para emendas 
"caracterizam evidente compra de votos, com consequências de obstrução à 
Justiça".

(…)

(UOL Notícias, hoje, quarta-feira, 02 de Agosto)
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