
BELO HORIZONTE, 31 DE OUTUBRO DE 2016 - ANO XXII - Nº 232

AS FORÇAS ARMADAS TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPEDIR,
A QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO DO COMUNISMO NO BRASIL.

Site: www.jornalinconfidencia.com.br
E-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br

COLÉGIOS MILITARES

PÁGINA 3

PÁGINA 25

PÁGINA 4

PÁGINA 24

FEB
FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

INTENT NA C MUNISTA / 1935

NUMEROAVULSO: 200RÉIS BELLOHORIZONTE �QUARTA-FEIRA, 27DENOVEMBRODE1935 ANNOV�NÚMERO1.457

Fuzilado pelos rebeldes o 1.º tenente
Benedicto Lopes Bragança

Segundo communicações recebidas hoje pela família Bragrança o 1.º tenente Benedicto LopesBragança foi fuziladopelos rebeldes por não ter querido adherir aomovimentoda insurreiçãona
Escola de Aviação, na qual commandava um corpo de instrucção.

O malogrado official era relacionadissimo, em Bello Horizonte, aqui tendo servido no
10.º R.I, e aqui feito o seu curso de humanidade.

O corpo do tenente Bragança chegará amanhã nesta capital.

EDIÇÃOHISTÓRICA
REMEMORATIVA
DOS 81 ANOS DA
INTENTONA
COMUNISTA
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DIADOAVIADOR
23 DE OUTUBRO

Em 23 de outubro de
1906,emParis,o
brasileiroAlberto
Santos=Dumont,

maravilhava omundo
realizando com seu
"14Bis", oprimeiro
vôo do "mais-pesado-

do-que-o-ar".
LEIA A ORDEM DO

DIA NA PÁGINA 12

ConviteConviteConviteConviteConvite
Os presidentes do Grupo Inconfidência, do Círculo Militar de Belo Horizonte,

da AOR-EB - Associação dos Oficiais da Reserva, da ANVFEB/BH - Associação
Nacional dos Veteranos da FEB, da ABEMIFA - Associação Beneficente dos Militares das
Forças Armadas, Clube de Subtenentes e Sargentos do Exército / BH, da Associação dos
Ex-combatentes do Brasil/BH, da AREB/BH - Associação dos Reservistas do Brasil, da
ABMIGAer - AssociaçãoBeneficente dosMilitares Inativos e Graduados da Aeronáutica
e doCírculoMonárquico/MG, têm a honra de convidar seus associados e familiares para
a solenidade cívico-militar, em homenagem ao capitão Benedicto Lopes Bragança,
assassinado na Intentona Comunista de 27 de novembro de 1935, no Rio de Janeiro.

Intentona Comunista

COMPAREÇA E CONVIDE

SEUS PARENTES E AMIGOS
.

Data: 27 de novembro - Domingo -Hora: 10:00
Local: Cemitério do Bonfim - Belo Horizonte

ESQUECER, TAMBÉM É TRAIR!

A
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BANDEIRA

AGUERRILHA
DOARAGUAIA

2º sgt BARROS na
Base de Bacaba
orientando o pouso
doHelicoptero
UH-1H da FAB

Leia na
página 14

FORA, RENAN!
OS REGRESSISTAS



8Nº 232 - Outubro/2016 2

* A. C. Portinari
Greggio

* Economista

Este é o último artigo
da série emque com-

parei a nossa operação
Lava Jato com sua prede-
cessora, a operação Mãos

Limpas, levada a efeito na Itália vinte anos
atrás.

A operação Mãos Limpas, como ve-
rificamos em artigos anteriores, destruiu os
principais partidos políticos e deixou a Itália
sem governo. Os atuais dirigentes, eleitos
por meio de campanhas conduzidas pelas
redes sociais, são incompetentes, inexpe-
rientes e bitolados na sua formação acadê-
mica. Por azar, chegaram ao poder numa das
fases mais difíceis que a Itália já atravessou,
na qual terá de lutar pela sua sobrevivência
como nação. Poucas vezes na História acon-
teceu tamanha desproporção entre a mag-
nitude da missão e a insignificância dos en-
carregados de cumpri-la.

A Itália, assim como o Brasil, tem
três problemas: o político, o econômico e
o moral. Quando falamos do moral, não
nos referimos à moral, sinônimo de ética,
e sim ao moral, substantivo masculino,
termomilitar.

Já falamos bastante das crises políti-
ca e econômica nos últimos artigos. Con-
centremo-nos na crise moral, que é a pior.
No último artigo dizíamos: �A Itália parece
estar em profunda crise de identidade. Cri-
ses de identidade são sintomas da morte da
Nação. Um povo cujas classes educadas pa-
raram de se reproduzir há duas ou três
décadas, cuja juventude é narcotizada nas
universidades desde a década de 1970, em
que a originalidade de pensamento é su-
focada desde a II Guerra Mundial, um povo
com essas características se autocondena
ao desaparecimento�.

Não é exagero. Os demógrafos con-
cordam em que, para que uma população se
mantenha estável, é necessário que cada
mulher tenha 2,11 filhos. Ou, para não falar
em frações de crianças: que cada grupo de
100 mulheres tenha, ao longo da vida
fértil, 211 filhos. Na Itália, essamédia vem

A FÓRMULA PERFEITA DO SUICÍDIO
A crise mundial não é econômica nem política: é moral.

caindo há décadas e em 2015 baixou para
1,35 crianças por mulher.

Quais as causas desse fenômeno?
Para o governo italiano e a mídia chapa
branca, a razão parece simples: as mulheres
não têm filhos porque não querem, ponto.
Emprincípio, nasmentesdaelitegovernante,
essa escolha não seria tão problemática. Se
as italianas não geram italianinhos e italia-
ninhas, basta importar imigrantes para subs-
tituí-los. Afinal, no jargão dos sociólogos,
povos e nações não passam de �construtos
sociais�, ou seja, de coisas cole-
tivamente inventadas pela soci-
edade. Ora, se o mundo ao nos-
so redor é inteiramente imaginá-
rio, é óbvio que nações, históri-
as, tradições, tudo isso pode ser
transformado ou descartado.
Portanto, para suprir a baixa na-
talidade na Itália, basta trazer
gente de fora. Com isso as elites
resolvem dois problemas: o da
população, e também o mais im-
portante, que é o sutil e silenci-
oso genocídio das populações
europeias e sua substituição por
uma mistura de gente estranha,
necessitada, perdida, portanto
mais fácil de manipular.

Infelizmente para as elites o projeto
não funcionou como previsto. As popula-
ções têm reagido contra as invasões, apesar
de toda a pressão de cima. E os invasores
apresentam dois defeitos. Primeiro, não têm
capacidade nem vontade de integrar-se ao
sistema produtivo; preferem encostar-se
como bolsas-famílias ou �refugiados�. Se-
gundo, não são fáceis de manipular, não
sentem gratidão e não pretendem integrar-
se; ao contrário, comportam-se como con-
quistadores vitoriosos, embora tenham che-
gado como mendigos.

Mas para os governantes europeus a
pior consequência dessas invasões tem
sido o crescimento dos partidos nacionalis-
tas de Direita.

Por isso, aMinistra da Saúde da Itália,

importante líder duma coisa chamada Cinco
Estrelas... não, caro leitor, não estou falan-
do dum hotel ou restaurante. Cinco Estre-
las é o nome do pseudo-partido que ora do-
mina o Parlamento italiano. Pois é. Como
dizíamos, a Ministra Beatrice Lorenzini re-
solveu lançar campanha para encorajar
as mulheres a engravidar e a parir. É im-
portante mencionar as duas etapas porque,
na Itália, grande parte das gestações ter-
minam em abortos.

A campanha começou com dois anún-
cios. Num deles aparece, na
parte superior, um grupo de
jovens italianos saudáveis e
sorridentes, e na inferior ou-
tro grupo, fumando e beben-
do. A mensagem: abandonar
esses hábitos e tratar de ter fi-
lhos. O outro anúncio mostra-
va uma bela mulher madura
com uma ampulheta na mão e
o aviso: �A beleza não tem
idade, mas a fertilidade, sim�.

A reação foi imediata,
com todos os matizes de estu-
pidez. Logo de cara, a mídia
acusou os anúncios de �ra-
cismo�, porque excluíam afri-

canos, árabes, chineses e esquimós; e de
�sexismo� e �idadismo�, porque envolvia
apenas a mulher madura na questão da fer-
tilidade. Imediatamente, a Ministra mandou
elaborar outro anúncio, com uma banana
podre a simbolizar a impotência senil mas-
culina. Mas as críticas continuaram, porque
a campanha não se dirigia a pederastas e lés-
bicas.

Além desses ataques, a campanha foi
contestada pelos seus alvos � os italianos
e italianas em idade fértil. Disseram que sim,
poderiam ter filhos, desde que o governo
lhes garanta empregos, creches, saúde, edu-
cação, moradia e outras formas de ajuda.
Disso se conclui que a juventude italiana
considera que ter filhos é favor pelo qual
têm o direito exigir vantagens. Como a Itália
não tem recursos para bancá-las, os jovens

se condenam a envelhecer sem descenden-
tes. Será lhes ocorre perguntar-se quem vai
ampará-los na velhice? Ou como faziam
seus antepassados, muito mais pobres, em
circunstâncias infinitamente mais difíceis,
para ter dúzias de filhos e ao mesmo tempo
construir aquela gloriosa civilização, que os
de hoje herdaram sem entender ou merecer?

Para não dizer que não faz nada, a
Ministra propõe aumentar as bolsas-famíli-
as para encorajar a natalidade nas classes
de baixa renda, inferior a 25 mil euros por
ano. As famílias mais pobres receberão entre
240 a 400 euros por mês por filho.

Essa é a política mais estúpida que
um governo poderia praticar. A Ministra,
prisioneira de ilusões igualitaristas, ig-
nora ou rejeita dois fatos confirmados por
todas as pesquisas honestas sobre a
correlação entre pobreza, baixa inteligên-
cia e hereditariedade. Ao subsidiar a
reprodução das classes mais pobres, a Mi-
nistra provocará aumento desproporcio-
nal da população com QI médio mais
baixo. QI baixo significa: baixo rendimen-
to escolar, incapacidade de encontrar em-
prego, promiscuidade sexual, criminali-
dade, baixa produtividade e, é claro, depen-
dência de bolsa-família

Enquanto isso a Ministra proporá no-
vos aumentos de impostos para sustentar o
esquema. É claro que esses aumentos recai-
rão sobre os �ricos�, os quais se verão ainda
mais impossibilitados de ter filhos. Com is-
so, a Ministra impedirá a reprodução da po-
pulação mais capaz e produtiva, menos pro-
pensa ao crime, capaz de aumentar a riqueza
e defender a civilização. Não é a fórmula
perfeita de suicídio nacional? Qualquer
pecuarista ou agricultor que adotasse esse
método no seu negócio � descartar as boas
sementes e os melhores reprodutores e es-
timular ervas daninhas e animais doentes �
iria à falência em pouco tempo. Todos sa-
bem disso. Mas a Ministra, meus amigos, é
mais sabida. Ótima aluna, aprendeu tudinho
na universidade.

Labellezza
non ha età.
La fertilità sì.
#fertilityday

PARTIDOS SÃO OS PIORES
FORÇAS ARMADAS SÃO INSTITUIÇÃO MAIS CONFIÁVEL, DIZ PESQUISA

PRESIDÊNCIA, CONGRESSO E PARTIDOS POLÍTICOS ESTÃO NA LANTERNA

APENAS 29% DA POPULAÇÃO CONFIA NO JUDICIÁRIO, REVELA A PESQUISA
FGV REALIZADA EM SETE ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL

28 de outubro de 2016

O relatório �Índice de Confiança na Justi-
ça� (ICJBrasil), produzido pela Escola

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas, aponta que o Poder Judiciário tem
apenas 29% da confiança da população. Os
dados foram divulgados nesta sexta-feira, 28.

O índice de confiança no Poder Judici-
ário fica atrás das Forças Armadas, que lidera
o ranking com 59% da confiança, da Igreja
Católica (57%), imprensa escrita (37%), Mi-
nistérioPúblico(36%),grandesempresas (34%)
e emissoras de TV (33%).

Atrás do Judiciário estão a Polícia, com

25% da confiança da população, os sindicatos,
24%, e redes sociais (twitter/facebook), 23%.

Na lanterna da pesquisa da FGV estão
a Presidência da República, 11%, Congresso,

10% e partidos políticos, 7%.
A FGV entrevistou 1650 residentes nas

capitais e regiões metropolitanas do Distrito
Federal, Amazonas, Bahia, Minas Gerais,
Pernambuco,Rio de Janeiro,RioGrandedoSul
eSãoPauloduranteoprimeirosemestrede2016.

ParaLucianadeOliveiraRamos,coorde-
nadora do estudo, apesar de as instituições po-
líticassempreapresentaremíndicesdeconfiança
maisbaixo,ocontextopolíticodoperíodoexpli-
ca a piora no desempenho da Presidência da
República, partidos políticos e do Congresso.

�A ampla exposição do funcionamento
dessas instituições namídia seguramente pro-
vocou um impacto negativo na avaliação da
população�, avalia Luciana.

(FOTO: ESTADÃO)
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Como Editor/Redator deste jornal há mais de 22 anos,
jamais havia recebido tantas mensagens, cartas e telefo-

nemas apresentando cumprimentos e parabenizando pelas
duas últimas edições do INCONFIDÊNCIA de nº 230 e 231,
sendo esta relativa ao Duque de Caxias. Pessoas com quem
nunca fizéramos qualquer contato, além de apresentar cum-
primentos e elogios, pediam que enviássemos jornais anteri-
ores e instruções de como recebê-lo/assiná-lo.

Mas isto não é nada comparado com a correspondência
recebida sobre o corrupto senador Renan Calheiros. Daria pa-
ra fazer uma edição extra e �histórica� com 28 páginas e ainda
faltar espaço. Acredite, se quiser. E não é de agora que co-
bramos a cassação desse indivíduo, que é atualmente o presi-
dente do Senado, reeleito! E já o havia sido no biênio de 2005/
2007 com o apoio de seus �cumpanhêros�.

Também nos sentimos realizados pelo retorno de
diversos assuntos, tais como � duplicação da BR 040 de
Juiz de Fora a BH, esperada há mais de 36 anos!! E a Sa-
marco, considerado o maior desastre ambiental jamais acon-
tecido e que passado quase um ano, ninguém da sua dire-
toria ainda foi preso/penalizado. Segundo uma senhora que
nos procurou, de Governador Valadares, cidade banhada
pelo Rio Doce, totalmente poluído, é preciso usar água
mineral para banhar seu bebê de 5 meses.

E sobre aOperação Acrônimo � quando o governador
Fernando Pimentel será processado, indiciado, julgado e pre-
so? Junto com sua esposa Carolina e o Bené.

Será que a Fiemg (e aOAB/MG) não vão cobrar o um
milhão de reais recebido por ele, quando Ministro do Plane-
jamento no desgoverno Dilma, para ministrar palestras/con-
sultorias às regionais e jamais concretizadas? Terá ele decla-
rado esse recebimento à Receita Federal? Ao que parece, a
Assembleia Legislativa/MG o protegerá, impedindo que
seja processado e preso. Pelo menos, por enquanto.

E amídia mineira continua se omitindo. Talvez por
estar aparelhada em empresas estatais e na Assembleia Le-
gislativa onde inúmeros jornalistas e radialistas, não com-
parecem e jamais fazem quaisquer comentários contra o
governo. Já tenho levantado os nomes de 6 deles. É uma
vergonha!

Para finalizar � continuamos recebendo inúmeras recla-
mações/comentários sobre o defasado vencimento das Forças
Armadas, corrigido recentemente com menos da metade da
inflação (5,5%)apósumanoequatromeses,prejudicandoprinci-
palmente os sargentos e cabos engajados. E também sobre a
Previdência dosmilitares que necessitaria ser bemesclarecida
e demonstrada com números para a opinão pública.

Não somos os únicos donos da verdade e não podemos
resolver todos os problemas que nos envolvem, mas pelo
menos, continuaremos, como é nosso dever, a divulgar o que
vem tristemente acontecendo em nosso Brasil.

A LUTA CONTINUA...

UMACONVERSA
COM OS LEITORES

FORA, RENAN!
RENANSAFADO!
FORA DO SENADO!

A 29 de setembro de 2007,
em Belo Horizonte, dois mil
manifestantes foram às ruas
em protesto, exigindo

�ÉTICA JÁ�,
FORARENAN, conforme
pode ser observado nas
fotografias ao lado.

OSenado institucionalizou a corrupção. A única e última esperança repousa no Procurador Geral da República
que denunciou o senador corruPTo ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato, falsidade ideológica

e uso de documentos falsos. Aguardemos... É UMA VERGONHA PARA A NAÇÃO BRASILEIRA!

As investigações contra o presidente do Senado no Tribunal,
na Lava-Jato, Zelotes e no caso Mônica Veloso

Renan responde a 12 investigações no STF

Em outras palavras, quem
comeu a gostosa foi ele, e
quem pagou a pensão da
bastardinha fomos NÓS! Você é um

TROUXA!REAJA!Publicadono Inconfidência, nº 117de01deoutubrode2007

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Cármen Lúcia, a 25 de outubro, exigiu �res-

peito� ao Judiciário por parte do Legislativo e Executivo.
Ao abrir a sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
- órgão de controle dos tribunais que ela também presi-
de, a ministra disse que os poderes devem buscar a �har-
monia� em benefício do cidadão.

Sobre a ofensa de Renan Calheiros ao juiz da Lava

CÁRMEN LÚCIA MOSTRA DE QUE LADO ESTÁ E HUMILHA RENAN CALHEIROS
Jato, Sérgio Moro, a presidente do Supremo humilhou o pre-
sidente do Senado.

�O que não é admissível aqui, fora dos autos, é que
qualquer juiz seja diminuído ou desmoralizado. Porque,
como eu disse, onde um juiz for destratado, eu também sou.
Qualquer um de nós, juízes, é�, disse a ministra.

O presidente do Senado havia chamado o juiz de
�juizeco�.

A medida do destempero de Renan Calheiros equiva-
le ao tamanho do risco que corre de se tornar réu

pela Lava Jato. E em se tornando réu - o que émuito provável
visto ser alvo de 11 inquéritos - pode não só ser ser afasta-
do do cargo de presidente do Senado como foi afasta-
do Eduardo Cunha da presidência da Câmara, como o
julgamento da ação ajuizada pela Rede Sustentabilidade
- que argumenta que o presidente da República não po-
de, no exercício das suas funções, responder a ações pe-
nais - foi marcada pela ministra Carmen Lucia para o
dia 3 de novembro. Renan está na linha sucessória ...por-
tanto, seu futuro é negro como um túnel escuro e sem
saída! Para um
autêntico repre-
sentante do co-
ronelismo isso
é pior que amor-
te!

Professora Mara Montezuma Assaf - São Paulo/SP
�CORONEL� RENAN CALHEIROS

Excelentíssimo senador, senhor Renan Calheiros, fa-
ça um exame de consciência, reconheça os seus erros com
tantos processos na fila lhe cobrando satisfação, abraça o
Lula e vão logo para Curitiba ocupar o vosso lugar na prisão
e dê aos brasileiros esta enorme satisfação!

RENAN, FAÇA O BRASILEIRO FELIZ
Aposentado Benone Augusto de Paiva - São Paulo/SP

IMPUNIDADE DE RENAN CONSEGUE
DESMORALIZAR EXECUTIVO,
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
�A trajetória política dele mais
parece uma folha corrida...�

3



8Nº 232 - Outubro/2016 4

* Maria Lucia
Victor Barbosa

* Socióloga e articulista.
mlucia@sercomtel.com.br

www.maluvibar.blogspot.com.br

* Ipojuca
Pontes

* Ex-secretário nacional da Cultura, é cineasta, destacado documentarista do cinema nacional,
jornalista, escritor, cronista e um dos grandes pensadores brasileiros de todos os tempos.

Ainda não aconte-
ceu o segundo tur-

no das eleições municipais, porém, o fato
mais marcante desse pleito já indicou a aca-
chapante, a humilhante, a estrondosa
derrota do PT com destaque para o fiasco
sofrido por Lula que outrora conseguia
eleger postes como Dilma Rousseff e Fer-
nando Haddad.

O impeachment de Rousseff já mos-
trava o tremendo baque no prestígio do
chefão e de seu partido. Foi a continuidade
de um processo iniciado com as manifesta-
ções espontâneas de rua que pediam: "Fora
Dilma", "Fora Lula", "Fora PT. Do incon-
formismo popular com o caos econômico
chegou-se à repulsa eleitoral e tão maldita
se tornou a sigla PT, que juntamente com a
simbólica estrela foi escondida por petistas
que disputaram a eleição.

Há quatro anos foram 644 prefeituras
conquistada pelo PT. Agora a perda foi de
60% com apenas 256 petistas eleitos, sendo
que há sete disputando o segundo turno com
poucas chances de vitória.

O PT perdeu feio no chamado "cin-
turão vermelho", região do ABCD, sendo
que em São Bernardo Lula sequer logrou
eleger o filho vereador. Mas, sem dúvida, a
derrota mais sentida foi na capital, a joia da
coroa, com a vitória de João Dória do PSDB.
Haddad, candidato à reeleição teve a pior
votação do PT em São Paulo, resposta ao
seu péssimo governo.

Outros fatos significativos desta elei-
ção foram: A dispersão partidária, pois se-
gundo dados do TSE 31 partidos vão co-
mandar pelo menos uma cidade no ano que
vem, e o aumento de votos nulos, bran-
cos e abstenções, o que indica a insatis-
fação com os políticos e a necessidade de
uma reforma política que inclua o voto fa-
cultativo.

Entre as análises que se seguiram pa-
ra explicar os resultados eleitorais uma é
risível, pois aponta de forma equivocada a
vitória da direita contra a esquerda. Para co-
meçar os eleitores em sua maioria não têm
a menor noção do que seja direita ou es-
querda. Também não votam em partidos,
mas em candidatos.

Quanto aos partidos, conforme es-
crevi em um dos meus livros, O Voto da Po-

OS REGRESSISTAS
O PT foi muito mal e, por isso, é totalmente

equivocado petistas se denominarem orgulhosamente
de progressistas chamando com desprezo os demais de

conservadores e neoliberais. Lula e seus
companheiros são regressistas em todos os sentidos.

breza e a Pobreza do Voto � A Ética da
Malandragem, "são clubes de interesses,
trampolins para se chegar à vitória. Acen-
tua-se neles o oportunismo, a ausência de
qualquer ideologia, princípio ou discipli-
na, a caça às vagas nas convenções, o acer-
to de interesses eminentemente pessoais
de poder pelo poder".

Note-se que mesmo o PT, que se diz
de esquerda, nunca conseguiu em seus inú-
meros congressos definir qual é seu tipo de
socialismo. No cargo mais alto da República
Lula se lançou com fúria a uma espécie de
socialismo selvagem, no qual só lhe interes-
sava conservar o poder e se dar bem, ao
mesmo tempo que se associava a oligarcas
como José Sarney e personagens antes exe-
cradas como Paulo Maluf. Os banqueiros
nunca obtiveram tanto lucro e os maiores
empreiteiros, agora presos pela Lava Jato,
foram os grandes companheiros que sus-
tentaram as campanhas de Lula e seu altís-
simo nível de vida. Aliás, no governo petista,
companheiros e compadres se locupleta-
ram, formando o que o jornalista Vinicius
Mota chamou de elite vermelha.

Quanto a inclusão social de que tan-
to Lula se gaba, resultou na recessão, na
inadimplência, no desemprego, nos "Pibi-
nhos" e, portanto, no empobrecimento ge-
ral do País.

Assim, sem nenhuma dúvida, se po-
de afirmar que para além dos escânda-
los de corrupção que fizeram parte do
governo petista, o que realmente levou
o partido a ingressar no rol das agre-
miações nanicas foi o fato inexorável de
que não há governo que resiste quando a
economia vai mal.

