
 A  c r i s e  p o l í t i c a  e  d e  
governabil idade que estamos 
vivenciando é muito preocupante, 
porque poderá levar ao caos 
institucional, econômico e social. A 
oposição não se conforma com a 
derrota eleitoral e tentam fazer de 
tudo para impedir a presidente Dilma 
de governar. Os dois presidentes do 
Poder Legislativo, ambos do PMDB, 
Cunha - Câmara dos Deputados e 
Renan - Senado são investigados pela 
operação lava jato. O vice, Michel 
Temer, viceja e , lá no fundo de sua 
alma, sonha em ocupar o lugar da 
Dilma. O sr. Aécio sonha com a anulação das eleições 
presidenciais de 2014, mas nada diz sobre as eleições para 
deputados e senadores, cujas origens dos financiamentos de 
campanha são as mesmas, inclusive a dele! Todas as 
campanhas políticas de vulto tiveram as mesmas fontes de 
recursos! Entretanto, apenas algumas foram acusadas de 
receberem  via propina do petrolão, incluindo aí o senador 
Anastasia - PSDB-MG e uma grande quantidade de deputados 
de partidos distintos!!! Então, todos deveriam renunciar e 
terem os seus direitos políticos cassados por uma questão de 
igualdade? Entretanto, tem "santos" e "demônios" nessa 
história, aqueles que conseguem driblar a polícia federal, o 
ministério público e a justiça e aqueles que sofrem as duras 
penas da lei. Mas qual a acusação contra a Dilma? 
Simplesmente não existe! E eles sabem que não existe nada 
contra a presidente. E, assim, penso que, de verdade, eles não 
podem e talvez nem queiram apear a Dilma da presidência da 
República. Acredito que querem apenas sangrar, sangrar, como 
disse o tucano Aloisio Nunes, senador paulista. Não deixam a 
Dilma governar, não se importam em tirar o Brasil da crise 
política e econômica, desejam o quanto pior para o Brasil, 
melhor para eles disputarem as eleições de prefeitos/vereadores 
em 2016 e as presidenciais/deputados/senadores/governadores 
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de 2018. Enquanto isso, as 
conquistas sociais dos últimos 12 
anos vão por água abaixo e junto 
com a crise vão a renda e o emprego 
do trabalhador, a diminuição de 
recursos para a saúde, habitação, 
e d u c a ç ã o ,  i n f r a e s t r u t u r a ,  
assistência social; ou seja, quem 
mais vai sofrer é o andar de baixo, 
os pobres e miseráveis,  os 
trabalhadores e suas famílias e sob 
as gargalhadas da oposição e de 
seus asseclas, porque eles vão dizer 
que todo esse caos é culpa exclusiva 
da Dilma e do PT, já que cara de pau 

não lhes falta: o Congresso, por exemplo, não quer assumir 
responsabilidade sobre o deficit orçamentário, mas sempre 
votam pelo aumento de despesas sem as correspondentes 
receitas! Isso é uma vergonha!
 Por outro lado, esquecem que o Brasil é uma federação da 
União, Estados e Municípios. Somos uma democracia. Temos 
três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Temos 
presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores e 
vereadores, juízes, promotores, desembargadores e dezenas 
de milhares de outras autoridades que recebem remunerações 
públicas para cumprirem determinadas funções estatais. E mais 
de 30 partidos políticos sem projeto para o Brasil, outra 
vergonha! E tudo de ruim, toda a culpa da crise política e 
econômica, da corrupção deslavada que existe o país, como a 
venda e compra de habilitação de motorista, de sentenças para 
soltar criminosos do crime organizado, de multas de trânsito, 
de agressões ao meio ambiente, de formação de cartéis para a 
combinação e aumento de preços é da Dilma, do Lula e do PT? 
Então é muito fácil resolver toda essa crise: tirem a Dilma de 
vez, acabem com o PT e cassem os direitos políticos do Lula que 
o Brasil voltará aos tempos do PSDB na presidência da 
República  e teremos de volta as suas maravilhas, como água, 
trem, metrô e segurança sem chacinas em São Paulo.


