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“Desde o final de 2009 eu alertava que a recuperação que ocorria no mundo foi baseada em um pacote muito caro e teria um custo futuro. Aí veio a

crise e não ficaria restrita àquele país. Não tem saída fácil de uma crise.” Aod Cunha, ex-secretário da Fazenda. 

 

“Nos próximos meses é possível que bancos privados tenham problemas na Espanha. O nível de endividamento é muito alto. Aí teremos dívida alta e 

crescimento baixo.” Também Aod Cunha. 

 

“A minha proposta de votar as emendas aos projetos do pré-sal hoje, terça-feira, não deve ser bem-sucedida. A votação deve ocorrer apenas na 

próxima semana.” Cândido Vaccarezza /PT, líder do governo na Câmara. 

 

“Mantida a média do crescimento do governo Lula, o Brasil cortará a metade o número de pessoas pobres até 2014, de 29,9 milhões para 14,5 

milhões. O número de pobres, ou seja, pessoas com renda familiar per capita mensal de até R$ 137,00, caiu 43%, de 50 milhões para 29,9 milhões.”

Marcelo Neri,  chefe do Centro de Pesquisas Sociais da FGV/Rio. 

 

“As vendas de materiais para construção no varejo cresceram 12% em maio em relação ao mesmo mês de 2009 e 8% sobre abril de 2010. No 

acumulado do ano, o segmento cresceu 9,5% sobre 2009. Projetamos, agora, crescer 11% em 2010.” Cláudio Conz , presidente da Associação 

Nacional dos Comerciantes de Material de Construção/Anamaco.  

 

“Não pensem que eu me deixarei seduzir por qualquer extravagância que alguém queira fazer por conta do processo eleitoral, no caso do reajuste

dos aposentados. Minha cabeça não funciona assim. Não pretendo estragar a minha relação com aposentados e trabalhadores.” Presidente Lula. 

 

“Estou descrente, acho que Lula vai vetar o aumento de 7,72%. Sou aposentada há oito anos e ganho dois salários-mínimos, embora tenha me 

aposentado com três.” Maria Gonzales , 72 anos. 

Roberto Brenol Andrade  | opiniao@jornaldocomercio.com.br 
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