O PT foi muito mal e, por isso, é to-
talmente equivocado petistas se denomina-
rem orgulhosamente de progressistas cha-
mando com desprezo os demais de conser-
vadores e neoliberais. Lula e seus compa-
nheiros são regressistas em todos os sen-
tidos. FizeramoBrasil regredir na economia,
na política e, socialmente através da perda
de valores. Que o povo não se esqueça da
amarga lição para que esse capítulo negro
de nossa história não se repita.

NOSSO COMENTÁRIO

Como sabem todos, o
Rio de Janeiro (cida-

de e Estadomais do que problemáticos) não
tem governo decente, que se preze, desde a
gestão de Carlos Lacerda, exercida entre os
anos1960/1965.De lápra cá, citodememó-
ria, figurasdescartáveis comoNegrãodeLi-
maeChagasFreitas (duasvezes), ou lamen-
táveiscomoMarcelo�VelhoBarreiro�Alen-
car,Brizola,SaturninoBraga (socialistaque
decretouafalênciaoficialdacidade),Moreira
Franco, Garotinho (com amulher a tiraco-
lo),CésarMaia, LuizPauloConde (tipo que
se arrastava de bengala pelas ruas da ci-
dade), Sérgio Cabral, Eduardo Paes e si-
milares que conseguiram transformar o Rio
numa imensa casa de tavolagem, amon-
toando, a um só tempo, mui-
ta miséria, fraudes, corrup-
ção política, densa criminali-
dade, narcotráfico, prostitui-
ção,mistificação ideológica,
malandragem acadêmica e, a
cada pleito, as mais ousadas
formas de estelionato eleitoral.

No rol do calote político-eleitoral,
Leonel Brizola, o chamado Centauro dos
Pampas (metade cavalo metade asno), pai
do �socialismo moreno� foi, sem dúvida, o
pior: pela via do baixo populismo, institu-
cionalizou o engodo, a mentira e a mar-
ginalidade como instrumentos de gerên-
cia governamental e manutenção do cor-
rompido poder político.

De fato, salvoNegrão deLima eCha-
gas Freitas, os demais até hoje guardam o
halodoesquerdismovulgar, inclusiveCésar
Maia que, apesar de se dizer �democrático�,
não passa de cria espúria de Brizola, com
cursilho na chilena Cepal e tudo mais.

Já Garotinho, o Falso (o verdadeiro
chama-se José CarlosAraújo, exímio nar-
rador esportivo), perpetuou as mandin-
gas criminosas do brizolismo semBrizola,
passando, posteriormente, o bastonete da
degradação político-administrativa do pe-
daço aos irrecuperáveis Sérgio Cabral (que
se intitula leitor do �Estado e a Revolu-
ção�, do sanguinário Lenin) e Eduardo
Paes, bajulador rasteiro de Lula e hoje, tal
qual o bilionário parasita do ABC, sem a
menor credibilidade.

Muito bem. Na atual temporada elei-
toral, que se encerra neste domingo, 30 de
outubro, a cidade doRio de Janeiro, outrora
maravilhosa,acolheu,aindaumavez,àsom-
bra das organizações Globo, outro cultor da

SUCESSÃO NO RIO FALIDO
Na atual temporada eleitoral, a cidade do Rio de Janeiro,
outrora maravilhosa, acolheu, ainda uma vez, à sombra das
organizações Globo, outro cultor da mendacidade comunista,
Marcelo Freixo, profissional da parolagem revolucionária.

mendacidade comunista,Marcelo Freixo,
profissional da parolagem revolucionária,
referência número um entre integrantes
dos black blocs, bando encapuzado que
leva o terror às ruas do Rio e responsável,
entre outros delitos, pela morte do cine-
grafista Santiago Andrade, da TV Ban-
deirantes. Trata-se de figura compedigree
ativista, defensor fanático do aborto, dos
gays, lésbicas, drogados e tudo aquilo que
julga �avançado� ou �progressista�.

Sobre esse atrevido defensor da mis-
tificação �politicamente correta�, a deputa-
da Cidinha Campos - que da Alerj do Rio
conhece tudo - temmuito a dizer. Por exem-
plo: na youtube, Cidinha garante que o
deputado �Freixo não é flor que se cheire�.

E para provar o que diz, nar-
ra, entre outras falcatruas, o
caso da campanha �Todos
PeloAmarildo� - o ajudante
de pedreiro guardião do
paiol de armas do narcotrá-
fico, dado como desapare-

cido após operação da Unidade de Polícia
Pacificadora da Rocinha (UPP), outra em-
pulhação criada pelo leninista-progressis-
ta Sérgio Cabral, o governador devoto da
dança do lenço nas boates de Paris.

Com a campanha empreendida por
umaOngligadaaocandidatoFreixo,arreca-
dou-se R$ 310 mil a ser doado à viúva do
ajudante de pedreiro. �Só que, desse di-
nheiro, ela só viu R$ 60 mil� � afirma a
deputada. �O resto, R$ 250 mil, 80% do
dinheiro da doação, ficou com a Ong�. �E
pior que isso� � acrescenta: �Os R$ 250mil
recolhidos pela Ong logo em seguida apa-
receram, de maneira estranha, como forma
de doação, para o Freixo, para sua campa-
nha anterior pela prefeitura do Rio�.

Escrevi certa vez que se o Rio de Ja-
neiro pudesse ser considerado a vitrine do
Brasil, as principais mercadorias hoje em
exposição seriam o abandono de milhares
de homens, mulheres, velhos e crianças em
andrajos pelas ruas, o desemprego emmas-
sa, a violência imposta pelo narcotráfico, o
terror da guerra civil deflagrado em cada
esquina, o medo, a dor e a aflição estampa-
dos no rosto de cada um � conjunto de
misérias não raro produzidas em larga esca-
la pela demagogia de políticos cevados na
mitologia comunista a vociferar slogans de
�justiça social�, �inclusão� e �direitos hu-
manos� enquanto, por baixo do pano, enri-
quecem �numa boa�.

Nas eleições de 2º turno, realizadas a 30 de outubro, o PT participou com
seus candidatos em 7 cidades: Recife, Santa Maria, Juiz de Fora, Anápolis, Santo
André, Mauá e Vitória da Conquista. E no Rio de Janeiro, apoiou o candidato
do PSol. Perdeu em todas!!! É de se destacar que nem mesmo no ABC Paulista,
seu tradicional feudo, conseguiu emplacar qualquer prefeito. Até o filho (empres-
tado) de Lula, não conseguiu se reeleger vereador. O PT teve uma votação 60,9%
menor do que em 2012.

O Acre, que pertencia à Bolívia até o início do século XX, foi trocado por
um cavalo, fez o único prefeito do PT nas capitais de Estados. Está na hora de
devolver o Acre à Bolívia e pedir nosso cavalo de volta.

Resultado
2º turno

Crivella: 59,36%
Freixo: 40,64%
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Num dos parágrafos do comentário de
José Murilo de Carvalho, na orelha do

livro �A imprensa faz e desfaz um presiden-
te� (1994), há esse trecho digno de nota:
�Sem negar o lado político e ideológico
inerente ao trabalho jornalístico e, sobre-
tudo, à orientação dos proprietários da
mídia, os autores salientam a especificida-
de da imprensa como interlocutor, forma-
dor e meio de expressão da opinião pú-
blica.�.

Os autores Fernando Lattman-Weltman,
José Alan Dias Carneiro e Plínio de Abreu
Ramos, de fato, analisam a participação ati-
va da imprensa na eleição e no impeachment
de Collor. Mas é suficiente a síntese de José
Murilo que nos leva à conclusão de que a
posição uniforme dos órgãos, ditos, de �co-
municação�, sujeitos �à orientação dos
proprietários da mídia�, é escolher a dire-
triz que melhor satisfaça aos interesses jor-
nalísticos particulares e que, convenha-
mos, está em simbiose aos interesses finan-
ceiros.

Se é próprio às atividades jornalísticas
o �lado� político e ideológico, já se desvia
a imprensa de sua �especificidade�, que é
a de informar com imparcialidade os fatos,
independente da cor política sem a contu-
maz interferência sub-reptícia do jornalista.

Formada por diferentes cabeças, a
sociedade não compartilha, de maneira co-
letiva, da linha imposta por esses �senhores
da verdade�, portanto, a �interlocução� se
transforma num trabalho de condiciona-
mento em forma de pensamento indutivo,
na tentativa furtiva de conquistar, aí sim, a
unanimidade ideológica. A imprensa torna-
se um caldeirão em fogo brando no qual o
leitor desatento vai sendo cozinhado sem
perceber. O final da história é a sua completa
imbecilização e, logo, mais um repetidor de
chavões estará em atividade.

A cirurgia que sofrem as
cartas dos leitores com as retira-
das das partes em que os saudá-
veis pontos de vista do cidadão se
opõem à unilateral posição ideoló-
gica do jornal, é outro exemplo do
�diálogo� dos empertigados �co-
municadores� com membros
conscientes da população. Ou não
são publicadas ou são mutiladas
pelos guardiões do pensamento
único. E essa gente fala, repetiti-
vamente, em censura na �ditadu-
ra� militar!

Em paralelo, atua a imprensa
em transformar dogmas ideológi-
cos em atitudes de vanguarda, fa-

QUEM SE OMITE
NÃO FORMAOPINIÃO
Se é próprio às atividades jornalísticas o �lado� político e

ideológico, já se desvia a imprensa de sua �especificidade�, que é
a de informar com imparcialidade os fatos, independente da cor
política sem a contumaz interferência sub-reptícia do jornalista.

zendo de seus órgãos insistentes divulga-
dores de imagens e de opiniões formaliza-
das sobre elas para que sejam assimiladas
como naturais na vida cotidiana do leitor,
empenhada como está, em impor a mudança
do comportamento social, de acordo com a
degradada diretriz de Gramsci.

Vemos a imprensa perder lastro. Sem
peso, ficou sem condições ou coragem de
se autointitular �quarto poder�, como cos-
tumava afirmar, por não mais atuar como
credibilizados fiscalizadores das �agremia-
ções� políticas em que se tornaram os Três
Poderes, permanecendo mera dissimuladora
dos fatos que acontecem na Cidade Admi-
nistrativa e no país. O atuante trabalho de
informação efetiva cabe, agora, às redes so-
ciais, objetivas, imediatas, opinativas que
deixam relegado, a último plano, o jornalis-
mo em leilão.

É intencional a omissão dos meios,
que se dizem informativos, na divulgação
de notícias de interesse público, principal-
mente os de soberania nacional, com a
ocultação dos fatos que ocorrem na Região
Amazônica e na de fronteiras por estarem
relacionados à área militar, manifestamente
ignorada pelo gesso ideológico que dita a
conduta da imprensa na manipulação das
notícias ou na sua não divulgação.

Jamais poderá ser �formador e meio
de expressão da opinião pública�, en-
quanto faltar a ela própria liberdade de pen-
samento e personalidade, ao contrário dos
independentes grupos jornalísticos virtu-
ais, que sem a arrogância dos �proprietári-
os da mídia�, informa-nos do que se passa
além das grandes capitais, sem filtros, sem
crivos, libertos de qualquer acordo que fira
os interesses da nação brasileira.

*MarcoAntonio
FelíciodaSilva

*General de Brigada - Cientista Político,
ex-Oficial de Ligação ao Comando e Armas

Combinadas do Exército Norte Americano, ex-Assessor
do Gabinete do Ministro do Exército, Analista de
Inteligência - E-mail: marco.felicio@yahoo.com

UM PAÍS COM DESTINO INCERTO

O impedimento e a consequente saída da
ineptaDilmaRoussef, ilegitima,pois, sem

o apoio da maioria da Nação para governar, a
perda de poder político do PT e o ataque à cor-
rupçãogeneralizadaconstituiamaprimeiraaspi-
ração damaioria do povo brasileiro, após a des-
coberta de uma quadrilha que se apossou do go-
verno. Quadrilha chefiada por Lula, acolitado
por José Dirceu e Delubio Soares, desde o final
dadécadade80,aodesviaremmilhõesdereaisdo
FAT.Acontinuidadedosgovernoscorruptosdo
PT gerou instabilidade social e política, insegu-
rança da população, perda de confiança nos de-
sarmônicos poderes constituídos, corruptos e/
ou aparelhados, afrontas à Constituição e ao
Estado Democrático de Direito. Tudo isso tra-
duziu intensa crise sócio-econômica-finan-
ceira, política e ética, falindo oPaís, rebaixado
pelas agencias internacionais de risco e com
imenso déficit fiscal primário, dívida pública
que atinge cerca de 70% do PIB, imenso de-
semprego, inflação em alta e recessão.

O vácuo de Poder, criado pela saída de
Dilma, foi rapidamente ocupado por temerosas
lideranças políticas, evitando uma possível in-
tervençãodasFFAA,aspiraçãodegrandeparce-
ladapopulação,ou,empontomenor,neutralizar
a oportunidade de recuperação da capacidade
dos comandantes de influenciar políticamente
junto à cúpula do Poder, e, também, a de ocupar
a direção doMD. Sabia-se que a intervenção só
se daria, possívelmente, em caso extremo.Cris-
talino pela postura dos comandantes militares,
mantendo baixo perfil político, defendendo po-
sição isentadasFFAAeestabilidadese legalida-
de inexistentes, já estandooPaís ladeira abaixo,
ultrapassando o fundo do poço.

Assim, assumiu o governo o Vice-Presi-
dente, partícipe dos governos do PT embora,
comoDilma, semo apoio damaioria da popula-
ção, impopular e ilegítimopara governar como
mostram as pesquisas de opinião. Pormeio de
práticas políticas anteriores, montou forte
apoio no Congresso, até mesmo com denun-
ciados pela Lava Jato. Antes da consolidação
do impeachment, afastou-se da impopular ex-
Presidente, dela retirando o apoio do PMDB.
Vislumbrando assumir o governo, apresentou o
programa �Uma Ponte para o Futuro�, conside-
rada contribuição para tirar o País da profunda
criseética, social eeconômica-financeira.

Há que enfatizar que a Constituição já
estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), pressupondo ação planejada e transpa-
rente, prevenindo riscos e corrigindo desvios
que afetem o equilíbrio das contas públicas,
impedindo o gestor público de extrapolar gas-
tos. Entretanto, ao finalizar 2014, o governo
Dilma, principalmente por meio de políticas
assistencialistas e renúncias de tributos, já gas-
tavamais do que arrecadava com tributos, le-
vando ao desequilíbrio das contas públicas. A
continuidade damá gestão governamental le-
vou o País ao risco de insolvência, ou seja, de
que o governo ficasse incapacitado de honrar
gastos futuros, apresentando déficit fiscal de
cerca de 170,5 bilhões de reais.

O governo Temer, considerando o grave
descontrole das contas públicas, submeteu, ao
Congresso, aPEC241, já aprovadanaCâmara e
em aprovação no Senado. Entretanto, a PEC

�A Instituição será maculada, violentada e conspurcada
diante da leniência de todos aqueles que não pensam, não

questionam, não se importam, não se manifestam�
mostra-se planejamento
incompleto, pois, afirma
apenas o que deve ser
feito. Não estabelece as
estratégias respectivas
quepermitam, a curto,médio e longoprazos (20
anos, uma aberração), metas de limitação da
expansãodosgastospúblicoscomoreequilíbrio
das contas publicas e a geração de superavits
primários. Este planejamento é temerário, pois,
alémde estabelecer prazomuito longo, atraves-
sandoos4 (quatro) futurosgovernos,nãoabran-
gesenãoalgunsaspectosespecíficos,não levan-
doemconta,porexemplo,osdesequilíbrioseco-
nômicos estruturais originários da politica de
crescimento do PT baseada no consumo.

Ahipótese doPresidente prever, a qual-
quer momento, revisão antecipada da PEC, o
que não consta do planejado, evidencia riscos
de os resultados não serem os esperados.

Em2026(dadosdoIBGE)voltara índices
de2013,comoovalordogastocomcadacidadão
brasileiro, ouovalordogastos federais se torna-
rem iguais aos de 2004, por meio do uso da in-
flação anual passada para estabelecer o orça-
mento futuro, nos parece algo completamente
desequilibrado. Nessa hipótese há que seper-
guntar: como ficarão os vencimentos dos mili-
tares, emmédia osmais baixos do Poder Exe-
cutivo, quando as demais categorias já se pre-
caveram com aumentos substanciais?

Pareceque,ainda,�nãocombinaramcom
os russos� como e quando fazer as inúmeras e
imprescindíveis reformasdequeoPaísnecessita
urgentemente.Semelas,nenhumaleiouprogra-
manos salvará desta grave crise. Por outro lado,
o Brasil não é uma ilha em ummundo pleno de
conflitos de interesses, sendo a maior ameaça
a certeza da incerteza.Édependente do comér-
ciomundial emquese insere e semodomíniode
variáveis e tendências inerentes ao mercado in-
ternacional e que afetam as nossas decisões.
Esperanças e voluntarismo como previsão de
aumento da confiança e de grandes investi-
mentos internos e externos, emolduram tal
planejamento sem sinais de concretização.

Paralelamente, extremamente necessá-
rias, como alguns dos gastos sociais, embora
pareçamesquecidas, e se não quisermos acres-
centar mais duas décadas perdidas às já per-
didas durante a Nova República, são asmedi-
das de recuperação e ampliação da base pro-
dutiva, incluso desenvolvendo a possibilida-
de de acesso das pequenas emédias empresas
ao comércio internacional.

Torna-se imperioso recuperar emanter
a infraestrutura do País, gerando empregos e
dignidade para os milhões que vivem a custa
de esmolas de governo falido, bem como in-
vestir em pesquisa, ciência e tecnologia, má-
quinas e equipamentos e em Segurança e na
Industria de Defesa, maior geradora de tec-
nologias de ponta, na busca de inovações tec-
nológicas, incrementando qualidade, produti-
vidade e competitividade.

Creio estar o País numa encruzilhada
com destino incerto e perigoso!!!
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Há 18 ministros na mira de apurações de desvio de recursos nas gestões petistas
� quatro no período Lula, dez no de Dilma e outros quatro comuns aos dois governos.
Foram considerados os já condenados (um), réus (dois) e investiga dos (quinze).

O caso dos investigados engloba os processos na Corte e os remetidos a outras
instâncias pelo STF. (*Fonte: Estadão)

AS AMEAÇAS CONTRA A LAVA JATO E AFINS

OLHAO BRASIL DO PT...!!!
Ex-ministros de Dilma e Lula mexeram ilegalmente

em mais de R$ 1 bilhão 16/10/2016

Investigações que tramitam no Su-premo Tribunal Federal indicam
que ministros dos governos Lula
(2003-2010) eDilmaRousseff (2011-
2016) são suspeitos de movimentar
pelo menos R$ 1,25 bilhão de forma
ilegal, incluindo uso irregular do di-
nheiro público e propinas pagas por
empresas durante o exercício do car-
go, destaca o jornal O Estado de São
Paulo.

Foto: Montagem/ Paraíbaonline

O ex-ministro Antonio Palocci está inconsolável, de cara feia e muito arredio na
cela da prisão da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Os investiga-

dores acreditavam que o petista seria um osso duro e dificilmente concordaria em
negociar um acordo de delação premiada.

Mas ao que tudo indica, a cara feia de Palocci tem um outro motivo bem mais
óbvio: até o momento, os valores bloqueados em nome do ex-ministro e da sua em-
presa, a ProjetoConsultoria Empresarial, já alcançam R$ 61,7 milhões. Deste total,
R$ 31 milhões estavam em aplicações financeiras (letras financeiras e recebíveis
imobiliários) e o bloqueio foi informado nesta sexta-feira à Justiça pelo Bradesco.
Os demais valores haviam sido bloqueados antes nas contas correntes de Palocci
(R$ 814 mil) e na conta pessoa jurídica da Projeto (R$ 30 milhões).

Mas talvez esta não tenha sido a maior preocupação do ex-ministro de Lula
e Dilma. Segundo informou o site O Antagonista (AQUI), a Lava Jato foi infor-
mada de que Antônio Palocci teria US$ 348 milhões depositados numa conta de
um banco emMiami.

US$ 348milhões é o equivalente amais de 1 bilhão de reais. ouR$ 1.113.600,00
para ser exato. O juiz Sérgio Moro havia determinado que fossem bloqueados to-
dos os ativos do ex-ministro até o montante de R$ 128 milhões. Pelo visto, o
magistrado terá que rever sua determinação.

Agora, fica uma pergunta: Se Palocci, que era um simples ministro temmais de
1 bilhão de reais no exterior, quanto teria Lula, que é o chefe da organização criminosa?

O "amigo" da Odebrecht
Renan ataca operação:

"juizeco"
PF indicia Palocci,

João Santana e
Mônica Moura

Ronnie Mello (PP)
foi eleitoparaaPre-

feitura de Uruguaiana
com 28.305 votos, cor-
respondente a 63% dos
votos válidos, ficando
o atual prefeito Schenei-
der (PSDB) com 9.783
(21,78%) e o candida-
to do PMDB com 6.823
(15,19%).

147 candidatos a
vereador disputaram
as 11 vagas na Câmara
Municipal, sendo que o PT não elegeu ninguém. Omunicípio tem aproximadamente 130 mil
habitantes e 90 mil eleitores.

Foi uma vitória insofismável de RonnieMello, que é vereador, natural de Uruguaia-
na e tem 34 anos. Tem como vice-prefeito o Cel Antônio Augusto Brasil Carús, nosso as-
sinante e representante na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Carús, 81 anos, foi prefeito de Uruguaiana por 3 vezes, a primeira indiretamente
por ser a cidade considerada de segurança nacional e as outras duas, eleito com a maior vo-
tação proporcional jamais acontecida.

A eles, nossos cumprimentos e votos de sucesso.

ELEIÇÕES EM URUGUAIANA

Carús e Ronnie aclamados pela multidão

RENAN SAFADO! FORA DO SENADO!

O então presidente do PMDB, senador Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE) em en-
trevista publicada na revista VEJA de 18 de fevereiro 2007: �Renan Calheiros

não temnenhuma condiçãomoral ou política para ser senador, quantomais para
liderar qualquer partido. Renan é omaior beneficiário desse quadro político de
mediocridade em que os escândalos não incomodammais� .

NR: O senador Renan Calheiros institucionalizou a corrupção. A única e
última esperança repousa no Procurador Geral da República que denunciou o
senador corrupto ao STF � Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato,
falsidade ideológica e uso de documentos falsos. E também depositamos muita
esparança no Juiz Sergio Moro, na operação Lava Jato.
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PT - O PARTIDO MAIS CORRUPTO E MENTIROSO DA HISTÓRIA UNIVERSAL
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Embora o Brasil não esteja localizado em cima de grandes
placas tectônicas, tampouco nas rotas infernais dos gran-

des furacões e nemno caminho fatal dos tão temidos tsunamis,
estamos aí, boquiabertos, contemplando esse triste e catas-
trófico cenário de terra arrasada, trágica herança que nos
foi legada por sucessivos governos petistas, indubitavel-
mente, os mais corruptos e trágicos da história desse país.

Mesmo que todos os desastres naturais desse planeta
azul resolvessem fincar pé nessa saqueada Terra de Santa
Cruz, os estragos por eles promovidos seriam insignificantes,
diante da devastação promovida pelos quase 14 anos de po-
dridão vividos pelos brasileiros nos funestos governos petistas.

O PT chegou ao poder com o firme propósito de destruir
o país e �construir sobre os escombros do capitalismo uma
sociedade socialista�, como preconiza a cartilha do MST�
movimento revolucionário de cunho marxista� , braço ar-
mado da �organização criminosa�, como cirurgicamente
bem destacou o coordenador da força-tarefa, Deltan Mar-
tinazzo Dallagnol.

Mentiram, debocharam, roubaram, dilapidaram, de-
penaram e lotearam nossas riquezas entre a �cumpanherada�
daqui e lá de fora. Sim, não contentes com o saque promo-
vido internamente, ainda torraram bilhões e bilhões de
reais dos brasileiros financiando ditaduras mundo afora.
Isso tem nome: TRAIÇÃO!! Recordemos uma delas:

Lembram daquela farsa nojenta montada por Lula e
Evo Morales para em conluio roubarem nossas instalações
petrolíferas na Bolívia, com ocupação militar e tudo? Re-
cordam qual foi o prejuízo causado ao povo brasileiro pelo
traidor Lula e seu comparsa boliviano, naquela ocasião?
1,5 bilhão de dólares!!! Ninguém mais fala nisso. Eu não
esqueci.

