Novíssimo dicionário da novilíngua petista
“Guerra é Paz
Liberdade é Escravidão
Ignorância é Força”
George Orwell - "1984"

Quando um petista diz

Deve-se entender

Debate qualificado

Eu tenho razão, você está errado

Ética

Eu tenho razão, você está errado

Avanços

Recuos

Conquistas

Perdas

Avanços na legislação trabalhista

Redução
dos
direitos
dos
trabalhadores: extinção do direito à
licença-maternidade,
às
férias
acrescidas de 1/3 e ao 13º salário

Estou convencido de que...

Eu tenho razão, você está errado

Justiça tributária

Reduzir os impostos cobrados da
classe média, aumentar aqueles que
incidem sobre os trabalhadores e
liberar completamente de tributos as
aplicações financeiras mais elevadas

Justiça previdenciária

Redução nas atribuições e eficiência da
previdência pública e ampliação nos
lucros dos planos de saúde privada

Aumento no número de empregos

Demissão maciça de trabalhadores
que, eventualmente, são recontratados
por menos da metade do salário
anterior

Nunca antes neste país...

Vamos continuar fazendo a mesma
coisa que todos fizeram antes. Talvez
pior

Não temos o direito de errar

Erramos mais que todos os anteriores
juntos

Politicamente correto

O PT está certo, você está errado

Democracia

Eu mando, você obedece

Trazer desestabilização à república

Líderes governistas acusados
crimes não podem ser indiciados

Aumento do
trabalhador

poder

aquisitivo

do Redução do
trabalhador

poder

aquisitivo

de
do

O Banco Central não intervém no Sempre que o valor do dólar cair abaixo
câmbio
de patamares que ameacem diminuir a
enorme
lucratividade
dos
especuladores e exportadores, o Banco
Central comprará a moeda estrangeira
em volume suficiente para manter seu
preço elevado
Covardes

Jornalistas que discordam do governo

Redistribuição de Renda

Transferência de recursos dos pobres
para os ricos através de juros e
impostos

Fome Zero

Arrochar tanto a economia através de
juros
elevadíssimos
e
impostos
escorchantes até que se “zere” a mesa
de todos os brasileiros.

Fome Zero, “O maior programa social Malversação de recursos públicos sob
do mundo”
a desculpa de dar esmolas que não
chegam aos miseráveis que prefeririam
ter emprego e dignidade
O Conselho Federal de Jornalismo
visará
zelar
pela
dignidade,
independência,
prerrogativas
e
valorização do jornalista

O Conselho Federal de Jornalismo
visará orientar, disciplinar, fiscalizar e
punir jornalistas a fim de que somente
textos laudatórios sejam publicados

A ANCINAV (Agência Nacional do
Cinema e do Audiovisual) visará a
quebra de monopólios culturais para
democratizar o acesso à cultura e não
praticará a censura

A ANCINAV protegerá produtores
culturais poderosos pró-governo e não
admitirá qualquer produção cultural que
venha a ser caracterizada como
oposição ao governo petista

Controle da Inflação

Aumento nas taxas de juros e redução
do poder aquisitivo da população

Um país de todos

Um país de todos os banqueiros e
especuladores

Autonomia para o Banco Central do Privatização do Banco Central do Brasil
Brasil
Súmula vinculante

Fusão dos Poderes Executivo e
Judiciário, julgando-se procedentes os
atos flagrantemente inconstitucionais
do governo e seus infindáveis recursos
procrastinatórios.

Partido dos Trabalhadores

Partido dos Tributos

