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Livro no qual o Ministro Augusto Nardes narra, 
sob sua perspectiva essencialmente técnica, 
dois grandes acontecimentos que repercutiram 
na política e na economia do país: as pedaladas 
fiscais e o Impeachment de 2016.

Em 2015, o ministro foi relator da análise das 
contas presidenciais do ano anterior, referente 
ao mandato da presidente Dilma Rousseff, 
que resultou na histórica rejeição das contas 
presidenciais.

Em acréscimo, relata a sua jornada pela imple
mentação da Política de Governança Pública no 
país, que já geram frutos e resultados expres
sivos nos indicadores nacionais.
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