Inspirado nesse sinistro episódio de traição de Lula com
o índio cocaleiro da Bolívia, resolvi reunir alguns dados para
ter uma ideia de como era gasto o nosso dinheiro nos governos
petistas. Não tive a pretensão de levantar todos os dados. Isso
seria impossível, já que a maioria das informações governa-
mentais petistas eram sonegadas ou fraudadas.

Olha, mesmo sabendo que esses números são apenas
pontinhas de gigantescos icebergs, é de estarrecer até o mais
pacato e desligado cidadão dessa combalida Pindorama. Já dá
para entender por que o país está enfiado nesse imenso ato-
leiro, de onde ninguém sabe quando sairá.

Vejam alguns exemplos de gastos feitos
pelos governos petistas:

� 40 bilhões de reais com os Jogos Olímpicos; � 30 bi-

TREZEANOS DE PODRIDÃO

lhões com a Copa doMundo de Futebol; � 21 bilhões de reais
desviados da Petrobras; � 12,6 bilhões de reais repassados
a 7.700 ONGs, governo Lula; � 9 bilhões de reais em pu-
blicidade, em 4 anos do governo Dilma. O último não tenho;
� 7 bilhões de reais em publicidade, governo Lula; � 1 bilhão
de reais aoMST e outrosmovimentos ligados ao PT, governo
Dilma; � 152 milhões de reais repassados ao MST, governo
Lula; � 154 milhões de reais com cartão corporativo (gastos
secretos), gestãoDilma; �65,9
milhões de reais repassados à
UNE nos governos Lula e
Dilma; � 50milhões de reais
com cartão corporativo (gas-
tos secretos), gestão Lula;
� 11 milhões de reais repas-
sados por Dilma a blogueiros
petistas às vésperas do im-
peachment; � 6,5 bilhões de
reais em obras na República
Dominicana; � 1 bilhão de
reais/ano de mesada à dita-
dura cubana, sob o disfarce
de �Mais Médicos�; � US$
2,9 bilhões investidos a fun-
do perdido na construção da
primeira fábrica de medica-
mentos contra Aids da Áfri-
ca, em Moçambique; fazen-
das experimentais de arroz
no Senegal e de algodão em
Mali; projetos agropecuá-
rios, de combate ao trabalho
infantil e de capacitação de
docentes para o ensino de
português no Timor-Leste, e
a implantação de bancos de
leite humano de 22 países da
África; � US$ 1,5 bilhão de
prejuízo naquela falsa toma-

da de assalto às refinarias da Petrobras na Bolívia. Na verdade
foi um ato nojento e covarde de traição do governo petista ao
povo brasileiro. Conforme posteriormente Lula confessou,
ele e o índio cocaleiro já haviam acertado toda a farsa, anteri-
ormente: Evo faria o teatrinho de �ocupação� das instalações
da Petrobras e ele doaria tudo àBolívia. E assim foi feito; �US$
1,22 bilhão na construção de uma 2ª ponte de 3.156 m sobre
o rio Orinoco, Venezuela; � US$ 1,5 bilhão na construção de
um trem subterrâneo na Argentina (o famoso soterramento
do Ferrocarril Sarmiento, ligando Buenos Aires a Moreno);
� US$ 1 bilhão para o metrô Cidade do Panamá, Panamá;
� US$ 900 milhões de perdão de dívidas a ditaduras afri-
canas para com o Brasil; � US$ 792,3 milhões de prejuízo
na compra da refinaria de Pasadena, Texas; � US$ 732
milhões na construção do Metrô de Caracas, Venezuela;
� US$ 692 milhões para o porto de Mariel, Cuba; � US$
636,8 milhões na expansão de gasodutos da distribuidora
Cammesa, Argentina; � US$ 400 milhões em auxílio para
compra de alimentos para Cuba; � US$ 200 milhões para
compra de máquinas agrícolas para Cuba (bolsa agrícola
cubana); � US$ 6 milhões para melhorias no porto de Ma-
riel, em Cuba; � US$ 243 milhões para a hidrelétrica de
Manduriacu, Equador; � US$ 320 milhões para hidrelétrica
de Chaglla, Peru; � US$ 152,8 milhões para a autopista
Madden-Cólon, Panamá; � US$ 180 milhões para construção

do aqueduto do Chaco, Argentina;
� US$ 350 milhões na construção da
barragemdeMoambaMajor,Moçam-
bique; �US$125milhõesna constru-
ção do aeroporto de Nacala,Moçam-
bique; � US$ 103 milhões no parque
eólicoArtilleros,Uruguai; �US$180
milhões na construção do metrô de
superfície emMaputo,Moçambique;
� US$ 343 milhões na construção da
Hidrelétrica de Tumarin, Nicará-
gua; � US$ 125 milhões na Hidre-
létrica de San Francisco, Equa-
dor; � US$ 280 milhões para a
ampliação da rodovia Centro Ame-
ricana, na Guatemala; �US$ 10 mi-
lhões na construção de um hospital
para os palestinos;e � US$ 230 mi-
lhões na construção de rodovias do
Projeto Hácia del Norte, Bolívia.
Projeto idealizado por EvoMorales
e 100% financiado com o nosso di-
nheiro, para facilitar o escoamento
da produção de coca, já que boa fatia
do PIB boliviano provém do
narcotráfico.

Com uma administração
dessas, como é que esse país

não iria quebrar?
* Subtenente, escritor e poeta

* Alamir Longo

http:/ /vindodospampas.blogspot.com.br/2016/10/treze-anos-de-podridao.html

O país que mais recebeu dinheiro do BNDES (14 bilhões)
foi Angola, cujo "presidente" está há 37 anos no poder

A minúscula e inexpressiva República Dominicana
recebeu incríveis US$ 8 Bilhões do BNDES.
Enquanto isso Mariana continua soterrada.
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* Ernesto Caruso

*Coronel, Administrador,
Membro da AHMTB

É imperativo que o eleitor se veja como patrão,
empregador, e o cidadão que se apresenta à

seleção para os cargos eletivos, como candidato
aos cargos de prefeito e vereadores a serviço dos
munícipes. Não são funções de somenos impor-
tância. Portanto, que sejam selecionados com
muito rigor como se faz ao �catar� o feijão, o arroz.

Tomate podre não se põe na salada. Comida
azeda faz mal no dia seguinte. Voto é isso, respon-
sabilidade ao selecionar o candidato que vai cuidar
da nossa família. Dos filhos que vão à escola; pre-
cisamde umbomensino,merendasadia.Transpor-
te e vias bem asfaltadas, sinalizadas. Posto de saúde
e creches concluídas. Água tratada e saneamento

como atividades fundamentais para a saúde das
pessoas e do meio ambiente. Prefeitos e vereado-
res em consonância e não mancomunados na
corrupção. Voto comprado tem conseqüência.

Eleitorquesevendeporvinte, cinquenta reais,
vai sofrer muito mais com o filho sem escola, sem
creche, decorrente de obras inacabadas, com a avó,
idosa morta sem atendimento na porta do posto de
saúde, comamulher,marido, filha atropeladana rua
semsinalização, esburacada, asfalto dos piores, fru-
to podre da licitação e da fiscalização corruptas.

Vai sofrer e chorar pelo ente perdido porque
votou no engraçadinho, no conhecido da esquina,
no amigo do bar, do colega de trabalho, mas que
sabidamente faltava ao seu candidato competência
para sequer debater as questões de legislação na
Câmara deVereadores, fiscalizar as ações do pre-
feito, e, principalmente, avaliar o volumede recur-
sos que o município arrecada, como aplica, des-
perdiça e não conclui as obras planejadas.

Vai lamentar que acreditou nas promessas
dos políticos profissionais, que a cada eleição
batem na sua porta, pedem voto, mas que os pro-
blemas continuam. Nada fazem para reduzir os
gastos públicos, vendedores de ilusão, cheios de
tanta �bondade e oferecimento�.

Como cantou o poeta. �O que é que há minha

CANDIDATOA
�EMPREGADO� PELO VOTO

Voto consciente
gente, o que équehá/Tanta bonda-
de que faz desconfiar/ Laranjama-
dura na beira de estrada/ Tá Zé bichada ou tem
maribondo no pé/ Santo que vêmuita esmola na sua
sacola/ Desconfia e não faz milagres não. (Ataulfo
Alves)

Votar no palhaço, só porque é palhaço? No
artista, porque canta bem?Porque aparece na televi-
são? Nem de brincadeira, nem de protesto. Não é a
capa que importa, o conteúdo é que vale. O que fez
e o que faz. O currículo de qualquer candidato a
emprego.Oque esse �novo empregado�, eleito pelo
voto do cidadão, pode fazer pelo bem-estar da soci-
edade que representa como um todo.

Pensarepensarnacomplexi-
dade da administração municipal,
propor e analisar projetos de lei,
debater emplenário, não se limitar
a apertar botão ou seguir a ori-
entação do líder sem questionar e
defender o interesse da coletivida-
de. Também, não se trata de votar
somente emquem temdiploma.

No passado da cédula escri-
ta, já contabilizaram votos tipo
cacareco, um rinoceronte do Zo-
ológicodeSãoPaulo,macacoTião
do Zoológico do Rio de Janeiro,
brotados em mentes criativas à
guisa de brincadeira ou descrença.
Comoprotesto significava anular
o voto. Uma opção do eleitor in-
satisfeito comapolítica ineficiente

e corrupta como vista e sabida no mensalão e no
petrolão, esta, graças à operação Lava Jato e
prestimosa e corajosa ação do Juiz Sérgio Moro,
que tem sido alvo de tenaz perseguição.

Ora, votos nulo, em branco e abstenção de-
monstram de certa forma repulsa, descontentamen-
to. Mas, a ação de votar em alguém inapto é incon-
cebíveloudeixardevotarédelegaraoutroqueexerça
tal prerrogativa que vai eleger o ladrão. Como disse
o Lula, desprestigiando o concursado, o pior ladrão
vai enfrentar opovoepedir voto.E,muitos iludidos,
fiéis à causa, comprados votam nos corruptos con-
tumazes. E quem podia contrabalançar se absteve.

O voto distrital é fundamental para que se
conheça o candidato pela proximidade e se reduza
o gasto na campanha. Quem sabe acabar com o
voto obrigatório e, assim, despertar no cidadão o
interesse pela política como primordial à sua exis-
tência e bem-estar da sua família nomunicípio que
vive. A urna é o caminho.

ACâmaradosDeputadostemdaordemde60%
dos 513 eleitos, envolvidos em processos judiciais.

Protesto boméeste, havido emSantoAntonio
daPlatina:

http://www.youtube.com/embed/l3f_NgAqVdQ

AHISTÓRIA
EAVERDADE

* Alexandre Garcia

SENSACIONAL
o esclarecimento
do brilhante
jornalista
Alexandre
Garcia, destruin-
do as mentiras
dos comunas,
petistas, corrup-
tos. Aliás, essa
canalha só vive
de mentiras.

Desde que estou nas redes sociais, tenho
aprendido muito com a crítica. Mas há dias

uma certa Associação Nacional de História pos-
tou o seguinte: Lembrando Alexandre Garcia foi
portavoz do ditador João Figueiredo(1974-1978) e
acha que �estão ensinando história errada nas escolas�. Respondi:
Obrigado por comprovar minha tese de História errada: o presidente
1974-1978 era Geisel. Não precisaria dizer mais nada. Envergonha-
dos, apagaram o post.

Poderia continuar, perguntando a eles quem era o portavoz de Fi-
gueiredo. Se levassem História a sério veriam que se chamava Saïd
Farhat, que foi demitido, entrando em seu lugar o embaixador Carlos
Átila. Durante 18 meses fui literalmente o sub do sub, porque abaixo de
Farhat, Ministro e portavoz, havia um secretário de imprensa e eu era
subsecretário para a imprensa nacional. A raiva deles deve vir do se-
guinte: na edição de domingo, 17 de agosto de 1980, eu dei entrevista
ao Correio do Povo, que era o jornal mais importante do Rio Grande do
Sul, revelando que a sucessão de Figueiredo seria civil. O título da en-
trevista, com chamada na primeira página, foi O Sucesssor de Figueiredo
será Civil. A revelação repercutiu no dia seguinte em todos os grandes
jornais do país.

A raiva deles é que isso derruba no chão a tese de que foram eles
que acabaram com o governo militar, por meio do movimento �diretas
já�. Ora, esse movimento só apareceu quase três anos depois do meu
anúncio de que a sucessão seria civil e dentro dos partidos políticos.
Portanto, já estava tudo decidido. Não foi a pressão das ruas, mas a von-
tade do próprio regime. Depois de Figueiredo, foi eleito Tancredo Neves,
aliás da mesma forma com que foram eleitos todos os presidente mi-
litares. Geisel ganhou de Ulysses, lembram? Figueiredo ganhou de Euler
Bentes, do candidato do MDB.

Disseram que lutaram pela democracia. Com bombas, se-
questros, assaltos, execuções. Fui assaltado no Banco do Brasil em Via-
mão, pela Vanguarda Armada Revolucionária, quando era estudan-
te de jornalismo. Na luta armada, que durou menos de dez anos, mor-
reram 364 ativistas, segundo o livro Dos Filhos Deste Solo, do Mi-
nistro de Direitos Humanos de Lula, Nilmário Miranda, ele próprio
um dos que lutaram contra o governo. Somando-se aos que foram
mortos pela esquerda armada, chega-se a um total inferior a 500 ví-
timas em 20 anos. Isso equivale a três dias de assassinatos no Brasil
de hoje. Pelo que contam alguns professores, a verdade está anos-
luz à frente da versão ideológica.

São dados para fazer voltar a realidade da História recente. Que
os jovens talvez desconheçam, porque receberam informações mira-
bolantes de alguns professores. Os tais da postagem me chama-
ram de lambe-botas dos militares. Isso é impossível, porque eu teria que
lamber meus próprios coturnos, pois felizmente cumpri o serviço militar
obrigatório e tenho a honra de ser reservista do Exército Brasileiro, onde
aprendi a aprofundar minha formação de casa, de amor à Pátria, honra-
dez, disciplina, respeito aos outros, às leis e à ordem.

* Jornalista
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* É jornalista independente, estudiosa do Foro de São Paulo e do regime castro-comunista e
de seus avanços na América Latina, especialmente em Cuba, Venezuela, Argentina e Brasil.
É articulista, revisora e tradutora do Mídia Sem Máscara e proprietária do blog Notalatina.

*Graça Salgueiro

*Aristóteles
Drummond

* Jornalista - Vice- Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br -
www.aristotelesdrummond.com.br

A Guerra Psicológica

Nessa fase da vida-
nacional, os bra-

sileiros conscientes
dos perigos que cor-

remos em relação ao estado democrá-
tico, capitalista, com garantias do di-
reito do ir e vir, comordemnas ruas, plu-
ralismo namídia e na representação po-
lítica, precisam unir esforços para su-
perar eventuais divergências.

Os que votam no Rio acabaram
por vencer preconceitos e votaram no
senadorMarceloCrivella, que temaqua-
lidade de não ser de esquerda. Deve ser
prestigiado para manter esta postura.
O resto é irrelevante neste momento. O
jovem Flavio Bolsonaro, que chegou a
14 por cento dos votos, sem recursos
e sem coligação, foi o primeiro a decla-
rar e pedir o voto contra o candidato
das esquerdas.

Corremos riscos, sim. Em primei-
ro lugar, pelas dúvidas em relação ao
sucesso da administração Temer, que,
na busca do consenso, pode promover
reformas tímidas para a gravidade do
caos herdado dos 13 anos de PT. Depois

POLÍTICOSCONFIÁVEIS
por não se poder ignorar que existem
elementos próximos ao presidente de
esquerda, que vivem reiterando terem
lutado �contra a ditadura�, inclusive al-
guns com passagem no PDS.

O governo tem sido muito tímido
na manutenção da ordem. Com isso,
vemos a toda hora escolas invadidas,
greves prolongadas,manifestações per-
turbando a vida de muitas cidades. Tu-
do tem um limite e, neste momento, na-
da tem um limite.

O Judiciário, inexplicavelmente,
tem demorado em tocar processos ur-
gentes e que dizem respeito ao interesse
nacional, comoaquestão eleitoral envol-
vendo governantes em pleno exercício
de mandatos que parecem obtidos com
abuso do poder econômico, fraudes nas
contas de campanha, e mesmo com ati-
vidades criminosas anteriores. Enquanto
a Justiça demora, o erário está disponível
para estes elementos e seus companhei-
ros de organização criminosa.

As forças majoritárias na socieda-
de, as do chamado centro-democrático,
sitiadas por uma mídia pouco plural,

pouco têm feito no sentido de cobrar ati-
tudes coerentes e possíveis.

Nesse quadro de indecisões e agra-
vamento da crise, o terreno pode ficar
fértil aoproselitismocalunioso,mentiro-
so, falso, dos que queremvoltar ao poder
para nunca mais saírem. Hoje, os que
falam em �golpe�, na verdade, sonham

em promover um golpe nas instituições,
seja pela via eleitoral, seja pela desor-
dem nas ruas.

Precisamos agir com habilidade,
prudência, firmeza e sem dissenções.

O livro O Foro de
São Paulo: a or-

ganização revolucio-
nária mais perigosa

das Américas, é o trabalho de 18 anos
de pesquisas e estudos com dedicação
exclusiva que agora resolvi trazer ao
conhecimento do público brasileiro,
através da Editora Observatório Lati-
no. Valeu a pena esperar todos esses
anos porque pude acompanhar todas
as etapas e desdobramentos dessa or-
ganização que se pretendia infalível na
implantação do comunismo em nosso
continente, e agora agoniza a olhos vis-
tos apesar de ainda estar muito viva.

Com 204 páginas e mais de 80
notas de rodapé, que incluem acrésci-
mos, comentários e links, procurei dis-
secar toda a estrutura da organização
desde sua concepção até os dias atu-
ais, passando pelas etapas estruturais,
avanços, declínio, e seus �braços ope-
racionais� MERCOSUL, ALBA, FO-

O FORO DE SÃO PAULO:
AORGANIZAÇÃOREVOLUCIONÁRIAMAIS PERIGOSADASAMÉRICAS

RUMSOCIALMUNDIAL,UNASUR
e CELAC.

Essa é uma obra que foge a todos
os padrões do aca-
demicismo e do po-
liticamente correto,
onde as coisas são
chamadas pelo seu
nome - terrorista não
é �rebelde�, comu-
nista não é �esquer-
dista�, ditador não é
�presidente�, e as-
sim por diante - e res-
peitando a antiga or-
tografia,nãoessacon-
cebida por um anal-
fabeto e que violen-
ta suas origens lusi-
tanas.

Com uma lin-
guagem simples e
acessível a qualquer
tipo de público, pro-

curei de forma didática mas sintética
descrever tudo o que ocorreu nos En-
contros anuais e nas reuniões do Grupo

de Trabalho, sempre fiel
ao que foi registrado no
site da própria organiza-
ção e nos (poucos) livros
escritos por membros fun-
dadores, além de análi-
ses de conjuntura de tudo
aquilo que observei du-
rante esses longos anos.

Com rica bibliogra-
fia de fontes primárias do
próprio Foro, entre outras,
essa obramostra-se de gran-
de valia para quem quer en-
tender nossa atual conjuntu-
ra política e o que se nos avi-
zinha num futuro próximo,
no Brasil e nas Américas.

Acerca dessa obra, o filósofo e es-
critor Olavo de Carvalho escreveu:

�Ainda não li o livro da Graça
Salgueiro sobre o Foro de São Paulo,
mas garanto uma coisa: a autora é, no
Brasil, a pessoa que MAIS ENTENDE
de política latino-americana. Dar-
lhe ouvido é obrigação de quem quer
que pretenda saber a verdade do que
acontece no continente�.

Agora o público brasileiro po-
derá conhecer e entender, de fontes fi-
dedignas, a formação e as ações da
mais perigosa organização revolucio-
nária das Américas, escondida duran-
te mais de 15 anos pela grande mídia
brasileira.

Venda exclusivamente na Editora
Observatório Latino (R$ 45,90), através
desse site: loja.observatoriolatino.com

Espero que gostem.

O governo tem sido muito tímido na manutenção da ordem.
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* Manoel Soriano Neto

�Árdua é a missão de desenvolver e defender a
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos

antepassados em conquistá-la e mantê-la.�

A AMAZÔNIA E A HIDRELETRICIDADE

* Coronel, Historiador Militar e Advogado msorianoneto@hotmail.com

(continua)

General Rodrigo Octávio / 1º Comandante Militar da Amazônia (1968/1970)

(XXXI)
Cel Osmar José
de Barros Ribeiro Lamentamos o abandono pelo governo

federal, do projeto para a construção
da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapa-
jós (PA). É que o Ibama negou a licença
ambiental, premido por movimentos ambi-
entalistas/indigenistas. Tal decisão foi um
tremendo e funesto erro estratégico, eis que
o potencial desse imenso curso d�água ama-
zônico não mais será utilizado em prol do
desenvolvimento nacional, nessa fase críti-
ca em que nos encontramos, às voltas com
uma crise econômico-financeira sem pre-
cedentes. O necessário aproveitamento do
complexo hidrelétrico do rio Tapajós era o
maior empreendimento hídrico-energético
previsto para os próximos dez anos e con-
cluiria o sistemade fornecimentode energia
das usinas hidrelétricas em construção nos
rios de nossa Amazônia. Isso equivaleria,
segundo especialistas no assunto, a 47% da

total capacidade de geração energética pa-
ra a próxima década. Diga-se que o proble-
ma assaz se agrava, eis que uma cruel es-
tiagem vem assolando a região desde 2015
(particularmente o estado do Acre, com o
rio demesmo nome, que abastece a capital
Rio Branco, em baixíssimo nível volumé-
trico), em face da intensidade do fenômeno
�El Niño�, o que preocupa bastante as auto-
ridades, até por causa dos incêndios e as
consequentes queimadas, sendo certo que
odesmatamentocontinuaadevastar a imen-
sa floresta. Destarte, o volume dos rios está
diminuindo, o que afeta, outrossim, a vida
dos ribeirinhos, em sua tradicional cadeia
alimentar, muito dependente da piscicultu-
ra. E se associarmos esse déficit (conhecido
como �estresse hídrico�) à recente resolu-
ção da Opep, de reduzir a produção de pe-
tróleo,anossacarênciadeenergiaseagrava-
rá. A utilização de fontes de energias al-

ternativas renováveis (eólica, solar, da bio-
massa, etc) ainda não se faz em grande es-
cala, para o que seriam necessários vulto-
sos recursos, nessa quadra de contenção
de despesas ... A esse propósito, em que pe-
se as atuais agruras financeiras, o gover-
no vemadotando umapolítica que prioriza
projetos bem mais onerosos, mas �poli-
ticamente corretos�, pois propiciam um
�maior retorno nos campos social e am-
biental�. Ora, tal política inexoravelmente
acarretará, em futuro bem próximo, um
forte aumento no preço da energia con-
sumida pela população. Assim, vêm sen-
do reduzidos os aportes de verbas do
BNDES para as usinas termelétricas mo-
vidas a carvão e óleo combustível, caras
e prejudiciais ao meio ambiente, em vista
da emissão de gases poluentes. Entre-
tanto, com a suspensão da construção da

UHE de São Luiz do
Tapajósedeoutrasusi-
nas menores planeja-
das para o curso do rio,
o uso das térmicas se
faráimprescindível.De-
safortunadamente, es-
ta é a solução mais rá-
pida para a demanda
energética, máxime
quando o Brasil reto-
mar o seu crescimento,
truncado, como consa-
bido, pela incompetên-
cia e irresponsabili-
dade dos desgovernos

lulopetistas. A atual busca por novas fon-
tes é muito louvável para a diversifica-
ção da matriz energética brasileira, po-
rém somente será viável em médio pra-
zo, como já comentamos em matérias
anteriores. Portanto, repetimos, o aban-
dono da construção da UHE de São
Luiz doTapajós e de outros projetos se-
melhantes, adrede programados, é, in-
dubitavelmente, um grave retrocesso ao
progresso nacional ...

