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Os irmãos cara de pau

O PT governou o Brasil durante mais de 13 anos, encerrados em maio passado. O presidente Michel 
Temer comanda o país, portanto, há menos de oito meses – e, de forma definitiva, há pouco mais de 
140 dias. Mas os petistas, com a leviandade que lhes é peculiar, querem jogar nas costas da nova gestão 
a culpa pelo desastre de proporções históricas que promoveram no país.

O partido que produziu a pior crise econômica da nossa história pôs em marcha um jogral – com o qual 
a voz de Durval Ângelo está afinadinha – para tentar convencer a população de que os petistas não têm 
nada a ver com a ruína com que os brasileiros se deparam diariamente. É muita cara de pau.

Enquanto esteve, por mais de uma década, no poder o que o PT fez foi provocar a recessão que já redu-
ziu nossa economia em mais de 8% e fez os brasileiros empobrecerem, em média, mais de 10%. O Brasil 
tornou-se, com o PT, um dos países com pior desempenho econômico em todo o mundo.

Foi também o PT que transformou nosso país, já em 2015, em pleno governo Dilma, naquele que mais 
desempregou em todo o mundo. Entre a reeleição da ex-presidente e seu impeachment, 5 milhões de 
brasileiros perderam o emprego – desde então, o número aumentou em mais 700 mil.

Quem “quebrou o Brasil” não foi ninguém mais que o PT. Senão, vejamos: entre 2014 e 2016 as contas 
públicas federais produziram rombo superior a R$ 300 bilhões.

Quem promoveu retrocessos e cortes em políticas sociais não foi ninguém mais que Dilma e sua turma 
de petistas. Na passagem de 2015 para 2016, quando o impeachment não era mais que miragem no 
horizonte, a então presidente cortou os investimentos em educação em 57% e os da saúde em 41%. O 
dinheiro para o Minha Casa Minha Vida diminuiu 74% e o do Pronatec, 59%. Por que o nobre deputa-
do não estrilou contra este golpe?

Em seu artigo, Durval Ângelo pede eleições presidenciais antecipadas – o que a lei brasileira não prevê 
– e uma Constituinte para fazer o que o PT, em mais de uma década, não fez. Esquece ele que, em out-
ubro passado, os eleitores já deram o recado que desejavam a seu partido, varrendo-o do mapa político 
municipal. Será que os petistas querem levar uma nova surra nas urnas?

Ah, tem mais uma coisinha. Quem patrocinou a “privatização do Estado brasileiro” e o submeteu ao 
“lobby das grandes empresas”, como acusa o líder petista, foram os governos do partido que protago-
nizou o maior escândalo de corrupção da história mundial: o PT, com seu petrolão, filhote do mensalão. 
Entre 2008 e o início de 2016, a Petrobras perdeu 94% de seu valor de mercado, e só com o novo gov-
erno recuperou parte das perdas.

Cabe, por fim, reconhecer uma qualidade no texto de Durval Ângelo: todos os números que o deputado 
cita estão corretos. Ele apenas se equivocou num leve detalhe, quanto ao nome dos responsáveis pelo 
descalabro. Quem pariu a crise e a deixou de herança para os brasileiros embalarem foi o PT, o partido 
dele. Haja óleo de peroba.
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