Como arremate, assinalemos a
acachapante e vexatória derrota do PT e
seus partidecos caudatários, em todo o
Brasil, particularmente nas cidades de
São Paulo e Salvador, apesar dos deses-
perados e patéticos apelos de Lula (o abjeto
tríplice réu),Dilma (�amitômana�), �et ca-
terva�.

Rendamos graças a Deus!

Na mitologia grega,
aHidra era ummons-

tro com corpo de dra-
gão e três cabeças de serpente; quando uma
delas era cortada, cresciam duas em subs-
tituição.Na mitologia política brasileira, ela
surgiu há tempos, cevada nas ideias e ideais
socialistas, vindo a corporificar-se na cria-
ção do Partido Comunista do Brasil (PCB)
em 25 de março de 1922. Desde então, ao
longo de um período marcado por conflitos
de maior ou menor gravidade, ela evoluiu
dos embates armados para a busca da hege-
monia preconizada por Antonio Gramsci,
convencido este de que, pela força bruta,
não seria possível a conquista dos países
ocidentais.

Num Brasil que deixara de ser es-
sencialmente rural, mudaram os líderes e
os processos na busca do Poder e nisso,
não há como negar, a esquerda obteve êxi-
to, notadamente quando criou o Partido
dos Trabalhadores (PT), profundamente
infiltrado por sindicalistas, religiosos e
intelectuais marxistas, além de subversi-
vos anistiados ao apagar das luzes dos go-
vernos militares.

O PT, ancorado nos pilares da ética
e do combate à corrupção, cresceu e ter-
minou por empolgar o Poder em todos os
níveis da administração pública. Por qua-
se treze anos, dominou a política nacional,
elegendo e reelegendo dois presidentes
da República, além de governadores, pre-
feitos, deputados e senadores. Tudo cami-
nhava para a mansa implantação do co-
munismo, sonho maior do Foro de São
Paulo, quando uma operação policial sem
maiores pretensões revelou que boa par-
te das lideranças petistas e de partidos alia-
dos estava envolvida em negociatas com
grandes construtoras, empresas estatais
e órgãos do governo. O prestígio do par-
tido caiu verticalmente e, tudo somado
ao desastre econômico, resultou na de-

A ESQUERDA NÃO MORREU!

fenestração da então presidente Dilma
Roussef.

Terminadas as eleições municipais
de 2016, muitos decretaram a morte política
do Partido e, por extensão, da esquerda. É
bem verdade que não foram repetidos êxitos
passados mas conseguiu eleger prefeitos
por todo o País, mesmo perdendo São Pau-
lo, a joia da coroa. Sem dúvida, a Operação
Lava Jato, levando muitos dos líderes pe-
tistas a terem que explicar à Justiça a origem
dos recursos financeiros repassados ao
Partido e aos próprios bolsos, foi a principal
causa do desastre. Porém, razoável porcen-
tagem de eleitores continua confiando e
defendendo a imagem de Lula, seu líder
maior, enquanto a direção partidária persis-
te em atribuir o desastre eleitoral a fatores
outros que não a revelação do nunca des-
mentido desejo de hegemonia política.

Embora enfraquecida, a esquerda
está longe da derrota. Além dos militan-
tes infiltrados nos Poderes da União, dos
Estados e Municípios,ela conta com a co-
bertura de legendas como PSOL, PSTU,
PCB, PC do B e outras menos radicais,
além de exercer inegável influência nos
sindicatos, nas universidades, na impren-
sa e nos meios culturais, tudo de conformi-
dade com os princípios esposados por
Antonio Gramsci. Não podemos nem de-
vemos esquecer que, ao longo do tempo,
adotando várias formas de atuação, ela con-
seguiu infiltrar-se na maneira de pensar
do brasileiro comum e, hoje, boa parte dos
nossos patrícios aceita como natural, sem
se dar conta disso, ummodelo cada vez mais
voltado para o socialismo e o estatismo.

Há que reverter tal quadro. O monstro
não morreu e suas cabeças aí estão, provo-
cando descontentamento e sabotando
ações governamentais voltadas para resti-
tuir, ao Brasil e aos brasileiros, a esperança
de dias melhores e a fortuna que a esquerda
furtou. (ojbarrosr@gmail.com)

Embora enfraquecida,
a esquerda está longe da derrota.
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VENDO CAMINHÃO, MAS NÃO
ACEITO CARTÃO CORPORATIVO

Bino encontrou essas frases de para-
choque em uma revista especializada

em logística. Mostrou-as à mulher e, como
estava para se aposentar, aproveitou para
revelar um desejo de criança: sonhava ser
caminhoneiro. Convenceu-a que deveri-
am aplicar o dinheiro do fundo de garan-
tia na aquisição de uma carreta. Comprou
uma de segunda mão.

�Dirigido por mim, guiado por Deus�,
estava estampado na traseira. É a campeã
das estradas. Queria mudá-la. Não gostava
de clichês. Foi o primeiro problema. Pediu
sugestão à família. Nada, além da recomen-
dação de não falar mal da sogra, outra pre-
ferida das estradas brasileiras. Igual desafio
foi o de alterar a categoria da sua habilita-
ção. Conseguiu somente na terceira tenta-
tiva.

Precisava integrar-se aos novos com-
panheiros de profissão. Compareceu à reu-
nião do sindicato. Olharam-no com descon-
fiança. Não tinha pinta de caminhoneiro. Pa-
ra disfarçar, comprou camiseta, boné e aque-
la toalhinha, marca registrada da categoria.
Suas múltiplas utilidades vão, desde enxu-
gar o suor do rosto, até limpar a vareta de

óleo do motor. Mesmo assim, não conse-
guiu se enturmar.

O problema da frase continuava a ator-
mentá-lo. Sem ela, o caminhão parecia nu.
Só faria o primeiro frete após bolar alguma.
Na busca de inspiração, foi à garagem de
uma transportadora. �Se não puder ajudar,
atrapalhe. O importante é participar�. �Cari-
oca nem liga mais para bala perdida: entra
por um ouvido, sai pelo outro�. �Cabelo ruim
é que nem assaltante: ou tá armado ou tá
preso�. Não era bem o que procurava.

Matutou muito. Acreditou ter, enfim,
encontrado a solução: �Se quem dirige o Bra-
sil tem cartão corporativo, quemdirige cami-
nhão também deveria ter�. Crente que iria
abafar, revelou-a na segunda visita que fez
ao sindicato. Sonora vaia foi o que recebeu.
Nunca mais voltou.

Era o que faltava para tomar a decisão
de afixar um�vende-se� nopara-brisa.Quem
comprasse, ganharia uma camiseta, um boné
e a toalhinha famosa. Levaria, também, o
�Dirigido por mim, guiado por Deus�, mais
apropriado para a rampa do Palácio do Pla-
nalto do que para as nossas estradas cheias
de buraco.

�Se o horário oficial é o de Brasília, por que a
gente tem que trabalhar de segunda a sexta?�.

�Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama�.

465
atletas (79,5% a mais do

que em 2012)
19

medalhas (foram 17 em 2012)
7

ouros (o recorde era 5, em 2004)
6

pratas (igualou o recorde de 2000)
6

bronzes
(o recorde é 9,

nos Jogos de 1996, 2008 e 2012)
13

medalhas foram conquistadas com
apoio ou tiveram a participação de
representantes das Forças Armadas.

13º
no quadro geral

(melhor resultado do país na história)
12º

no total de medalhas
(empatado com a Holanda)

19
atletas chegaram em 4º ou 5º lugares

Assim como no Pan-Americano do ano
passado, tem sido comumver brasileiros

que ganham medalhas nos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro prestarem continência à
bandeira durante o Hino Nacional - um gesto
militar. E a tendência é de que a reverência se
mantenha pelos próximos anos.

A frequência do gestomilitar nas com-
petições se deve em parte ao Programa de
Atletas de Alto Rendimento, criado em 2008
e desenvolvido pelas Forças Armas Brasilei-
ras, em uma parceria entre o Ministério da
Defesa e o Ministério do Esporte.

No sistema atual, atletas rendimento se
alistamde formavoluntária às ForçasArmadas.
Os competidores passam a receber todos os
benefíciosdemilitares - soldo,13º salário,plano
de saúde, férias, assistênciamédica, além de ter
o direito de treinar nas instalações militares.

Como contrapartida, ficam elegíveis
para participar de competições específicas,
como os Jogos Mundiais Militares. Geral-
mente, os atletas são terceiros sargentos - com
um soldo deR$ 3.111 pelos números de gosto.
Pelo nível de carreira, dificilmente seriam

Brasil no Rio 2016 Conforme prometido no último número, voltamos ao assunto para provar que
graças às Forças Armadas, os resultados desta Olimpíada, superaram todos

os anteriores. Julgamos que os "calção preto" poderiam colaborar por iniciativa
própria, principalmente quando servindo em cidades no interior do País. Geral-
mente os quartéis são procurados pelos clubes e escolas locais para treinamento
de competições desportivas, pois ali encontram pistas de atletismo, campos de
futebol, quadras de desportos coletivos, ginásios e estandes para tiro ao alvo.

Pelo menos, era assim no meu tempo de Oficial de Educação Física no 4º GA
75 Cav, em Uruguaiana. Ali, organizávamos anualmente os Jogos da Primavera sem
qualquer interferência das Secretarias de Educação. A cidade parava para assistir
às competições (vide fotos). O único ginásio da cidade ficava lotado muito antes
do início dos jogos. Nessa época, tivemos o soldado Sidney Alves Martins cam-
peão do Exército (100 m rasos) e a equipe de basquete infantil campeã estadual
derrotando na final, em Pelotas, a de Porto Alegre, por capote! Dessa equipe, dois
jogadores fizeram parte da seleção gaúcha e um da equipe brasileira de veteranos.

Para conhecimento dos responsáveis pelo esporte no Brasil.

APOIO ARMADO

Convênio entre atletas e
militares seguirá até 2020

Ministério da Defesa prevê renovação, da próxima Olimpíada, do
Programa de Atletas de Alto Rendimento, iniciativa que popularizou

a continência em premiações de brasileiros.
Jornalista Wendell Ferreira

chamados em uma eventual guerra.
São investidos cerca de R$ 18 milhões

anuais entre salários e compra de equipamen-
tos. Com isso, 145 dos 465 atletas brasileiros
(31%) na Olimpíada sãomilitares. E já há um
plano para Tóquio 2020, que inclui os Jogos
Mundiais Militares de 2019.

-Nãodevemos avaliar que, após os jogos
de 2016, encerramos uma etapa. O nosso plane-
jamento é para aOlimpíada de 2020. E pode ser
expandido para a seguinte. Devemos investir
na base e pensar em novos talentos - disse
Paulo Zuccaro, diretor do Departamento de
DesportoMilitar doMinistério da Defesa em
entrevista ao jornal Hoje em dia.

Alémdacontinuidadedoprogramaatual,
o Ministério da Defesa tem outros projetos.

- Temos o programa Forças do esporte,
emque são atendidos 21mil crianças e adoles-
centes de seis a 16 anos. Tem o de alto ren-
dimento, mas tem também o de base e de ini-
ciação., Estamos iniciando tambémumproje-
to-piloto paraolímpico chamado João do Pulo
- explicouoministrodadefesa,Raul Jungmann,
em entrevista ao canal GloboNeus.

(Publicado no Zero Hora - 18/08 - Porto Alegre/RS)

1968 - Equipe infantil de basquete campeã estadual (14/15 anos) Abertura dos Jogos da Primavera / 1963 no Estádio do 4º GA75 Cav

O único ginásio na cidade de Uruguaiana,
o do Instituto União, ficava completamente
lotado, bem antes do início dos jogos
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DIADOAVIADOR
ORDEM DO DIA DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

Celebrar o voo domais pesado que o ar
transcende a importância do feito do

brasileiro Alberto Santos Dumont e de seu
imensurável legado para a humanidade.

Sua contribuição no campo da avia-
ção, assim como nas outras linhas de
pesquisa que desenvolveu, repercutiu em
sólidas modificações para nossa socie-
dade e representa a consolidação da en-
genhosidade e da persistência em prol de
um objetivo, o desenvolvimento.

Desta feita, cabe a celebração de hoje
homenagear os esforços de nossos an-
tecessores e o permanente empenho da-
queles que, na atualidade, dão prosse-
guimento aos feitos do nosso Patrono da
Aviação.

Assim sendo, a Força Aérea Brasi-
leira registra e externa as congratula-
ções para os aviadores, mantenedores,
equipes de solo e de apoio, os aficiona-
dos, enfim, todos que dão vida à ativi-
dade de voar e fazer voar.

Neste momento de celebração, volto
minhas palavras aos integrantes da Força
AéreaBrasileira.

No ano do nosso septuagésimo quinto
aniversário devemos fazer uma reflexão
sobre o que somos, onde estamos, o que
queremos ser e onde estaremos dentro de
vinte e cinco anos, quando completaremos
o centenário de nossa criação.

Se olharmos para trás, veremos que
construímos uma Força Aérea sobre só-
lida base de idealismo e carregada de res-
ponsabilidade em relação ao destino de
nossa nação.

Nascemos sobo fogoda segundagran-

Brasília, 21 de outubro de 2016.

de guerra e, desde cedo, sentimos a dor do
sangue derramado dos nossos jovens avi-
adores. Marcaram naquele ano de 45 que
nosso destino seria vencer ou morrer.
Essa forte motivação para encarar desa-
fios traçou o rumo de nosso futuro.

Percebemos e decidimos, já naquela
década, que o Brasil teria um futuro com

fortes vínculos com a aviação.

Tivemos nestes 75 anos diversas
gerações, que foram agregando valor ao

nosso espírito aeronáutico, digno de Santos
Dumont e de nossos predecessores da

Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro.

Neste contexto, destaca-se a figura
de nosso patrono Eduardo Gomes, um
dos heróis dos Dezoito do Forte e criador
do Correio Aéreo Nacional, o CAN, que
jamais deixou de ter sua fundamental
existência para a integração de nosso
imenso território. Até os dias de hoje
nosso país depende fundamentalmen-
te da aviação para integrar as remotas
regiões do norte e noroeste brasileiro.

Não podemos perder a consciência
dessa responsabilidade. Devemos, pois,
manter o mesmo espírito de Eduardo Go-
mes, Protásio, Camarão e tantos outros.

Ao valorizar nossa missão de inte-
gração nacional, atendemos uma de nos-
sas três grandes responsabilidades, que
são integrar, defender e controlar. Não
devemos, entretanto, dispensar menos
atenção à grande responsabilidade de
defender e garantir a integridade de nos-
so território.

É primordial ter a consciência da di-
mensão de nossa área de responsabilida-

de, de nossas riquezas nomar e emregiões
pouco habitadas e carentes de infraes-
trutura.

Para tanto, devemos estar prepara-
dos! As ameaças podem estar ocultas,
mas existem e podemmostrar suas garras
como temos visto ao redor do mundo em
tempos recentes.

Neste contexto, a indispensável in-
corporação de novos vetores e armamen-
tos, a modernização da estrutura orga-
nizacional, o domínio de tecnologias e a
plena integração com as Forças coirmãs
centrada em um Ministério da Defesa
estruturado e coeso, concorrerão para o
sucesso de nossa missão.

Outra grande responsabilidade de
nossa Força Aérea émanter o controle de
22 milhões de quilômetros quadrados,
durante 24 horas do dia, sete dias da se-
mana. Uma missão hercúlea que temos
cumprido com maestria, a despeito das
restrições financeiras que afetam o siste-
ma. Este trabalho é reconhecido inter-
nacionalmente, colocandooBrasil entreos
primeirospaísesemexcelênciadosserviços
prestados.

Para que possamos manter a van-
guarda de nossas ações e estarmos ple-
namente capacitados aos desafios do fu-
turo, nesse ano em que comemoramos o
jubileu de 75 anos de nossa Instituição
foi lançado um estudo ousado e inova-
dor, o projeto Força Aérea 100.

Um importante conceito, baseado em
estudos complexos e estritamente alinhado
com o que existe nas modernas Forças
Aéreas de todo o mundo, possui como

objetivoprimordialacentralizaçãodeativi-
dades administrativas e a otimização do
emprego operacional de nossos vetores.

Assim sendo, omomento nos impele
a focar as ações para nossa missão ins-
titucional e, motivados pela engenhosi-
dade e perseverança de nosso Patrono,
iniciamos esta jornada que nos conduzirá
a uma Força Aérea mais forte e opera-
cional.
Integrantes doComandodaAeronáutica,

Ao celebrar o marcante voo de San-
tosDumont,manifesto minhas saudações
a cada um dos membros deste efetivo
responsável pelo cumprimento das inú-
meras atribuições de nossa Força.

Neste contexto de regozijo, rogo que
cada um dos senhores e senhoras este-
jam convictos que o fruto de suas ativi-
dades é um Brasil mais justo e soberano.
Mantenham, portanto, a radiante chama
da motivação. A nação brasileira reco-
nhece seus trabalhos, seja por meio da
integração nacional, do desenvolvimen-
to tecnológico, do gerenciamento do trá-
fego aéreo ou, da permanente vigilância
de nossos céus.

Dessa forma, permaneçam serenos e
confiantes no fiel cumprimento de suas
atribuições para que possamos navegar
ombreados por nossos irmãos de armas
rumo ao futuro promissor que todos al-
mejamos.

Parabéns pelo Dia do Aviador!
Parabéns a toda a Força Aérea Brasileira!

Tenente-Brigadeiro-do-Ar
NIVALDO LUIZ ROSSATO

Comandante da Aeronáutica

Como colaboração à Ordem do Dia, lembramos ao Brigadeiro Rossato, pois lamentavelmente não foi
citado, que o Patrono da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Eduardo Gomes, quando tenente coronel co-
mandante do 1º Regimento de Aviação, a 27 de novembro de 1935, na Intentona Comunista eclodida no Rio
de Janeiro na Escola de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos e no 3º Regimento de Infantaria (Praia

Vermelha), foi ferido logo no início da
traiçoeira rebelião e mesmo assim, se-
reno na sua bravura, soube desassom-
bradamente, e sem esmorecimento, co-
mandar uma reação magnifica, dando
um exemplo de grandeza moral e pa-
triótica.

Terminada a luta no Campo dos Afonsos, duas es-
quadrilhas de três aviões Voight �Corsair� decolaram pa-
ra apoiar o ataque ao 3º Regimento de Infantaria, domi-
nado pelos comunistas, aniquilando-os. Julgamos que es-
se fato, jamais poderia ser omitido.

É a História da Força Aérea e do Brasil.

NOSSO COMENTÁRIO

Eduardo Gomes
Patrono da Força Aérea

Lembramos também, que no
ano passado nesta mesma

data, 27 de novembro, o coman-
dante do Exército, general Villas Bôas em
formatura na EsSA � Escola de Sargentos
das Armas, em Três Corações/MG falando
para 718 alunos 3º sargentos diplomados,
não citou a traição cometida por aqueles
que queriam (e ainda querem) implantar um
regime comunista em nosso país.

Um �esquecimento� imperdoável e
incompreensível, considerando-se a sua
relevância e importância no contexto da His-
tória Militar e do Brasil!

ESCOLA DE AVIAÇÃO
CMT TENCEL IVO BORGES
1º REGIMENTO DE AVIAÇÃO
CMT TENCEL EDUARDO GOMES

Local histórico onde, em 1935, os comunistas
praticaram frios, covardes e traiçoeiros assassinatos

TRÊS CORAÇÕES/MG
EsSA - ESCOLADE SARGENTOS
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ESQUECER,TAMBÉMÉTRAIR!
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* Luís Mauro
Ferreira Gomes

* Coronel-Aviador, Presidente da Academia Brasileira de Defesa, Vice-Presidente do Centro
Brasileiro de Estudos Estratégicos; e Membro Efetivo do Instituto de Geografia e História

Militar do Brasil e dos Conselhos Deliberativos dos Clubes Militar e de Aeronáutica.

O candidato Freixo beija o deputado Wyllys

Comemoramos, hoje, o Dia do Aviador e o
DiadaForçaAéreaBrasileira, emhomena-

gemaumdosmaiores feitos dos temposmoder-
nos, produzido por umdosmais geniais e desta-
cados brasileiros, Alberto Santos-Dumont, que
impressionouParis e oMundo, ao realizar o pri-
meiro voo autopropulsado com aeronavemais
pesada do que o ar, no dia 23 de outubro de
1906, no Campo de Bagatelle, tendo percor-
rido a distância de 60 metros, entre 2 e 3
metros de altura, em 7 segundos, e conquista-
do o prêmio Archdeacon.

Como aviador brasileiro e patriota, que
dedicamos todos os nossos dias à Força Aérea
Brasileira, sentimos,nestemomento, forteemo-
ção e sensação de orgulho, por pertencermos a
umaInstituiçãoque tantos serviçosmemoráveis
já prestou e continuará a prestar ao Brasil.

Contudo, é lamentável que esse regozi-
jo tenha sido conspurcado pela sordidez de
alguns agentes na campanha para a eleição, em
segundo turno, do prefeito do Rio de Janeiro,
cidade que escolhemos para passar os últimos
anos de nossa vida.

Algunsveículosdecomunicação, emvez
de informar,comolhescabe,procuraminterferir
noprocessoeleitoral,pordivulgarem,comgran-
dedestaqueedeformadistorcida, fatospassados
da vida de um candidato, enquanto silenciam
sobre os passados e presentes do outro.

Que a intenção da Revista Veja é influ-
enciar os eleitores se explicita pelo fato de a
última edição ter tido uma capa para a edição
nacional, com a figura de Eduardo Cunha, e
outra, apenas, para o Rio de Janeiro, com a
fotografia de Crivella, possivelmente, identi-
ficado em inquérito policial. Também, o com-
prova o título escandaloso da matéria: �A
Foto que Crivella Esconde Há 26 Anos�.

Já aRedeGlobo, por todos os seusmeios
decomunicação,procura,muitoclaramentepara
esteobservador, favoreceracandidaturadeFrei-
xo,paraprivilegiar suasconveniênciascomerci-
ais, frente à concorrente TV Record, em detri-
mento dos interessesmaiores daNação e de seu
compromisso de informar a verdade.

Mas não se poderia, mesmo, esperar ou-
tra coisa de quem não hesitou em prostituir a
memóriadopatrono�decujos frutosdo trabalho
vivemnababescamenteatéhoje�provavelmen-

ENTRE O JÚBILO
E A APREENSÃO

te, em troca das migalhas
milionárias oferecidas por
umgoverno sectário e cor-
rupto, afastado, em boa
hora, pelo instituto do �impeachment�.

O candidato Freixo, em sua propagan-
da eleitoral, supervaloriza a foto de Crivella,
mas, tanto as entidades citadas quanto ele fin-
gem ignorar fatos e fotos discutíveis em que
ele mesmo aparece envolvido.

Não encontramos, em nenhum meio de
comunicação,qualquerdestaqueàfotografiaem
que Freixo, supostamente, aparece confraterni-
zando com a fina flor da bandidagem carioca.

É interessante, que, ao pesquisarmos
na Internet, para verificar se era verdadeira a
fotografia recebida por e-mail, somente a en-
contramos em sites que, sem lhe contestar a
autenticidade, procuravam defender o foto-
grafado, alegando que ela teria sido conside-
rada fora de contexto e que os traficantes já
tinham cumprido suas penas.

Todos os outros links que, presumivel-
mente, levariam a ela, conduziam a páginas
que tentaram ataques cibernéticos contra
nosso computador, sugerindoa açãodehackers
para impedir sua difusão e prejudicar quem
por ela se interessasse.

Tambémpouco se falou da foto emque o
candidato Freixo beija um deputado na boca.
Enquanto a �progressista�RedeGlobohesitava
tantoempermitiroquechamavamdebeijo�gay�
em suas novelas, os nossos políticos já o prati-
cavam às escâncaras, ao vivo.

Omínimoquedevemosexigirdoprefeito
de nossa cidade é um pouco de compostura.

Esperamos, com todas as nossas for-
ças, que os eleitores do Rio de Janeiro não se
deixem enganar por aqueles que não se cons-
trangem em comprometer o futuro do País,
para colher pequenos benefícios pessoais.

Seria desastroso, depois de nos termos
livrada do PT com tanto sacrifício, vê-lo res-
surgir das cinzas, revigorado e sob nova admi-
nistração, encarnado no PSOL, uma de suas
variantes mais radicais.

Liquidemos logo esse assunto. Não dei-
xemos para amanhã, o que podemos fazer
hoje, com muito menos esforço.

O candidato Freixo com alguns amigos

11111 Segundo amensagem recebida são estas as personalidades: JOSÉ JÚNIOR, presidente do AfroReggae; POLEGAR e
TUCHINHA, traficantes da Mangueira; MARCELO FREIXO, candidato à prefeito do Rio de Janeiro; LELECO,

presidente da Associação da Nova Brasília; e Mr. M, traficante do Complexo e foragido da ocupação das forças de
segurança (não podemos confirma-lo, pois não conhecemos nenhum desses cidadãos).

s urnas constataram, o PT quase foi à lona.
Criado em 1980, o partido surgiu como um representante da luta política e social,

procurando representar os trabalhadores, os movimentos sociais e os setores explorados
e excluídos da sociedade. Após 36 anos, foi derrotado por sua incompetência administra-
tiva, sua roubalheira desenfreada, sua arrogância desmedida, suas mentiras, seu egocen-
trismo exacerbado � que sempre colocou os interesses do partido acima dos interesses da
nação � sua canalhice, enfim, que, através de seu populismo teatral, conseguiu enganar
grande parte da população. Mas devemos permanecer alertas, pois as sobras do esquerdismo
arcaico ainda são perigosamente persuasivas.

Publicado no Pampulha - BH - 08 a 14/10

A TURMA DA BOQUINHA� on-
de, entre outros, estão os dirigentes do
MST, da CUT, UNE, milhares de �pesca-
dores� do auxílio-defeso, fraudadores do
Bolsa Família e servidores comissionados
� não abrirá mão de suas tetas bilionárias
assim tão facilmente. A versão do �golpe
das elites� continua sendo manipulada pe-
los blogueiros de esquerda, que foram mui-
to bem alimentados pelo propinoduto, pe-
los militantes amestrados, que acreditam
cegamente nos pensamentos da elite pe-
tista, e pelos ingênuos, que movidos emo-
cionalmente por apelos inconsistentes,
são incapazes de olhar para o lado e ver os
resultados do seu desejado �socialismo
do século XXI�, que na Venezuela já está
matando os cidadãos de fome. O PT e alia-
dos são os culpados pela crise que enfren-
tamos, mas �existe uma figura oculta� por
trás de tudo isso.

NÃO, NÃO ÉO CACHORROCI-
TADO em uma das trapalhadas de Dilma,
mas sim uma grande parcela dos brasileiros,
que preferiu não se manifestar nas urnas,
negando o fato de que, como afirmou Aris-
tóteles, todo ser humano é um animal polí-
tico por natureza. O esvaziamento das urnas
deve merecer a atenção de todos, porque,
primeiro, o voto consciente é a nossa única
solução contra os maus políticos, segundo,
porque as sobras pensantes do esquerdis-
mo arcaico são ativas, e pior, amarradas
ao poder público e com uma enorme capa-
cidade de alienar os chamados inocentes
úteis. Vejam o exemplo de alguns estudan-
tes, que vão às ruas defendendo os man-
tras de esquerda que lhes são passados.
Falta-lhes consciência crítica sobre a re-
alidade da vida, muito diferente do ideolo-
gismo rasteiro que lhes é imputado pelos
manipuladores socialistas.

O PT e aliados são os culpados pela crise que enfrentamos

Nesta data são assentados as raízes de Nacionalidade Brasileira, na 1ª Batalha
dos Guararapes, quando miscigenada pela integração das três raças, represen-

tadas pelos brancos João Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros, pelo negro Hen-
rique Dias e pelo filho da terra, o índio Felipe Camarão, impulsionados pelo mes-
mo ideal, fazem surgir um Exército em ação � O Exército Brasileiro!!!

A BATALHA DOS GUARARAPES
Dezenove de abril de 1648 � Arraial do Bom Jesus � Recife/PE

Cláudio e Miguez

A 15 de novembro de 2014, foi executa-
do no Theatro Municipal do Rio de Janeiro,
o movimento Sinfônico �A Batalha dos
Guararapes� de autoria do compositor mi-
neiro Cláudio Moller de Freitas.

Fizemos contato com ele (morador em
BH) que demonstrou seu in-
teresse em adaptar sua obra
para a execução dessa sinfo-
nia pelas Bandas Musicais
(Sinfônicas) do Exército.

Recentemente, a 18 de
setembro, fomos convida-
dos pelo compositor Cláu-
dio Freitas para assistir na
Sala SérgioMagnani da Fun-
dação de Educação Artísti-
ca, em BH, �O primeiro registro do Trio
Villani-Côrtes de cordas apresentando obras
de compositores como Heitor Villa-Lobos,
EdmundoVillani-CôrteseCláudiodeFreitas,
que foi aplaudido de pé, durante vários mi-
nutos, delirantemente. Na ocasião, foram
distribuídos aos espectadores o CD �Três

Tons Brasileiros� com as músicas apresen-
tadas. �Outro grande nome da música de
Câmara brasileira a ser gravado pelo Trio
Villani-Côrtes no disco é o também Cláu-
dio de Freitas, fagotista e compositor de
grande destaque na atualidade�. Com pas-

sagens pela Orquestra
Sinfônica de Minas Ge-
rais e como solista da Or-
questra Sinfônica de São
Paulo por 12 anos, Cláu-
dio vem conquistando
cada vez mais espaço com
suas obras. Duas delas já
foram interpretadas pela
Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais�

Agradecemos o convite ao Cláudio,
que nos informou não ter ainda apresenta-
do a partitura da � A Batalha dos Guara-
rapes�, em virtude de estar assoberbado com
compromissos assumidos anteriormente e
por motivo de constantes apresentações.
Aguardemos...

AS SOBRAS
A
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AGUERRILHA DOARAGUAIA

Parte dos integran
comandada pelo entã

- Às 20:00h de 11 de outubro, teve
lugar no CírculoMilitar de Belo Horizonte/
MG, a apresentação da palestra abordando
otema�AGuerrilhadoAraguaia�.Apesar
de ter sido também prevista uma exposição
sobre a Guerrilha do Caparaó, esta não se
realizou em razão da necessidade urgente
do palestrante de dirigir-se à Brasília, em
atendimento a problemas familiares.

- Inicialmente destacou-se a presen-
ça das seguintes autoridades: Cel Laurence
AlexandreXavierMoreira, Comandante do
12º Batalhão de Infantaria; Juiz deDireito
e historiador Marcos Henrique Caldei-
ra Brant; JornalistaWilsonMiranda, Presi-
dente da Associação Mineira de Imprensa;
Cel Adalberto Guimarães Menezes, repre-
sentando o Instituto Histórico e Geográfico
deMinasGerais;CelReynaldoDeBiasiSil-
va Rocha, Presidente doGrupo Inconfidên-
cia;Dr.HélioViana,doCírculoMonárquico;
Professora Universitária Maria da Concei-
ção Oliveira Campos, Assessora de Direito
Público;Dr. JoséGontijo Pires,monarquis-
ta deArcos eDr.AnselmodeBarcelosCou-
ra, monarquista residente em Milão/Itália;
Engenheiro Fernando Gonçalves Castelo
Branco, Presidente da Associação dos Ofi-
ciais daReserva deBeloHorizonte; Cap Jo-
sédeBarrosFilho,PresidentedaABEMIFA
- Associação Beneficente dos Militares
das ForçasArmadas; Cel AvViniciusMi-
randa Villa Nova, do PAMA/Lagoa San-
ta; Cel Rossi Vieira, Presidente da Asso-
ciação de Ex-Combatentes/BH, Econo-
mista João de Sousa Armani, Vice-Presi-
dente daAREB/BHeSuboficial José Fon-
seca Pinheiro, Presidente da Associação
Beneficente dosMilitares Inativos e Gra-
duados da Aeronáutica.

- Emseguida, foi cantado comgrande
entusiasmo o Hino Nacional Brasileiro.

- Antecedendo o evento, o Cel Carlos

Claudio Miguez, Editor do
Jornal Inconfidência e inte-
grante da Diretoria doGrupo
Inconfidência, fez uso da pa-
lavra. Apresentou o Jorna-
lista Ary Tadeu, que irá en-
carregar-sedapublicidadedo
Jornal; comentou a ausência
do Gen Marco Antônio Felí-
cio da Silva, que participaria
da palestra da Guerrilha do
Caparaó, fazendo em seu lu-
gar uma narração sucinta da-
quele evento e colocando-se
à disposição para perguntas;

avisou que ao término da solenidade es-
tariamdisponíveis para distribuição exem-
plares do INCONFIDÊNCIAe à venda, re-
vistas e livros históricos para aqueles que
se interessassem, e concluiu anunciando
que ao final seria servido um lanche.

- Na sequência, convidou-se o confe-
rencista para narrar sua participação na
Guerrilha do Araguaia como Comandante
de Patrulha de Combate, oferecendo con-
juntamente sua visão particular do conflito,
e assim ele se expressou:

�GUERRILHADOARAGUAIA
Palestrante: �Malaquias� (codinome) -

ComandantedaPatrulha
deCombate �Índia�

1-ObjetivodaGuerrilha
- Tomada do poder pela luta armada

para implantação do regime comunista no
Brasil. A criação da �área estratégica� no
�Bico do Papagaio� - sul do Pará, em ple-
na selva amazônica, foi uma iniciativa dos
comunistas. Os militantes recrutados nas
cidades, oriundos do movimento estudan-
til e operário, seriam no futuro os membros
do�ExércitoPopular deLibertação�, para
impor ao Brasil uma República Democrá-
tica Popular, ou seja um governo marxista.
A respeito do �Exército Popular�, os guer-
rilheiros recorreram aos ensinamentos de
Mao Tsé-Tung, que dizia: �Somente cons-
truindo o Exército do Povo, poderão ser
travados combates decisivos para a toma-
da do poder�.

- Às vésperas do início da 3ª Fase
das operações no Araguaia, a �Comissão
Militar,� que comandava a Guerrilha do
Araguaia, mantinha a ilusão de que o Exér-
cito não entraria na mata, devido ao tem-
po chuvoso, por não possuir tropa espe-
cializada para combate na selva e devido
a problemas de logística, sendo imprová-
vel o cerco total da área.

2-OperaçãoMarajoara
Setembro de 1973

Na época, o assunto �Guerrilha do
Araguaia� era secreto. O recrutamento dos
militares que integrariam a Operação Ma-
rajoara, foi feito nas diversas unidades do
Comando Militar da Amazônia, particular-

mente as de fronteira, com cabos e soldados
veteranos e com amplos conhecimentos de
selva. Os militares recrutados foram apre-
sentados no Centro de Operações de Selva
eAçõesdeComando(COSAC)emManaus/
AM, tudo no mais absoluto sigilo. Forma-
das as equipes, foi iniciado o treinamento
especial de combate na selva direcionado
para a Guerrilha do Araguaia. As equipes
eramformadaspor10combatentesdeselva,
todas comandadas por Sargentos.

- Ao anoitecer do dia 06 outubro, de-
sembarcaram de um avião Hércules C-130
da FAB, no Aeroporto de Marabá/PA, os
integrantes da Operação Marajoara, es-
pecializados em operações de combate na
selva, totalmente descaracterizados, em tra-
jes civis característicos da região, semqual-
quer identificação relativa a posto ou gra-
duação e todos utilizando codinomes, in-
clusive o pessoal da FAB. Após o desem-
barque, a tropa foi conduzida para aZonade
Reunião na região de Amapá, sede do Co-
mando Operacional, onde foi apresenta-
da ao Comandante do Destacamento Ca-
mopi. No local foi servido um lanche e
distribuição de catanho (ração fria). As pa-
trulhas de combate na selva penetrariam
na mata descentralizadas, dispondo de
obstinação, autonomia operacional, au-
sência de apoio logístico e adotando pro-
cedimentos não convencionais, para
nela permanecer por vários meses, exata-
mente na época das chuvas.

3-PatrulhadeCombate�Índia�
Efetivo: 10 combatentes de selva, co-

mandando por mim, de codinome �Mala-
quias� (1 Sgt, 2 Cabos e 7 Soldados ) e um
mateiro (civil).Omateiroqueseguiaà frente
da patrulha, era um agente de inteligência
que participou daOperação Sucuri, noBico
do Papagaio, durante 5 meses, tendo am-
plos conhecimentos sobre os guerrilheiros,
suas redes de apoio, trilhas e caminhos que
conduziam aos refúgios.

- 06 de outubro de 1973
Às 20:00h, a coordenação e planeja-

mento operacional reuniu todas as patru-
lhas para entregar as ordens de operações,
com as missões a serem executadas. Às
23:00h deu-se o início do combate naGuer-
rilha do Araguaia, e a primeira Patrulha a
entrar em ação foi a �Índia�, com a seguinte
missão de busca e apreensão: prender 4
auxiliares de guerrilha que atuavam na área
do Destacamento de Guerrilha �B�, reduto
do Osvaldão, em três localidades: Palestina
(2), Grota Vermelha (1) e Santa Luzia (1),
sendo todos moradores locais e integrantes
da rede de apoio e já devidamente identifi-
cados, sendo 2 por sinal, �compadres� do
Osvaldão, Comandante do Destacamento
�B�. Um veículo descaracterizado trans-
portou a patrulha até o km 90 da Rodovia
Transamazônica, e a partir daí, entramos na
mata seguindo a pé, tendo na frente da Pa-

trulha omateiro, e
eu logo atrás, se-
guido do restante
da patrulha, em
formação de com-
bate, pronto para
qualquer eventu-
alidade.Apósuma
caminhada notur-
na de cerca de 5
horas numa mata
fechada, utilizan-
do uma trilha co-
nhecida pelo guia,
e por volta das
05:00h,chegamos
a Santa Luzia, on-
de prendemos 1
auxiliar de guerri-
lha e seguimos para Grota Vermelha, onde
foi preso mais um. Finalmente atingimos
Palestina, onde detivemos os 2 últimos. À
tarde, foi realizado o resgate pelo Cetera
(helicóptero da FAB) dos 4 prisioneiros,
que foram conduzidos paraMarabá. Amis-
são foi concluída com êxito em 16 horas. A
prisão dos integrantes da rede de apoio e
seu isolamento das localidades onde mora-
vam, destinava-se a quebrar os vínculos da
população com os terroristas, cortar suas
possibilidades de abastecimento e impe-
dir a entrada de gêneros para dificultar
sua sobrevivência. No final do dia a patru-
lha foi resgatada pelo Cetera, retornando
à base de Bacaba no km 68 da Rodovia
Transamazônica.NoDestacamentoCamopi,
ocorreu outra reunião de patrulhas em 07
outubro, às 19:00h, na Sala de Operações,
chefiada pela Seção de Coordenação e Pla-
nejamento, tendo como participantes todas
as patrulhas, inclusive os mateiros. O obje-
tivo dessa reunião foi dar o conhecimento
às patrulhas de suas missões de combate a
serem executadas e as informações sobre o
inimigo e suas bases de guerrilha. Foram
entregues aos Comandantes mapas e foto-
grafias aéreas da região, e à patrulha �Índia�
foi determinada a partida em 08 Out 1973
com saída às 05:00h, deslocando-se em
veículo descaracterizado até o km 90 da
Transamazônica, com a missão específica
de atacar o grupo de guerrilheiros denomi-
nado �Chinacom�, que operava na região

Cap Everaldo, Cel Miguez, Jornalista Wilson,
Cap Barros e Cel Loureiro

Juiz Caldeira Brant e Wilson Miranda

Coronel Reynaldo De Biasi Silva Rocha



Nº 232 - Outubro/2016 15

ntes da Patrulha de combate �INDIA�,
ão 2º sgt BARROS (agachado no centro)

de Chega com Jeito, próximo ao Brejo
Grande, área do Destacamento �A�. Com
a duração estimada de 6 dias, fizemos
nosso trajeto e ao chegar ao local, reuni
a patrulha na orla da mata e fiz a inspeção
de praxe, dando-lhe as recomendações
mais importantes.

- A partir daí, a patrulha adentrou na
mata, a pé. O deslocamento era ummarchar
constante sempre com muita atenção, prin-
cipalmentenaexpectativadeencontro inopi-
nado com o inimigo. No caso de encontro,
o combatente que mantivesse contato visu-
al com o inimigo, abriria fogo, independen-
temente de ordem. Depois de dias vascu-
lhando a área, caminhando namata fecha-
da e molhada, começamos a notar vestí-
gios de pisada de gente no mato e nos ter-
reiros de casas abandonadas. Agora era
só seguir os rastros. Pelos dados estima-
dos, o efetivo desse grupo variaria entre 5
a 7 guerrilheiros, entre eles 2 mulheres. Lo-
calizamosumaranchariacommarcasdeuso
recente próxima a um riacho, indicativo de
que o inimigo estava na área. Identificamos
uma trilha com pegadas nítidas, frescas e
rastrosdemulher, sinaldeque tinhamporali
passado recentemente. Estávamos seguin-
do aquele grupo na mata desde cedo, e na
expectativa de um encontro inopinado com
o inimigo, fui alertado pelo mateiro de que
poderíamos estar sendo seguidos. Diante
disso, resolvi parar e ficar à espera e armei
o dispositivo de combate. Todos os com-

batentes da patrulha sabiam exatamente
como proceder diante do inimigo e quais
as formações de combate; agora aguar-
dávamos que eles se mexessem e no si-
lêncio da mata, quem se mexe se destaca.
Não tínhamos contato visual com eles ain-
da, mas deslocamo-nos de rastejo tentando
colocá-losnamiraparao tiro.Osguerrilhei-
ros já sabiam da presença da patrulha e sua
proximidade frente a eles, e seguindo a tri-
lha, frente ao nosso local de parada, resol-
veramagir.Daí,dentroda táticadaguerrilha
partiram para o fustigamento, na tentativa
de retardar o nosso avanço e evitar o con-
fronto. O tiroteio começou violento - ouví-
amos os projéteis zunindo, o impacto nas
árvores esfarelando suas cascas e sacudin-
do as folhagens por cima de nossas cabe-
ças. Dei sinal para o ataque e o tiroteio foi
intenso. Eles recuaram rapidamente e fugi-
ram correndo e atirando, aproveitando o de-
clive do terreno, que era uma baixada, e sob
a cobertura da mata densa usaram sua trilha
de fuga. Terminado o tiroteio, veio o silên-
cio na mata. Fiz a identificação dos comba-
tentes depois do �batismo de fogo� e veri-
fiquei que não tínhamos baixas. Pelos ves-
tígios deixados na vegetação e as pegadas
no chão úmido, concluímos que os guer-
rilheiros estavam a cerca de 50 m de dis-
tância da patrulha, no início do citado de-
clive. Depois vasculhamos o local onde
estavam posicionados durante o tiroteio
e a trilha por onde eles fugiram correndo.
Reiniciamos a perseguição, seguindo seus
rastros durante dois dias. O trabalho de
achá-los era questão de tempo; eles esta-
vam cercados, com várias patrulhas em
seu encalço.

Depois de uma semana na mata, re-
tornamos à base de Bacaba. Era notório
nosso precário estado físico: cansados, su-
jos, empolados com picadas de mosqui-
to, formigas e maribondos, pés com calos
e esfolados, sem falar em cortes, mordi-
das e escoriações em geral, sendo a hora
de recuperar as energias em descanso
pleno. No 3º dia á noite, ás 19:00h, já está-
vamos na Sala de Operações para receber
a próxima missão. Na madrugada seguin-
te, ás 05:00h, a patrulha reiniciava o des-
locamento para a mata.

4 - Descrição dos principais combates
14 Out 1973 - Combate com os guer-

rilheiros do Destacamento �A�, na região
de Caçador, que resultou em várias baixas,
inclusive o Comandante daquele Destaca-
mento.

. 24Out 1973 -Combate comosguer-
rilheiros do Destacamento �A�, na região
dePeixinhoepróximoà localidadedeSome
Homem,combaixadeumaguerrilheira.Nes-
se combate, dois Oficiais (Major/Capitão)
foram feridos sendo um em estado grave,
além de dois outros combatentes.

. 25Dez 1973 -Desde o dia 23/12, as
patrulhas realizaram uma operação de cer-
co contra os guerrilheiros, na região de Sa-
ranzai e Metade, o que levou os guerri-
lheiros para a área da base do Destaca-

mento �A�. As bases de re-
fúgios dos Destacamentos
�B�e�C�, jáestavamcomple-
tamente destruídas pelas pa-
trulhas que atuavam no sul da
Serra das Andorinhas e na re-
gião de Paradalama. Na ma-
nhã do dia de Natal de 1973,
duaspatrulhasdeparaquedis-
tas que participavam do cer-
co, localizaramnoaltodeuma
colina um acampamento,
onde estavam reunidos guer-
rilheiros dos Destacamentos
�A� e �B� com a �Comissão
Militar� e mais elementos do
Corpo de Guarda da citada
Comissão, estando presente o Comandante
inimigodaGuerrilha doAraguaia.O ataque
foi imediato, seguindo-se um violento tiro-
teio com inúmeras baixas, inclusive do Co-
mandante daGuerrilha. Foi o combate deci-
sivo, que determinouo fimda luta, resultan-
do no desmantelamento da Guerrilha do
Araguaia. Osvaldão escapou porque es-
tava no momento do combate, executando
umacamuflagemnumacampamento próxi-
mo, onde os guerrilheiros haviam acam-
pado no dia anterior e, ao ouvir o tiroteio e
diante do risco de ser atingido, fugiu para
esconder-seemseurefúgio localizadonuma
elevação às margens da nascente do Rio
Gameleira, cerca de 30 kmda vila de Santa
Isabel, na encosta norte da Serra das
Andorinhas. Posteriormente, foi locali-
zado e morto por uma patrulha.

5 - Conclusão
As operações começaram com o ata-

que às áreas de atuação dos guerrilheiros,
que foram cercados estrategicamente nas
suas bases e refúgios. Durante o período de
07Out 1973 a 10 Jan 1974, num total de três
meses e três dias, em decorrência das inú-
meras baixas em combate, a Guerrilha do
Araguaia, caminhava para o fim. No início
de1974, comofimdaguerrilha, a3ª fasedas
operações começou a ser desmobilizada,
com o revezamento dos efetivos das patru-
lhas e o retorno de alguns combatentes às
suas Organizações Militares de origem.
No prosseguimento das operações, teve
início a limpeza de área, para confirmar que
não existiam mais inimigos na região, para
caçar os fugitivos e destruir suas armadi-
lhas, seus acampamentos, seus refúgios (to-
cas), pontos de abastecimento � enfim, toda
a neutralização dos guerrilheiros.

6 - Palavras finais
Na guerra de guerrilha, como comba-

tente de selva, executei um bom combate.
Sou sobrevivente, cumpri com omeu

dever de soldado, em defesa da Pátria�.
- O palestrante foi aplaudido de pé

entusiasticamente, como reconhecimento às
palavras firmes e graves contadas em um
relato pleno de conhecimentos, que revela-
vamemseubojo, comoessência, acoragem,
a fibra, o patriotismo, a determinação e o
espírito de cumprimento damissão � carac-

terísticas marcantes do soldado brasileiro.
Mais uma vez, o Comunismo, que

tentava implantar a maligna ideologia no
Brasil, fora vencido � e podemos afirmar,
sempre o será em nossa terra!

-OCelAdalbertoGuimarãesMene-
zes, diretorCultural doCírculoMilitar ofer-
tou ao conferencista o livro �Médici � A
Verdadeira História�, ressaltando o va-
lor do conferencista comomilitar, e colo-
cando em relevo sua pessoa como um
exemplo a ser seguido pelas futuras gera-
ções dos guerreiros de Caxias.

- Após o agradecimento ao Cel Lau-
rence, digno Comandante do 12º Batalhão
de Infantaria, que apoio-nos com uma equi-
pe chefiada pelo Sargento Paiva executan-
doo imprescindível apoio áudio-visual ao
acontecimento, encerrou-se uma noite me-
morável, com a distribuição dos jornais
Inconfidência, a venda do livro �Médici,
a Verdadeira História das revistas �O Cru-
zeiro e Manchete�, a confraternização e
fotografias durante o coquetel, pago com
a colaboração de todos aqueles que esta-
cionaram seus carros e encaminhando o
respectivo pagamento para o Inconfidên-
cia. Aos interessados, serão distribuídos
certificados do evento.

NR: Considerando que não foi pos-
sível realizar a palestra sobre a guerrilha
do Caparaó, acontecida na divisa de Mi-
nascomEspíritoSanto,pretendemosapre-
senta-la ainda este ano, no mês de dezem-
bro. A confirmar data/hora.

Serão palestrantes o general Marco
Antônio Felício da Silva e omajor PMMG
José Manoel Nascimento do 11º Batalhão
de Polícia Militar, que participou direta-
mente no combate aos guerrilheiros.

Cel Miguez e Caio Bellote, Maria da Conceição,
Jadir Figueiredo (trajando camisa em homenagem

ao Cel Ustra) e Junio Amaral,
integrantes do Grupo Direita Minas

Cap Barros e Coronéis De Biasi e Menezes
que entregou o livro Médici ao palestrante
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Informamos que as edições nº 232, de 31 de outubro e a
nº 233, de 27 de novembro (edição Histórica da Intentona

Comunista), serão enviadas juntas, em virtude da antecipação
da postagem desta última, a fim de chegar a destino antes de

27 de novembro e por motivo de economia.
Mais uma vez estamos enviando dois exemplares da mesma edição
a fim de que um deles seja encaminhado a um parente, um amigo,
um (a) professor (a), com o pedido para que também façam uma

assinatura do INCONFIDÊNCIA.

JORNAL INCONFIDÊNCIA

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

Estas revistas podem serem encontradas nos seguintes locais:
11111 - Banca de Jornais na Av. Olegário Maciel, 1741, em frente ao Hotel Platinum, em Belo Horizonte/MG
22222 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 Centro - Porto Alegre/RS - 33333 - jornal@jornalinconfidencia.com.br

Assinatura anual
A. VIA POSTAL - Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado ou cheque dos correios, no valor de R$ 150,00,
em favor do Jornal Inconfidência e remetê-los para para Rua Xingu, 497 - Alto Santa
Lúcia � CEP 30360-690 � Belo Horizonte � MG - Não enviar dinheiro.
B.VIABANCÁRIA -Depositar ou transferir paraoBancodoBrasil o valor deR$ 150,00
� agência 2655-7 - c/c 28172-7 e por e-mail, enviar o quadro preenchido e o
comprovante do pagamento para jornal@jornalinconfidencia.com.br, e ainda o
cupom citado e o xerox do pagamento para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia
- CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações-e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br.Fone: (31)3344-1500
E. Renovação da Assinatura � a cargo do interessado (idem providências acima).

ATENÇÃO: Verifique no canto inferior direito da etiqueta de
endereçamento postal, o mês/ano do vencimento. E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!

PROFISSÃO/POSTO/GRADUAÇÃO:

NOMECOMPLETO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

CIDADE: UF:

E-MAIL: TEL:

Autorizo a publicação do meu nome SIM NÃO

ASSINATURAS RECEBIDASASSINATURAS RECEBIDASASSINATURAS RECEBIDASASSINATURAS RECEBIDASASSINATURAS RECEBIDAS

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 13:00 / 17:00 h.

Sábado / Domingo de 10:00 / 13:00 h.
Belo Horizonte - Av. Francisco Sales, 199 - Floresta

Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891
Valor do ingresso: R$ 10,00/R$ 5,00 (por pessoa)

Av. Barão Homem de Melo, nº 4.500
Conj. 1501 - Bairro Estoril

Cep: 30450-250 - Belo Horizonte/MG
Telefone (PABX): 31 2516-6380

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

Juiz de Fora - Rua Hoyan, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro

PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

www.anvfeb.com.br

O CRUZEIRO
EXTRA

Aofazerourenovarasuaassinatura,
sedesejar receberviapostal, um

Edições Históricas da Revolução de 1964

MANCHETE

exemplar destas revistas, envie maisR$ 20,00,
por cada uma delas.

11/12/15 300077 R$ 1.000,00 Andaraí/RJ
21/01/16 700271 R$ 150,00 Agência Tamóios/BH
26/01/16 000213 R$ 200,00 Agência Tamóios/BH
11/02/16 614399 R$ 150,00 Centro - São Paulo/SP
18/02/16 262019 R$ 150,00 Ag. Rio de Janeiro/BH
24/02/16 759106 R$ 150,00 Porto Alegre/Centro
12/04/16 321505 R$ 230,00 Wilson Gonçalves - BH/MG
13/04/16 800187 R$ 200,00 Juiz de Fora/MG
16/05/16 407505 R$ 150,00 ??????????
04/07/16 688201 R$ 150,00 Rio de Janeiro/RJ
08/09/16 401729 R$ 100,00 João Pessoa/PB
19/10/16 000002 R$ 200,00 ??????????
21/10/16 900074 R$ 150,50 ??????????

Data Nº Doc. Banco Brasil Valor Local do Depósito/Identificação

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM ENDEREÇO

Mensalmente publicamos a listagem com o nome daqueles que depositaram valores corres-
pondentes à assinaturas (e contribuições espontâneas) do nosso jornal, no Banco do Brasil.
Muitas vezes, esses assinantes deixam de enviar o cupom de assinatura e/ou o com-

provante de pagamento, impedindo o seu cadastramento, a publicação do nome (quando au-
torizado) e a remessa do jornal.

No extrato bancário, só constam os nomes daqueles que fizeram a transferência entre
contas (online, agendada ou da poupança), por serem correntistas do Banco do Brasil. Mesmo
assim alguns nomes são digitados abreviados ou incompletos, impedindo a sua identificação.
Os outros depósitos online (em cheque ou dinheiro) efetuados por quem não é correntista do
banco do Brasil, não são identificados no extrato, nem informado o nome do autor.

Em conseqüência, apresentamos abaixo, a relação dos depósitos não identificados, a fim
de que possam ser cadastrados, se os respectivos depositantes enviarem o cupom e o com-
provante de pagamento. Lembramos que a data (mês/ano) de vencimento da assinatura
é encontrada no canto inferior direito da etiqueta de endereçamento postal.

ASSINATURAS E DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

EXPEDIÇÃODE JORNAIS

Setembro/2016
Adv Maria de Lourdes Lucchin -Adv Maria de Lourdes Lucchin -Adv Maria de Lourdes Lucchin -Adv Maria de Lourdes Lucchin -Adv Maria de Lourdes Lucchin - Porto Alegre/RS, Cel Max Blaschke -Cel Max Blaschke -Cel Max Blaschke -Cel Max Blaschke -Cel Max Blaschke - Rio de Janeiro/RJ, Cap Oto FerreiraCap Oto FerreiraCap Oto FerreiraCap Oto FerreiraCap Oto Ferreira
Alvares -Alvares -Alvares -Alvares -Alvares - Brasília/DF, Adm Raphael de Oliveira Rodrigues de Paula -Adm Raphael de Oliveira Rodrigues de Paula -Adm Raphael de Oliveira Rodrigues de Paula -Adm Raphael de Oliveira Rodrigues de Paula -Adm Raphael de Oliveira Rodrigues de Paula - São Paulo/SP

Outubro/2016
TCel PMMG Adilson A. Bracarense -TCel PMMG Adilson A. Bracarense -TCel PMMG Adilson A. Bracarense -TCel PMMG Adilson A. Bracarense -TCel PMMG Adilson A. Bracarense - Uberaba/MG, Pension Ângela Maria Santos Duarte -Pension Ângela Maria Santos Duarte -Pension Ângela Maria Santos Duarte -Pension Ângela Maria Santos Duarte -Pension Ângela Maria Santos Duarte - Pouso Alegre/
MG, Func Pub Arno Norbert -Func Pub Arno Norbert -Func Pub Arno Norbert -Func Pub Arno Norbert -Func Pub Arno Norbert - Santa Maria/RS, Ten Artur Wilson Stinghen -Ten Artur Wilson Stinghen -Ten Artur Wilson Stinghen -Ten Artur Wilson Stinghen -Ten Artur Wilson Stinghen - Curitiba/PR, Médico CelsoMédico CelsoMédico CelsoMédico CelsoMédico Celso
Angelucci -Angelucci -Angelucci -Angelucci -Angelucci - São Paulo/SP, Gen Ex Délio de Assis Monteiro -Gen Ex Délio de Assis Monteiro -Gen Ex Délio de Assis Monteiro -Gen Ex Délio de Assis Monteiro -Gen Ex Délio de Assis Monteiro - Belo Horizonte/MG, Adv Edelberto AugustoAdv Edelberto AugustoAdv Edelberto AugustoAdv Edelberto AugustoAdv Edelberto Augusto
Gomes Lima -Gomes Lima -Gomes Lima -Gomes Lima -Gomes Lima - Belo Horizonte/MG, Prof Edivelton Tadeu Mendes -Prof Edivelton Tadeu Mendes -Prof Edivelton Tadeu Mendes -Prof Edivelton Tadeu Mendes -Prof Edivelton Tadeu Mendes - São Paulo/SP, Cel Av Fernando HippolytoCel Av Fernando HippolytoCel Av Fernando HippolytoCel Av Fernando HippolytoCel Av Fernando Hippolyto
da Costa -da Costa -da Costa -da Costa -da Costa - Natal/RN, Pension Francisca Maia de Oliveira -Pension Francisca Maia de Oliveira -Pension Francisca Maia de Oliveira -Pension Francisca Maia de Oliveira -Pension Francisca Maia de Oliveira - Rio de Janeiro/RJ, Adv Gerson Antnio FonsecaAdv Gerson Antnio FonsecaAdv Gerson Antnio FonsecaAdv Gerson Antnio FonsecaAdv Gerson Antnio Fonseca
----- Rio de Janeiro/RJ, Magistrado Isalino Romualdo Lisbôa -Magistrado Isalino Romualdo Lisbôa -Magistrado Isalino Romualdo Lisbôa -Magistrado Isalino Romualdo Lisbôa -Magistrado Isalino Romualdo Lisbôa - Belo Horizonte/MG, Empresário Joaquim GomesEmpresário Joaquim GomesEmpresário Joaquim GomesEmpresário Joaquim GomesEmpresário Joaquim Gomes
de Faria -de Faria -de Faria -de Faria -de Faria - Juiz de Fora/MG, Adv Joaquim Mendes Filho -Adv Joaquim Mendes Filho -Adv Joaquim Mendes Filho -Adv Joaquim Mendes Filho -Adv Joaquim Mendes Filho - Matipó/MG, Cel Joel de Carvalho Nascimento -Cel Joel de Carvalho Nascimento -Cel Joel de Carvalho Nascimento -Cel Joel de Carvalho Nascimento -Cel Joel de Carvalho Nascimento -
Rio de Janeiro/RJ, Empresário Jordão José C. de Mattos -Empresário Jordão José C. de Mattos -Empresário Jordão José C. de Mattos -Empresário Jordão José C. de Mattos -Empresário Jordão José C. de Mattos - Belo Horizonte/MG, José Conceição Silveira -José Conceição Silveira -José Conceição Silveira -José Conceição Silveira -José Conceição Silveira -
Curitiba/MG, Engº José Eduardo Starling Soares -Engº José Eduardo Starling Soares -Engº José Eduardo Starling Soares -Engº José Eduardo Starling Soares -Engº José Eduardo Starling Soares - Belo Horizonte/MG, Gen Bda José Vilhena BittencourtGen Bda José Vilhena BittencourtGen Bda José Vilhena BittencourtGen Bda José Vilhena BittencourtGen Bda José Vilhena Bittencourt
----- Brasília/DF, Adv Maurício Azevedo Moraes -Adv Maurício Azevedo Moraes -Adv Maurício Azevedo Moraes -Adv Maurício Azevedo Moraes -Adv Maurício Azevedo Moraes - Porto Alegre/RS, Magistrado Roberto Ladeira -Magistrado Roberto Ladeira -Magistrado Roberto Ladeira -Magistrado Roberto Ladeira -Magistrado Roberto Ladeira - Belo Horizonte/
MG, Capitão Vicente Puchalski -Capitão Vicente Puchalski -Capitão Vicente Puchalski -Capitão Vicente Puchalski -Capitão Vicente Puchalski - Curitiba/PR, Cel PMMG Wanderson Soares dos Santos -Cel PMMG Wanderson Soares dos Santos -Cel PMMG Wanderson Soares dos Santos -Cel PMMG Wanderson Soares dos Santos -Cel PMMG Wanderson Soares dos Santos - Belo Horizonte/
MG, Cel Wilson Tatton Ramos -Cel Wilson Tatton Ramos -Cel Wilson Tatton Ramos -Cel Wilson Tatton Ramos -Cel Wilson Tatton Ramos - Juiz de Fora/MG, Radialista Zair A. CançRadialista Zair A. CançRadialista Zair A. CançRadialista Zair A. CançRadialista Zair A. Cançado - Rio de Janeiro/RJ e mais um civil.

Contribuições espontâneas
Cel Adalberto Guimarães Menezes, Econom Antonio Carlos Portinari Greggio, TCel PMMG Adilson A.Cel Adalberto Guimarães Menezes, Econom Antonio Carlos Portinari Greggio, TCel PMMG Adilson A.Cel Adalberto Guimarães Menezes, Econom Antonio Carlos Portinari Greggio, TCel PMMG Adilson A.Cel Adalberto Guimarães Menezes, Econom Antonio Carlos Portinari Greggio, TCel PMMG Adilson A.Cel Adalberto Guimarães Menezes, Econom Antonio Carlos Portinari Greggio, TCel PMMG Adilson A.
Bracarense, Adv Joaquim Mendes Filho, Adv Gerson Antônio FonsecaBracarense, Adv Joaquim Mendes Filho, Adv Gerson Antônio FonsecaBracarense, Adv Joaquim Mendes Filho, Adv Gerson Antônio FonsecaBracarense, Adv Joaquim Mendes Filho, Adv Gerson Antônio FonsecaBracarense, Adv Joaquim Mendes Filho, Adv Gerson Antônio Fonseca
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As emissoras de TV, exceto a TV Edu-
cativa, há anos deixaram de transmi-

tir o desfile cívico militar em comemora-
ção ao �DIA DA PÁTRIA�.

Com este procedimento estão afas-
tando nossas crianças do aprendizado de ci-
dadania.

A ausência de cidadania tem permi-
tido que brasileiros acolham o �DIA DA
PÁTRIA� como um simples feriado e nada
mais.

A 1ª lição de cidadania é respeitar
os símbolos da República e os fatos His-
tóricos, ainda que estes sejam sofridos.

Aprendemos que Pátria é o conjun-
to de pessoas que formam uma nação, do
mesmo modo, é a fusão dos conceitos de
Nação e Estado. Todavia, entendemos que
a mais sublime definição de Pátria, foi da-
da a conhecer no texto que nos legou nos-
so Mestre RUI BARBOSA:

�A Pátria não é ninguém: São to-
dos; e cada qual tem no seio dela o mesmo
direito à ideia, à palavra, à associação. A
Pátria não é um sistema, nem uma seita,
nem um monopólio, nem uma forma de
governo: É o céu, o solo, o povo, a tradi-
ção, a consciência, o lar, o berço dos fi-
lhos e o túmulo dos antepassados, a co-
munhão da lei, da língua e da liberdade.�

�Devemos ensinar aos nossos filhos
que este solo sob nossos pés é a cinza de
nossos antepassados. Tudo que afeta a na-
ção afetará a todos. Quando cospem noQuero evocar uma das expressões, para

mim, e para muitos outros também de
um militar dos mais admiráveis do Exército
Brasileiro, infelizmente não mais entre nós.
E que muita falta fez à reconstrução da nos-
sa sociedade, a partir de seu falecimento, em
23 de outubro de 1996. Falo do General-de-
Exército Sylvio Couto Coelho da Frota, ad-
mirável soldado da Arma de Osório. Fui por
mais de 30 anos, seu vizinho
no bairro carioca do Grajaú,
reduto de outros militares e
tornei-me seu amigo.

Após sua passagem à
vida civil, em 1977, fizemos
muitas caminhadas matinais
pelas ruas do Grajaú, quando
o general se desabafava, con-
tando episódios que muito o
alegravam na sua longa traje-
tóriamilitar, exaltando sempre
a Arma de Cavalaria. Pergun-
tei-lhe de certa feita, se não se
dispunha a escrever um livro,
que seria de muito sucesso,
e sua resposta foi �depois
de minha morte, alguém o fará�, e, de fato,
seu filho Luiz Pragana da Frota, o fez de for-
ma positiva, na obra, �Ideais traídos� da
editora Zahar. O general Frota dizia que a
carreira militar é um sacerdócio, e só deve
ser seguida por vocação.

Foi um militar disciplinado e disci-
plinador que apoiava seus subordinados
em dificuldades pessoais, familiares ou so-
ciais, era intransigente em questões morais

Se qualquer presidente da República ti-
vesse vontade e coragem de resolver

o problema da atual crise econômica bra-
sileira bastaria atentar para a grande saí-
da que a generosa natureza premiou o Bra-
sil com uma grande e oportuna riqueza.
Estamos perdendo bilhões de dólares em
nossa receita, desperdiçando esse filão
de ouro que ainda está praticamente into-
cável em nosso território. Trata-se do pre-
cioso minério chamado NIÓBIO que a mo-
derna siderurgia emprega em ligas para fa-
bricar aços especiais com dureza e leveza ne-
cessária às naves espaciais, aos foguetes in-
terplanetários, às turbinas de aviões, aos ar-
mamentos bélicos, aos sofisticados equi-
pamentos da medicina, enfim, um sem nú-
mero de utilidades no campo estratégico da
ciência mundial da atualidade.

Para uma ideia de grandeza basta sa-
ber que o nosso país possui 98% de jazi-
das desse mineral ficando o Canadá com
os restantes 2%. A avalanche das nossas
jazidas encontra-se na Amazônia brasi-
leira, na região de São Gabriel da Cacho-
eira e Raposa Serra do Sol, restando, ain-
da, algumas ocorrências desse minério
em Araxá - MG precariamente explorada
por uma empresa privada, associada a

NIÓBIO - UMA SAÍDA PARA A CRISE
Cel José Batista Pinheiro

grupos da China, Coréia e Japão. Esta as-
sociação para extração, exportação e
comercialização do nióbio é altamente da-
nosa aos interesses econômicos do Bra-
sil. Não há controle de produção e quem
dita o preço no mercado mundial é a atra-
vessadora Inglaterra.

Os países que utilizam o nióbio em
suas indústrias, principalmente os Esta-
dos Unidos da América, que importam 10,5
mil toneladas anuais desse minério, sen-
do 83% oriundos do Brasil, mas os indi-
cadores do Conselho Nacional de Produ-
ção Mineral acusam somente 500 tonela-
das exportadas pela mineradora de Araxá
(matemática difícil de explicar) ficam feli-
zes e agradecidos com o descaso das nos-
sas autoridades ao desperdiço de tão pre-
ciosa riqueza.

O cidadão comum, conhecendo
os descaminhos deste absurdo, fica co-
locando caraminholas em sua cabeça,
indagando aos céus o que tem de esco-
ndido nos escaninhos secretos do nos-
so governo, que vira as costas para es-
ta constatação. Será que estamos neces-
sitando de uma Operação Lava-Jatos
para o Nióbio? (19/10)

Rio de Janeiro

O GENERAL SYLVIO FROTA
Radialista Zair Cançado

e disciplinares, dizia que a imagem do chefe
tem que servir de modelo e exemplo para
seus comandados. Granjeou muita admira-
ção dos que com ele serviram, fez todos os
cursos significativos para sua carreira, ocu-
pando alguns dos cargos mais importantes
no Exército Brasileiro, classificava os ho-
mens pela firmeza e beleza de caráter, além
de outros atributos que tivessem.

Considerava o plano
espiritual superior ao ma-
terial, colocando sempre os
seus ideais à frente dos in-
teresses pessoais. Era vol-
tado para a grandeza do
Exército e pleteava sua in-
vestidura na Presidência da
República, porém fatos que
o general chamou de ideais
traídos nos escritos que dei-
xou atropelaram esta cami-
nhada patriótica, que ga-
rantiria uma anistia melhor
analisada para aqueles que
tanta perturbação criaram
no Brasil, sob a inspiração

de nefastas ideologias não condizentes
com o nosso espírito de brasilidade inspira-
do em sentimentos elevados de fraterni-
dade e paz.

E hoje, vemos o Brasil à mercê de
muitos dos inimigos de ontem, de uma cri-
minalidade crescente e de uma terrível ca-
tequização vermelha nas escolas, onde a
moral e o civismo foram sepultados.

Rio de Janeiro

SETE DE SETEMBRO DE 2016
194º DA INDEPENDÊNCIA

SO FAB George Ferreira da Silva
chão estão cuspindo em si mesmo.� (ex-
traído da longa carta do Chefe Seattle da
tribo Swvamisk dirigida ao presidente
dos EUA, em 1855).

O amor à Pátria deve ser acolhido com
grande honra mas, lamentavelmente, en-
contramos brasileiros que professam prin-
cípios democráticos � nem sempre a boca
fala do que está cheio o coração- e afir-
mam ser madeira que cupim não rói. A
nossa democracia é de liberdade, a deles,
de opressão.

A liberdade é o maior bem da vida
e nos credencia, com alegria, às come-
morações de nossas datas históricas,
contudo essa liberdade tem de ser as-
sistida, porquanto, �O preço da liber-
dade é a eterna vigilância�, Brig Eduar-
do Gomes.

Deus nos deu a vida e a liberdade,
precisamos ser capazes de agradecer com
o mesmo fervor com que sabemos pedir.

A esperança demorada enfraquece
o coração mas, fortalece a fé, continuamos
alimentando nossa esperança de bem es-
tar, com direito à vida, saúde, educação,
segurança, moradia, igualdade e justiça
como valores de uma sociedade fraterna
e sem preconceitos.

Que a nossa INDEPENDÊNCIA com
liberdade, responsabilidade e justiça, seja
eterna como uma estrela, no firmamento,
com todo seu esplendor.

Recife/PE

�Tropeço da democracia�: tais pa-
lavras foram ditas pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal, em aula por ele adminis-
trada, referindo-se ao impeachment con-
tra Dilma Rousseff.

Com todo o respeito, temos de di-
zer que a conclusão soou estranha, prin-
cipalmente no campo jurídico, qualquer
que seja o sentido sob o qual nos arris-
quemos a interpretá-la.

É natural a indagação:
Por que o modelo político do Bra-

sil tropeçou ao ter sido aplicada uma me-
dida, constitucionalmente prevista e ju-
dicialmente adequada, contra alguém
que foi acusado da pratica do crime de
responsabilidade?

O ilustre ministro jamais poderia
estar, ao dizer o que disse, desaprovan-
do a juridicidade da previsão constitu-
cional, tampouco criticando o julgamen-
to, até porque a interpretação sobre a
melhor ou a mais adequada aplicação
da Lei obviamente em nada teria a ver
com os princípios políticos que regem
o estado democrático.

O que se deve ter presente é que,

O �TROPEÇO DA DEMOCRACIA�
DO MINISTRO LEWANDOWSKI

sendo a Constituição um instrumento des-
tinado a compendiar as normas superi-
ores e reguladoras do estado de direi-
to, jamais poderá ser interpretada como
adaptável à vontade de cada um ou ao
interesse subjetivo do cidadão.

Também não cabe a presunção de
que uma previsão constitucional possa
ser destinada a não produzir efeito ne-
nhum � e inimaginável que alguém a
possa julgar passível de acomodação
ao gosto político de seus intérpretes.

Constitucionalidade não é e jamais
poderá ser uma opção política.

Intriga, ainda,que a aplicação de
um procedimento constitucional, contra
alguém efetivamente acusado de crime de
responsabilidade, possa ser avaliada
como medida nociva ao regime políti-
co, a ponto de dizer que a democracia
teria por tal motivo tropeçado.

Não se quer aqui criticar idiossin-
crasias ou simpatias políticas, por ser
este o direito de cada um, mas destacar a
necessidade de que a Constituição seja
assimilada como a lei maior do País e, as-
sim, evitar-se tropeços na interpretação
do regime democrático. (29/10)

Advogado Lourival J. Santos
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ELEIÇÕES 2016 - VITTORIO
É ELEITO EM BETIM

Empresário superou os dez concorrentes e venceu
no 1º turno com 61,64% dos votos válidos.
Os demais juntos, alcançaram 38,36%

Jornalista Flávia Jardim

Foto: Eudes Ruberto/PHSNa eleição em que Betim, na região
metropolitana de Belo Horizonte,

teve o maior número de candidatos da
história desde a redemocratização do
país, o empresárioVittorioMedioli (PHS)
superou seus dez concorrentes ain-
da no primeiro turno e foi eleito pelos
betinenses o novo prefeito da cidade.
Vittorio, que também já foi deputado fe-
deral por quatro mandatos (1991-2006),
contou nesta eleição, com o apoio de
uma ampla frente partidária. Segundo
Vittotio, as prioridades de seu governo
serão a educação infantil � cerca de 20
mil crianças de 0 a 5 anos estão sem
creche na cidade � e a retomada do de-
senvolvimento de Betim, com a gera-
ção de empregos. �Minha prioridade
serão crianças e creches. Quero colo-
car os jovens dentro de um sistema de

Metas. Empresário que comemorou a
vitória nas urnas no comitê central,
disse que suas prioridades serão a
educação infantil e a retomada do

desenvolvimento de Betim

03 de outubro/2016

Perfil:Perfil:Perfil:Perfil:Perfil: Nascido em Parma, na Itália, a 3 de maio de 1951,Vittorio é
formado em Direito e em Filosofia. Mudou-se para o Brasil em 1976, onde
se naturalizou em 1981. Vittorio preside o Grupo Sada, que emprega cerca
de 8.000 funcionários em mais de 30 empresas.

educação integral e trazer de volta o
progresso para Betim, atraindo em-
presas e empregos para aliviar esse
peso imenso de milhares de desempre-
gados�, afirmou Medioli.

Equal omotivo dessa promoção aVittorioMedioli, prefeito eleito peloPHS,
em Betim? Temos inúmeros motivos para apoiá-lo e prestigiá-lo, pois há anos,
publicamos seus artigos neste jornal, algumas vezes até como editorial, além dele
mandar publicar no �O TEMPO�, do qual é o fundador e o mais vendido emMinas
Gerais, assuntos e artigos de nosso interesse. Vejamos alguns:

Não entendemos como esse jornalista de �O TEMPO�, Gustavo Prado, de-
turpa uma notícia de um fato ocorrido há 50 anos, tal qual seu confrade do Estado

de Minas, Marcelo Fonseca, publicando a mesma mentira em 22 de abril de 2012.
Seus chefes diretos não tomaram conhecimento da deslavada mentira? Ou

receberam ordens superiores para publicar a mesma notícia? Émuita coincidência....
Mais nos parece uma orquestração determinada pela CNV - Comissão

Nacional da Verdade, por ordem do Foro de São Paulo.
Como poderiam os Editores de Política de ambos os jornais, passarem ba-

tidos, não impedindo a divulgação dessa reportagem? Estariam vendidos a fim de
receber benesses para si ou para que os seus jornais fossem aquinhoados com a
publicidade institucional do Brasil sem miséria?

Realmente, é muita coincidência......
Com a palavra a diretoria do Estado de Minas, uma vez que a do �OTEMPO�

já enquadrou devidamente suas Editorias de Política e Opinião.
Finalizando, agradecemos e cumprimentamos o jornalista Vittorio Medioli,

fundador de "O Tempo", pelas corajosas decisões tomadas, demonstrando dignidade
e nobreza de caráter, honrando a verdadeira profissão de jornalista, hoje tão desmo-
ralizada por aqueles profissionais, venais e vendidos, aparelhados nas redações de
jornais impressos, televisivos e de rádios, sendo um exemplo a ser seguido.

NOSSO COMENTÁRIO

MASSACRE DE IPATINGA

O TEMPOO TEMPOO TEMPOO TEMPOO TEMPO apresentou de 06 a 12 de outubro/2013,
uma série de reportagens que mostra o atraso das
obras do projeto que prometia mudar a cara do
semiárido brasileiro; a reportagem viu de perto o

desperdício do dinheiro público Trecho construído de
canal já começa a se
desfazer em Mauriti/CE

DESCASO DO GOVERNO FAZ R$ 8,2 BI VIRAREM POEIRA

Canais inacabados ficam sem ligação

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

(Inconfidência, nº 190 de maio/2013)

Ilhas caribenhas que não movem nem 1% do comércio
exterior do país ganham embaixadas, enquanto que
Taiwan, que negocia US$ 5,5 bilhões, só conta com

um escritório comercial.

E ainda lhe agradecemos tudo o que foi publicado a nosso pedido no �O TEMPO�,
destacando-se as entrevistas do general Marco Felício e do deputado federal Jair

Bolsonaro, além de opiniões e diversas cartas.
Nosso Jornal é impresso nas suas rotativas, desde o número 45 de fevereiro de

2002, há mais de 14 anos, onde somos muito bem atendidos com a máxima atenção e
cordialidade pelo gerente industrial Guilherme Reis, pelo Editor de Opinião Victor de
Almeida e ainda pelos dedicados funcionários Elma, Alexandre e Gabriela. Também
colabora conosco, o seu cunhado Paulo Bressane, que nos brinda com suas exce-
lentes crônicas semanais publicadas no PAMPULHA (distribuição gratuíta, aos sábados,
com tiragem de 100 mil exemplares), que não refrescam ninguém, principalmente os
corruPTos.

Eis aí, bastante justificado e comprovado o motivo dessa reportagem.
Vittorio foi ainda o criador da equipe de volei tricampeã mundial e penta esta-

dual, o SADA/Cruzeiro, sediado em Betim.
Após a sua eleição, enviamos a ele uma mensagem cumprimentando-o pela vi-

tória, desejando pleno êxito na administração de Betim e votos de felicidades, tendo
imediatamente nos agradecido.

Mais uma vez lhe desejamos sucesso e considerando que vem ajudando particu-
larmente a diversas instituições, agora como prefeito, deverá ser aclamado, não só pe-
los seus eleitores, como também pela população do município. Assim seja!

O CARIBE BOLIVIANO - DESPERDÍCIO NO PARAISO

DESPERDÍCIO NO PARAÍSO

OJornal �OTEMPO� de BeloHorizonte, apresentou no período de 21 a 25 de julho, com
grande destaque, reportagens referentes à instalação de embaixadas brasileiras em

ilhotas do Caribe, nos chamando a atenção por tamanho absurdo e desperdício cometido
pelo outrora bem conceituado Itamaraty.

É mais uma clara comprovação da atuação do Foro de São Paulo em nosso país.
Nossos cumprimentos ao autor pelo oportuno, corajoso, contundente e esclarecido artigo

e agradecimentos pela publicação da entrevista do general Marco Felício.
(Inconfidência, nº 192 de julho/2013)

(Inconfidência, nº 195 de outubro/2013)

Poder Legislativo tomado por
bandos que se concedem altos

salários, mordomias crescentes, e
se quietam apenas com benesses.

Ilhas caribenhas que não movem nem 1% do comércio
exterior do país ganham embaixadas, enquanto que
Taiwan, que negocia US$ 5,5 bilhões, só conta com

um escritório comercial.

Pessoas morrendo diariamente nas
filas do SUS, estádios bilionários e
falta de vagas em hospitais, currais

em estatais para quadrilhas...

Como se isso não bastasse, eis duas frases pinçadas
recentemente em seus artigos.
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Fui percebendo o cli-
ma, escutando os te-

lefonemas que insistiam
no mesmo assunto. Um
amigo me alertou:

�Laurinha,não tem
como!Sinto lhedizer,mas

não existe outro nome para Betim. Tam-
bém não adianta remar contra a corrente
quando as coisas já estão determinadas.

Claro que fui contra. Imagina se ia de-
sejar ao meu marido uma encrenca desse ta-
manho. Uma prefeitura quebrada, com uma
dívida de mais ou menos dois bilhões e
meio; uma saúde que há muito deixou de
existir; lixos e entulhos espalhados; do-
enças como a dengue ocupando o topo no
ranking de Minas; criminalidade no mesmo
patamar. Uma cidade esquecida, abandona-
da à própria sorte, carente de creches, ensi-
no de qualidade, hospitais, médicos, remé-
dios, transporte decente, cultura...

Como querer que ele, um homem que
já vive para o trabalho, administrando mais
de 20 empresas � em segmentos como trans-
porte, logística, siderurgia, setor gráfico e
editorial, fabricação de autopeças, silvicul-
tura, reflorestamen-
to, biocombustíveis,
produção de açúcar e
ecogeração de ener-
gia � em meio a uma
economia fragilizada,
venha a acrescentar
a sua agenda lotada
uma prefeitura caren-
te de tudo e mais um
pouco? Só se eu fosse louca!

Um homem que nunca usufruiu do
que tem, nunca se importou com carros de
marca, roupas de grife, viagens e restauran-
tes da moda. Um que vive para produzir e
gerar empregos � cerca de 10 mil famílias
dependem de suas empresas. Inúmeras são
as carteiras assinadas em cidades como
Betim, Contagem, Igarapé e Sete Lagoas, na
região metropolitana. E em cidades como
Jaíba, no sofrido Semiárido, Carbonita e
Itamarandiba, no Norte do Estado. Empre-
gos gerados também nos Estados de São
Paulo, Rio, Paraná, Pernambuco e Goiás e
até mesmo na vizinha Argentina.

Um homem que se preocupou em fa-
zer um jornal que atendesse quem não ti-
nha acesso à leitura e à informação. E, prin-
cipalmente, que fosse útil aos leitores. Em
poucos anos, o Super Notícia transformou-
se no jornal impresso mais vendido do Bra-
sil, mas que em momento algum foi usado
em benefício de sua campanha, sequer um
�santinho� com seu retrato e número foi
publicado.

Um homem sensível às questões so-
ciais, que há mais de 20 anos mantém com

recursos próprios e de suas empresas a Fun-
dação Medioli, mantenedora de inúmeras
iniciativas, como oNúcleo Infantil Anna Me-
dioli, referência em educação infantil na ci-
dade de Betim. São muitas as crianças, ido-
sos e pessoas com deficiência atendidas
pela fundação, também responsável pela
construção de Apaes e creches espalha-
das por vários cantos de Minas.

Um homem que preside um time de
vôlei que começou pequeno e, com o pas-
sar dos anos, tornou-se duas vezes cam-
peão do mundo! O vitorioso Sada Cruzei-
ro. Também as escolinhas, em parceria
com o Sesi, onde 1.200 meninos e meni-
nas das periferias de Belo Horizonte, Con-
tagem e Betim têm a oportunidade de se
dedicarem ao vôlei � uma fonte de disci-
plina, interação e bem-estar, com o incon-
testável poder de afastá-los das ruas e das
tentações.

E eu me negando a compreender co-
mo uma pessoa de vida tão atribulada e
plena de responsabilidades decide, num
ato de coragem e determinação, atender
o pedido de uma população sofrida, can-
sada de politicagens e politicalhas; preci-

sando de emprego; de
leitos no lugar de cor-
redores lotados; de
ruas no lugar de bu-
racos e esgotos a céu
aberto; implorando
por segurança e ocu-
pação para uma ju-
ventude ignorada. Pe-
dindo dignidade à ci-

dade que já foi exemplo.
Pois é; eu, no meu egoísmo, queren-

do tirar de Betim a oportunidade de ter al-
guém verdadeiramente empenhado em
buscar soluções. Um gestor que não foge
das dificuldades, não se importa em arrega-
çar as mangas.

Um que nasceu de novo, após delica-
do transplante de fígado. Espiritualista, sabe
que não �voltou� por acaso, algo maior já es-
tava destinado a sua atribulada existência.

Colocar-se como prefeito de um mu-
nicípio desprovido de quase tudo será um
dos seus grandes desafios. Pelo que o co-
nheço, dará a alma e o melhor de si para cor-
responder, pois vê nesse compromisso uma
missão, uma maneira de retribuir a segunda
vida que Deus lhe deu.

E eu, dando minha mão à palmató-
ria, acabei abraçando essa campanha do
bem. Seria mesmo muito egoísmo da mi-
nha parte querer afastar de Betim a pessoa
mais apta para administrá-la. Com serie-
dade, sensibilidade e sabedoria.

Assim como o Vittorio renasceu, te-
nho certeza de que Betim também renascerá!

(Publicado no "O Tempo" 09/10/16)

Laura Medioli

UMGRANDE DESAFIO

Lula: réu em três processos, dois na Justiça Federal em Brasília concernentes à obstrução
da Justiça, quando tentou " comprar " o silênciodo ex-diretor daPetrobrás,NestorCerveró, e ooutro
por corrupção, ao beneficiar aOdebrecht no recebimento de financiamento doBNDES emobras
no exterior. Na Justiça Federal em Curitiba responde por ocultação de bens e lavagem de
dinheiro relativos ao triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, interior de São Paulo.

José Dirceu: chefe da Casa Civil, no primeiro governo Lula (2002 à 2006), foi con-
denado no mensalão e no petrolão (Operação Lava Jato). Encontra-se preso em Curitiba.

Antonio Palocci: um dos homens fortes do PT, coordenador da campanha presidencial
deDilma em2010.Exerceu os cargos deMinistro daFazenda nogovernoLula e chefe daCasaCivil
no primeiro mandato de Dilma. Encontra-se preso em Curitiba, pela Operação Lava Jato.

GuidoMantega: foi Ministro do Planejamento, da Fazenda e presidente do BNDES
nos dois governos de Lula. No governo Dilma exerceu novamente o cargo de Ministro da Fa-
zenda. Atualmente está sendo investigado por corrupção na Operação Lava Jato.

Paulo Bernardo: foi Ministro do Planejamento no governo Lula, e das Comunica-
ções no de Dilma. Responde a processo por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de pedir
R$ 1 milhão a um ex-diretor da Petrobrás para a campanha da sua esposa Gleise Hofmann ao
Senado Federal, em 2010.

Senadora Gleise Hofmann: responde a processo por corrupção e lavagem de
dinheiro, na sua campanha para o Senado, em 2010. Gleise foi uma das mais ferrenhas defen-
soras de Dilma durante o processo de impeachment em 2016.

SenadorLindberghFarias: respondea InquéritonaOperaçãoLavaJatoporcorrupção
e lavagemdedinheiro.Foi tambémumdosdefensoresdeDilma,duranteoprocessode impeachment.

João Paulo Cunha: petista, foi presidente da Câmara Federal entre 2003 e 2004,
condenado no mensalão.

André Vargas: vice-presidente do PT, condenado no petrolão e cassado na Câmara
Federal. Encontra-se preso em Curitiba.

José Vaccari Neto: tesoureiro do PT, condenado no petrolão. Encontra-se preso
em Curitiba.

Delcídio doAmaral: líder do PT no Senado Federal durante o governoDilma. É réu
no processo do petrolão.

SilvinhoPereira:ex-secretáriogeraldoPT,sendo investigadonomensalãoenopetrolão.
Delúbio Soares: ex-tesoureiro do PT, foi condenado no mensalão e é réu no petrolão.
Fortes emoções nos aguardam nesse final de ano. O ex-deputado federal Eduardo Cunha

acaba de ser preso, e o TCU (Tribunal de Contas da União) opinou recentemente para que haja
uma avaliação nos bens patrimoniais da presidente cassadaDilma Rousseff. A investigação da
Operação LAVA JATO sobre a compra da refinaria de Pasadena começa a se aproximar dela.
A aquisição ocasionou um prejuízo de R$ 2,3 bilhões ao Brasil.

Dezoito ex-ministros de Lula eDilma são alvos de investigações por desvios de pelome-
nos R$ 1,25 bilhões. Estima-se que o PT, no período de 2002 a 2015, tenha desviado uma
quantia de R$ 200 bilhões da nação brasileira.

Há notícias de que começam a faltar Rivotril e Lexotan nas farmácias de Brasília.
Diante desse quadro, ainda há pessoas que acreditam que Lula é o homemmais honesto

do país e que Dilma sofreu um golpe. Convido esses crédulos inocentes a virem assistir a che-
gada de PapaiNoel num trenó, acompanhado deBranca deNeve,Mula semCabeça e Saci Pererê,
cheios de presentes, nas areias de Copacabana.

* TEN CEL PMERJ

* Luiz Felipe
Schittini

FORTES EMOÇÕES
Estima-se que o PT, no período de 2002 a 2015,
tenha desviado uma quantia de R$ 200 bilhões

da nação brasileira.

Quando a Polícia des-
cobre um crime,

abre um Inquérito Poli-
cial, e o possível autor

passa a ser indiciado. A seguir o Inquérito é
encaminhado ao MP (Ministério Público), que
exerce a função de fiscal da lei. O MP, apro-
vando o Inquérito, oferece denúncia à Justiça,
e esta, acolhendo, o Inquérito se transforma
em Processo. O criminoso passa então a ser
considerado réu.

Lula foi derrotado em três eleições pre-
sidenciais. De 1989 para Collor, e de 94 e 98
para Fernando Henrique, conseguindo triun-
far na de 2002 com um discurso de que o PT
era um partido que tinha a ética como bandei-
ra. E que não toleraria que o �dinheiro suado"
da população fosse desviado por políticos e
empresários corruptos. Pouco antes de con-
cluir o seu primeiromandato, afirmou que em
seis meses acabaria com a corrupção no Bra-
sil. O então poderoso José Dirceu, chefe da
Casa Civil, completou com a frase: " o PT não

rouba e nem deixa roubar".
Meses após surgiu o primeiro escânda-

lo: o mensalão, que implodiu Dirceu. Lula
escapou face às blindagens realizadas pelo
Partido, seus aliados e ministros do Supremo
Tribunal Federal. A impunidade é a grande
geradora dos atos criminosos. O segundo es-
cândalo desse desgoverno petista foi o pe-
trolão, uma continuação do mensalão, com
mais sofisticação e com uma corrupção bem
mais elevada. Envolvia o PT, seus aliados,
dirigentes da Petrobrás, empreiteiros corrup-
tos, o BNDES, aNuclebras, os fundos de pen-
são das estatais e seus administradores. Esse
último levou o país para a maior crise eco-
nômica, social e política, jamais vista desde
a proclamação da República, culminando
com o impeachment da presidente Dilma
Rousseff e prisões de vários políticos, em-
presários e dirigentes.

Observem a situação de cada integran-
te dessa cleptocracia petista, que perdurou
por treze anos:
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CAIXA POSTAL
ENGºGERALDODECASTROFILHO

Lagoa Santa/MG
Indecorosos direitos

dos Políticos brasileiros
APÓSAREDEMOCRATIZAÇÃO, quan-

doosgovernantesmilitares findaram sua tare-
fa de passar o BRASIL a limpo, iniciada nos
aureos 1964, os Políticos aprovaram na cala-
da da noite diversas matérias que lhes davam
inexplicáveis e indecorosos direitos inigualá-
veis em qualquer pais decente do mundo.

A MÍDIA, extasiada com a abertura po-
lítica e reabertura da �liberdade de imprensa�
nada investigava nada publicava.

Obrasileironormalmentepassivoeomisso,
poucose inteirouenuncareagiuaosdescalabros.

Hoje assistimos atônitos a falência ética,
comercial, financeira e internacional do país,
agravada pela falência moral e funcional das
principais instituições, tais como Congresso
Nacional e Superior Tribunal Federal (STF)
que deveriam resguardar e fazer funcionar a
Constituição Federal Nacional e a maculam
desavergonhosamente atendendomotivos es-
púrios. (14/10)

APOS. JOSÉ R. DE FREITAS FREITAS
Juiz de Fora/MG

MP/SP contra autoridades policiais
Como cidadão não posso deixar de protes-

tar contra o Ministério Público do Estado de
São Paulo (MP/SP) que puniu o Estado em 8
milhões de reais por ter suas Forças de Segu-
rança, particularmente a PM/SP, atuado �com
violência� contra �black blocks� e demais
vândalos que depredaram, invadiram, destru-
íram bancos, lojas, veículos, etc, nas ruas da
cidade, em abril do corrente ano.

Além disso, pasme, proibiu de agora em
diante que policiais utilizem armas de fogo, gás
lacrimogênioedeefeitomoralemmanifestações
públicas,ouseja, oMP/SP está contra a ordem!

Os �black blocks� podem fazer tudo, co-
mo sempre fazem. E os policiais? Como é que
ficam para preservar a ordem?

Baderneiros quando detidos são soltos
belos e faceiros quase que imediatamente pela
justiça, saindo rindo das delegacias.

Que justiça é essa do país? O MP/SP, en-
tão, acha os policiais os responsáveis pela
baderna?

Ora, o país necessita de ordem e progres-
so e vem o MP/SP lutar contra autoridades
policiais? Realmente, uma campanha sórdida
contra as Polícias Militares brasileiras vem se
alastrandonopaís,atédoexterior,contandocom
oapoio de partidos políticos de esquerda,movi-
mentos ditos sociais também useiros e vezeiros
embadernas, e até de órgãos do judiciário que
deveriam prezar pela ordem e pela preserva-
ção das leis e das Forças de Segurança.

Desse jeito não dá! Justiça pela lei e pela
ordem ou o país cairá num caos de violência
sempre crescente e de difícil solução.

Pisa na bola o MP/SP! Reclamar a quem?
Ao Papa? (21/10)

GENEXJOSÉCARLOSLINSLEITE
Natal/RN

Aposentadoria de Militar
�Antesdedivulgarqualqueropiniãoouideia,

umjornalistadeveria se informar!Procure saber
sobremodificações naLRM-Lei deRemunera-
ção dos Militares em 2000. Filhas de militares
perderamodireitodereceberempensões!Perde-
mos qualquer tipo de gratificação ou licença
especial por tempode serviço.Oque não perde-
mos foi o orgulho de sermos quem somos, a

chama de proteger o nosso país, o amor por
este solo e o senso de valores, justiça e vida!
A nossa vida, Sr. Boechat é dedicada para que
outros possam viver!!!�

O que leva alguém a falar mal do que nem
conhece?Rancor?Vingança?Preconceito? In-
veja? Hipocrisia? Busca de audiência? Deus,
tende piedade deles, pois eles não sabemo que
dizem! (18/10)

JORGEPIRES
Rio de Janeiro/RJ

Pedido de doação de exemplares
EdiçãoHistórica e Inconfidência,
Bomdiameu nome é Jorge Pires, servi ao

nosso glorioso Exército no ano de 1964. Civil
com 53 anos de Exército, recebi um exemplar
do seu jornal na Bibliex - CML. Gostaria de
receber outros exemplares para fazer parte do
acervo cultural de umabiblioteca em formação.

Grato pela atenção. Parabéns pelo jornal.

ADVOGADOALCYONE SAMICO
Rio de Janeiro/RJ

Inconfidência nº 231
Repassando o INCONFIDÊNCIA nº 231.

Dêem condições de sobrevivência ao que nos
resta de MELHOR: um Jornal verde-ama-
relíssimo, cuja divisa é por demais expressiva
ao pé de sua capa: AS FORÇAS ARMADAS
TÊMODEVERSAGRADODEIMPEDIR,A
QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO
DOCOMUNISMONOBRASIL !!!. O cupom
para assinatura encontra-se à página 16 e seu
valor é por demais módico ante o que se
propõe em DEFESA DA PÁTRIA. (26/09)

ENGº ROLDÃOP. SIMAS FILHO
Brasília/DF
Bullying

Tenho lido artigos e matérias nos jor-
nais e revistas sobre o bullying, problema
que ocorre mais entre os jovens, principal-
mente nas escolas ou onde eles estejam reuni-
dos. Parece que ainda não há uma tradução
consagrada para esse termo. É preciso fazê-
lo logo, antes que se torne mais uma palavra
em inglês no coloquial brasileiro. As esco-
lhas são várias: assédio, implicância, in-
timidação, provocação, opressão e amedron-
tamento. É escolher a mais adequada ao
texto e passar a usá-la.

CAP.IVANAMÉRICOGONÇALVES
Florianópolis/SC

À Rede Bandeirante de Televisão!
Cordiais saudações!

Assisti ainda pouco numa "rede de relaci-
onamento" o jornalista Ricardo Boechat des-
sa renomada emissora de televisão cometer
um "equívoco sem limites" ao declarar alto e
em bom som que: - "Os militares trabalham a
vida tôda apenas por 25 (vinte e cinco) anos.
Isso é simplesmente uma "mentira deslavada"
desse jornalista que tentamanchar o nome das
FORÇAS ARMADAS no cenário nacional a
divulgar essa tremenda inverdade!

Todo o jornalista que se preze deve ter
"conhecimento de causa" ao divulgar uma in-
formação; uma notícia e esse cidadão cometeu
um erro grotesco naquele momento.

Omilitar das FFAA temaobrigatoriedade
de servir à Pátria por 30 (trinta) anos de ser-
viço ativo; podendo em seguida ser transferi-
do para a reserva remunerada.

Ele (militar) nunca se aposenta. Pois até
atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos
poderá ser chamado a se reintegrar à respec-
tiva força em casos especificados em lei.
Após ele completar 60 (sessenta) anos de ida-
de ele deverá ser então reformado.

Isso é que determina a legislação em
vigor.

O senhor Ricardo Boechat deveria ler o
"Estatuto dos Militares".

APOSENTADOBENONEPAIVA
São Paulo/SP

Lula é honesto?
Sr Luiz Inácio Lula da Silva, eu li a sua

carta escrita e publicada na Folha de SãoPaulo
do dia 18/10/2016. Porque o sr nãome respei-
ta pelo menos da mesma maneira que eu
sempre lhe respeitei e ainda quer fazer que eu
acredite que o seu procedimento como presi-
dente da República foi correto e honesto?
Como eu posso acreditar no sr se nestes últi-
mos 13 anos de governo petista esse governo
arrebentoumoral e economicamente o país?O
presidente da Bolívia, sr EvoMorales, assal-
tou as dependências de refinarias da Petrobrás
naquele país e qual foi a suamedida emdefesa
da nossa companhia e dos interesses públicos
do Brasil? Isso não se caracteriza uma traição
a Pátria? (22/10)

PENSIONISTAESTERCINTRA
Rio de Janeiro/RJ
Agradecimento
Coronel Miguez,

Emmeu nome e dos familiares doMinistro
Tenente Brigadeiro do Ar Faber Cintra, peço a
VossaSenhoriaqueaceitenossosagradecimen-
tos pela manifestação de carinho e atenção dis-
pensada no falecimento de meu esposo.

Emocionada e sensibilizada com a gran-
deza de seu gesto reiteramos nossos agra-
decimentos formulando a Vossa Senhoria
votos de saúde e continuado sucesso ao jor-
nal Inconfidência, porta voz da família mili-
tar, seus assinantes e leitores. Que a paz de
Deus esteja com todos.

Prezada Senhora:
Suas palavras me deixaram profundamente

emocionado. Agradeço de todo coração, mas
quem mais as merece é o SO George, antigo
assessor de seu marido. Já no ano passado, por
intermédio dele, divulgamos a notícia do cente-
náriodenascimento doBrigadeiroCintra. Vou
publicar a sua mensagem nopróximo Inconfi-
dência.Embora tardiamente, nossas condolên-
cias pela perda de seu esposo. Que Deus o
tenha! Uma boa noite, Miguez (30/10)

CELPMERJFELIPESCHITTINI
Rio de Janeiro/RJ

Inconfidência nº 231
Prezado Cel Miguez:

O senhor é que merece as maiores con-
gratulações , por ser o Editor/Redator deste
jornal, que revela as mazelas, pelas quais o
Brasil atravessa. Para nós, colaboradores e
articulistas, é uma honra participar da sua
equipe. O futuro é o que deixamos de fazer
no presente, por omissão, negligência ou
fraqueza. Enquanto houver o Inconfidência
a nossa bandeira, jamais será vermelha.
Parabéns aos guerreiros e guerreiras na luta
contra o comunismo. (26/09)

CELOSMARJOSÉBARROSRIBEIRO
Maringá/PR

Missa de um ano de falecimento
do Cel Carlos A. Brilhante Ustra
Amanhã, dia 15 de outubro de 2016, às

18.00 horas, será celebrada missa de um ano
dofalecimentodomeuamigoecompadreUstra.
Fisicamente, não estarei presente para levar à
esposa, filhas e demais parentes minha des-
valiosa solidariedade.Noentanto,nessamesma
hora,ondeestiver, elevareimeu pensamento ao
Senhor dos Exércitos, certo de que o Ustra
estará ao Seu lado direito e testemunhará este
meu ato de amizade fraterna e irrestrita admi-
ração por um bravo combatente.

Meu amigo, após tanta dedicação à Pátria e
ao Exército, dedicação reconhecida e admirada
por todososquecomele conviverame trabalha-
ramamargou, nos últimos anos de vida, alémda
ação insidiosa e vil dos derrotados por ele e seus
comandados na luta sem quartel contra o terro-
rismocomunista, o ter sido covardemente aban-
donadoporquemconfundiuoExércitoBrasilei-
rocommeraguardapretorianaetrocou,porcargo
na administração de uma estatal, o dever de
lealdade para com um irmão de armas.

Mas nos dias que correm, tal falha foi cor-
rigida e oUstra recebeu, ainda em vida, ome-
recido apoio dos Comandantes da Força que
tanto amou.

Esta é a minha sincera homenagem ao
querido amigoCoronel CARLOSALBERTO
BRILHANTE USTRA. (14/10)

CORONELCARLOSDESOUZASCHELIGA
Rio de Janeiro/RJ

Reação daMinistra Carmen Lúcia
AministraCarmenLúcia reagiu comaltivez e compolidez à forma agressiva e despudorada

utilizada pelo Sen Renan Calheiros.
Este usou de palavras depreciativas e atémesmo de baixo nível em relação a ummembro do

Poder Judiciário concursado e no exercício legal de sua função.
Renanreagiucomoumautêntico�capitãodomato�ofendendoadignidadepessoalefuncional

do Juiz, atitude incompatível para um presidente do Senado Federal.
Parabéns à ministra Carmen Lúcia. Acredito mesmo que dos atuais ministros do Supremo

apenas mais um ou 2 deles teriam con-
diçõesdereagircomaindependênciaea
coragemqueelademonstrounessecaso.

Na verdade Renan está começando
a sentir a �chapa esquentando� para o
seu ladoereagecomoseestivesse lidan-
do com seus serviçais do sertão.

Ela e o JuizMoro estão �colocando
os pingos nos iis� na triste situaçãohoje
vivida em nosso país. (26/10)

Quando?
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PROFESSORAMARAMONTEZUMAASSAF

São Paulo/SP
Prestígio de papai

InvestigadonaOperaçãoZelotes,ofilhocaçuladoex-presidenteLuizInácioLuladaSilva,Luis
Cláudio,acabadesercontratadopeloJuventudde lasPiedras,clubedaprimeiradivisãodoUruguai,
para trabalhar nas categorias de base da equipe. Segundo o presidente do clube, Yamandú Costa,
afirmouàimprensalocal,ofilhomaisnovodeLula,queépreparadorfísico, trabalhará em �projetos
desportivos e sociais� do time sob �um conceito progressista da formação dos atletas�.

Ainda de acordo comCosta, a contratação do caçula do ex-presidente foi possível graças
ao vínculo entre o clube e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO, na sigla em inglês), da ONU. �O Juventud vem desenvolvendo um programa inovador
no futebol uruguaio, com forte investimento na infraestrutura e trabalho em valores�,
vangloria-se o cartola, segundo quem, graças à parceria, os jogadores das categorias de base
do clube têm �zero porcento de evasão escolar�.

Em entrevista ao portal uruguaio Ecos, Luís Cláudio Lula da Silva, que no Brasil já tra-
balhou em equipes comoCorinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, relatou que inicialmente
havia sido convidado por Costa para passar apenas uma semana no Uruguai. �Conheci a
infraestrutura do clube, os jogadores e a comissão técnica. Fiquei surpreso com as instalações
e o compromisso que o clube tem. Tudo me pareceu bom�.

Ainda não está definido, no entanto, se Luís Cláudio se mudará ao Uruguai. �Estamos con-
siderandoaspossibilidades
de viver aqui ou continuar
noBrasil,viajandofrequen-
temente�, pondera o filho
mais novo de Lula.

Ele é investigado na
Zelotes porque sua em-
presa, a LFT Marketing
Esportivo, recebeu2,4mi-
lhões de reais do escritó-
rio de lobby Marcondes
Mautoni por uma consul-
toria que, descobriu-se,
não passava de material
copiado da internet.

CORONELBM/DF SÉRGIOABOUD
Brasília/DF

Agradecimento do vice-presidente da Liga da Defesa Nacional
Senhor Redator-Chefe do Jornal Inconfidência:

Agradeço, muito penhorado, pela publicação, no último número desse prestigioso jornal, da
primorosa matéria alusiva ao Centenário da Liga da Defesa Nacional. Esta benemérita Entidade,
fundada pelo patriota Olavo Bilac, em 7 de setembro de 1916, tem por finalidade única a difusão,
em todo o território nacional, do sentimento do civismo, hoje tão desprezado em nosso Brasil...

Que continuemos na nossa luta comum em prol da Pátria amada, segundo os princípios oci-
dentais, cristãos e democráticos!

Ao ensejo, apresento a V.Sa., os meus votos de elevada estima e distinta consideração.
Brasília, DF, 20 de outubro de 2016 (ano do Centenário da Liga da Defesa Nacional).

CELAYRTONBRISSAC
Atibaia/SP

Governos petistas queriam esconder, até
2027, os detalhes dos gastos no porto de Cuba

Numdos atosmais polêmicos das gestões
petistas naPresidência daRepública, oBNDES
financiou em US$ 682 milhões (atenção: de
dólares) o Porto deMariel, emCuba. Emmo-
vimento ainda mais suspeito, oMinistério do
Desenvolvimento pediu na época o sigilo da
transação até 2017, alegando que, na opera-
ção, havia informações sigilosas. Mas agora
tudo pode mudar.

O advogadoAdolfo Saschida pediu a que-
bra de sigilo dos documentos. E o juiz Mar-
celo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara Federal do
Distrito Federal,atendeu ao pedido.

Finalmente, o Brasil poderá conhecer o
destino ou mesmo a motivação do mau uso
dos recursos arcados por seus contribuintes.
Como tudo que vem do PT, não dá para se
esperar coisa boa.

CELPMMGADILSONA.BRACARENSE
Uberaba/MG

Cumprimento o companheiro pela cons-
tante vigilância sobre os petralhas, exercida
no excelente Inconfidência. É gente como
você que jamais permitirá que o nosso Brasil
seja vermelho. Parabéns (10/10).

NR: Agradeço não só as suas palavras,
como também a renovação da assinatura e a
colaboração financeira para o jornal.

MÉDICOHUMBERTODELUNA
FREIREFILHO
São Paulo/SP

O caça-níqueis de Palocci
OBanco Central (BC) acaba de encontrar e

bloquearR$30,8milhõesnascontasdePalocci,
pessoafísicaejurídica.Ogrupelhodoqualeleaté
então fazia parte estará contribuindo no total
comR$ 128milhões. Agora o Dr. José Roberto
Batochio precisa urgentemente saber disso, já
queelecontinuaacreditandona inocênciadoseu
cliente e que tudonãopassa deumaperseguição
política à moda ditatorial. Vou arriscar um
palpite: se prenderem todo os corruptos do
Partido dos Trabalhadores, ou melhor dizen-
do prenderem todos do partido e bloquearem
seus bens, a arrecadação do dinheiro roubado,
em espécie e outros ativos postos em leilão,
será tão significativa que o nosso problema
orçamentário para o ano de 2017 estará solu-
cionado e ainda podemos dar férias coletivas
para os funcionários da Casa da Moeda por
tempo indeterminado. (01/10)

� � �
Umministro sem ética

e sem moral
Em uma aula na Faculdade de Direito da

UniversidadedeSãoPaulo (USP),oministrodo
Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo
Lewandowski, afirmou que o impeachment da

Agora é aguardar as informações
a respeito da transação

anta foi um �tropeço na democracia�. Coitado
dessesalunos.Atéquandovão terqueouvir esse
ministro falar m . . . .? Tropeço na democracia e
desrespeito às leis vigentes, foi a baixaria, a
falta de ética e de moral em um espetáculo
patrocinado por ele e pelo sem caráter que
preside o Senado, quando combinaram o fa-
tiamento daConstituição emplenário.OBrasil
precisa o mais breve possível se ver livre
desse tipo de gente, se tiver pretensão de um
dia ser primeiro mundo e merecer o respeito
da comunidade internacional. (29/09)

CELJORGEB.RIBEIRO
Petrópolis/RJ

Colômbia diz �não� ao acordo
de paz com as FARC

Oacordodepaz tinhacomoobjetivovelado,
criar as condições subjetivas para a narco-
guerrilha tomar o poder e governar a Colôm-
bia. Istoé, transformar-se num partido político
e valendo-se das franquias proporcionadas
pelo Estado Democrático de Direito, destruí-
lo para perpetuar-se no poder. Exatamente, a
mesma estratégia utilizada pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) no Brasil. Aliás, Lula foi
um dosmentores intelectuais dessamanobra,
forjada nos criminosos porões do Foro de São
Paulo. Conforme noticiado pelo Estadão:

Lula sugere às Farc criar partido para che-
gar ao poder

�Se índio e metalúrgico podem chegar à
Presidência, por que alguém das Farc, dis-
putando eleições, não pode?�

CELPAULONEVES
São Paulo/SP

Elogios ao Jornal 231
SouCel da Reserva do Exército e tive aces-

so ao exemplar nº 231.
Parabéns à equipe jornalística, pois o jor-

nal é de uma leitura fácil e dinâmica irresis-
tível. (08/10)

PROFª.AILEDADEMATTOSOLIVEIRA
Rio de Janeiro/RJ

Inconfidêcia nº 231
O JI é um órgão de oposição, verde-

amarelo, por isso, para manter-se na luta
constante contra os vários tons de verme-
lho, está aceitando publicidade e novos
assinantes. (26/09)

CELLUIZCARLOSMEINEILVAZ
Belo Horizonte/MG

Eles falaram a verdade...
Não sei se sou meio burro ou inocente.

Só agora fui perceber, depois de tanto tem-
po, o real significado da frase "Nunca antes
na história deste país um partido tirou
tantos milhões da pobreza".

Eu achava que "milhões" se referia às
pessoas... (27/09)
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LIVROS E SITES RECOMENDADOSLIVROS E SITES RECOMENDADOSLIVROS E SITES RECOMENDADOSLIVROS E SITES RECOMENDADOSLIVROS E SITES RECOMENDADOS
� ORVIL: O livro relata a verdadeira história da Luta
Armada no Brasil, nos anos 60 e 70, incluindo as Guerri-
lhas do Caparaó e Araguaia. É um trabalho minucioso,
realizado em equipe, inicialmente, os documentos exis-
tentes àquela época no CIE foram estudados, analisados
e debatidos, conduzindo a novas indagações e a novos
interesses. É o livro que todos os brasileiros deveriam
ler, para saber como as Forças Armadas impediram a
comunização do País.

O livro pode ser copiado do site
http://www.averdadesufocada.com.br/imagens/orvil/
orvilcompleto.pdf ou procurado no Google por
�Projeto Orvil�. O livro impresso está mais atualizado e contém um índice
com os nomes dos terroristas e guerrilheiros envolvidos na luta armada e as

páginas onde são citados e pode ser adquirido pelo site acima.

�AGRANDEMENTIRA -GenAgnaldoDelNeroAugusto-
Biblioteca do Exército Editora . site: www.bibliex.eb.br ou
tel: (21) 2253-4628 e (21) 2519-5732. Relata detalhadamente
a luta armada no Brasil, nos anos 60 e 70 e desmente que
os terroristas lutavam pela liberdade e democracia. O livro
prova que todos eles lutavam para a implantação do comu-
nismo no Brasil.

� A VERDADE SUFOCADA - Cel
Carlos Alberto Brilhante Ustra - Pedi-

dospelotel(61)3468-6576oupeloe-mail:averdadesufocada@
terra.com.br (O livro relata a luta armada no país, revela os
nomes dos terroristas e o que fizeram)

� O EIXO DO MAL LATINO
AMERICANO - Heitor de Paola-
Editora e-Realizações. Pedidos:
depaola@gmail.com
hdepaola@terra.com.br

� A FARSA DO ARAGUAIA
Cel Lício A.R. Maciel - Obtenha-o
gratuitamente, fazendo download no
link:http://www.reservaer.com.br/bi-
blioteca/livros/farsa2.exe

�GUERRILHADOARAGUAIA
- Revanchismo: AGrande Verda-
de-CelAluísioMadrugadeMoura
e Silva.
E-mail- guearaguaia@uol.com.br
ou almadruga@uol.com.br

�CAMARADAS -WilliamWaack-
Editora Companhia das Letras e
Biblioteca do Exército. O livro
relata os planos para a tomada do
poder em 1935(Intentona Comu-
nista), baseado nos arquivos de

Moscou. Apresenta a documentação sobre a Intentona
Comunista de 1935.

Cel Miguel Netto Armando

TENTATIVAS DE

TOMADA DO PODER
LÍCIO MACIEL

JOSÉ C. NASCIMENTO

Sites: www.midiasemmascara.com.br www.grupoinconfidencia.com.br www.ternuma.com.br www.faroldademocraciaparticipativa.com.br .

GOLPE DE 1964
Livrarias Curitiba de Curitiba (Shopping Estação
- Av. Sete de Setembro, 2775) e de Maringá

(Maringá Park - Av. São Paulo, 120).
O livro pode ser adquirido por R$ 39,90 pelo

site:www.peixotoneto.com.br

IMPEACHMENT
Jornalista Reis de Souza analisa o
Impeachment deDilmaRousseff
Os interessados em adquirir o livro
deverão fazer contato com a Editora:
Caixa Posta 1133 - CEP: 20.010.974 -
Rio de Janeiro/RJ ou pelo telefone
(21) 2533-9850 diretamente com o
autor

CARAJÁS
Livro que conta a história da descoberta de Carajás, o maior
distrito ferrífero do mundo.

CARAJÁS:Memórias da Descoberta
do Engº. Newton Pereira deRezende. 316 páginas, R$ 50,00.
Pedidos:Tel (021)2238-1116ou (021)2278-4595

SABARÁ
O livro poderá ser adquirido diretamente com o autor Advogado
Edelberto Augusto Gomes Lima pelo e-mail: edelbertogomes@
hotmail.comoupelo telefone: (31)3282-7498.
Nesta edição consta um artigo sobre a Revolução Liberal no
município de Sabará/MG, em 1842, quando Caxias, quase derro-
tado, foi surpreendido com a presença não esperada das tropas
de seu irmão, revertendo o resultado da batalha.

� A REVOLUÇÃO GRAMSCISTA NO OCIDENTE
General Sérgio Augusto de Avelar Coutinho - Biblioteca do Exército.
Site: www.bibliex.eb.br ou tel: (21) 2253-4628 e (21) 2519-5732.

URUGUAIANA/RS
� Livraria Mundo do Livro � Galeria Barcelona - Rua Duque de

Caxias, 1748 � loja 15 � Centro - Tel. (55) 3412-3932
PORTO ALEGRE/RS

� Martins Livreiro � Rua Riachuelo, 1291 - Centro - Tel.(51) 3019.4624
PIRASSUNUNGA/SP

� Cel Wagner Kourrouski - Tel.(19) 3562.8544
SÃO PAULO/SP

� ADESG/SP � R. Álvaro de Carvalho, 48 - 4º andar - Centro
Tel.(11) 3159.2933 (Sandra / 14 às 20 horas )

SÃO LUÍS/MA
� Livraria Resistência Cultural - liv.resistenciacultural@gmail.com

Av. dos Holandeses, QD 09, N-02 - Calhau

ESTE LIVRO PODERÁ SER ADQUIRIDO POR R$ 30,00
NOS LOCAIS ABAIXO:

www . l i v r a r i a c u l t u r a . c o m . b rw w w . l i v r a r i a c u l t u r a . c o m . b rw w w . l i v r a r i a c u l t u r a . c o m . b rw w w . l i v r a r i a c u l t u r a . c o m . b rw w w . l i v r a r i a c u l t u r a . c o m . b r jornal@jornalinconfidencia.com.brjornal@jornalinconfidencia.com.brjornal@jornalinconfidencia.com.brjornal@jornalinconfidencia.com.brjornal@jornalinconfidencia.com.br

RIO DE JANEIRO/RJ
� Casa da FEB - R. das Marrecas, 43 - Centro - Rio de Janeiro anvfeb@uol.com.br

BELO HORIZONTE/MG
� Banca Av. Olegário Maciel em frente ao Hotel Platinum (31) 98206-9105 - Aparecida

BAGÉ/RS
� LEB - Livraria Editora Bageense
Av. Sete de Setembro, 1314 - Centro

Tel: (53) 3242-6142 leb2@terra.com.br

SALVADOR/BA
� Livraria Cultura - Shopping Salvador

Av. Tancredo Neves, 2915
Caminho das Árvores - (71) 3505-9050
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BANDAS MILITARES
VEJA NA INTERNET O SITE:

ZAIR CANÇADO.COM

CORAGEM�VERDADE � PATRIOTÍSMO

BANDAS MILITARES

VASTO É SELECIONADO REPERTÓRIO COM UM LAUREADO COMUNICADOR

Nosso jornal circula por todo o
país impresso e eletronicamente.

Divulgue através dele sua
empresa, seus produtos, seus
negócios. Faça contato com o
nosso representante jornalista
Ary Tadeu, por telefone ou pelo
e-mail, que ele lhe atenderá

pessoalmente em seu escritório
ou na residência.

Quem não conhece a história � não tão secreta� de Rosemary
Noronha, ex-chefe do escritório presidencial emSãoPaulo e do

ex-presidente Lula?
Este conteúdo é produzido porCristalVox. Apoie nosso tra-

balho curtindo nossa página
Eram �amantes� nas �barbas� da primeira damaMarisa Letícia.

Por conveniência é claro, �ouvidos demouco� para uma situação des-
confortável, emespecial numgovernoonde se enaltecia o �greloduro�
das feministas que cercavam Luís Inácio. Rose, como era carinhosa-
mente chamada pelos �bajuladores� mais próximos do ex-presidente
Lula ,ouDoutoraRose,a temidaporsuarispidez, foi�contumazviajante
clandestina�nosvoosoficiais da presidência para exterior. Temmui-
to a contar! Se quiser
salvar a sua pele e não
passar uma temporada
noGrandeHotelMoro
em Curitiba, terá de
�abrir o bico�.

O explosivo Leo
Pinheiro, comandante
da OAS em tempos de
petrolão informou aos
investigadores da La-
va jato que foi obrigado a �alcançar� mensalmente, a quantia de 50
mil reais para amelhor amiga do ex-presidente, depois que o �affair�
se tornou público e Dilma foi obrigada a enxotar a �amiguinha de
Lula� do escritório presidencial de São Paulo. Mas o pedido de
�acolhimento� de Lula não foi só para sua �melhor confidente�. Leo
Pinheiro se viu obrigado empregar o �sócio do presidente� � o ma-
rido de Rosemary Noronha -.

Agora, com a eclosão da delação da OAS se saberá, de fato,
qual eramesmo o valor transportado no avião presidencial para Por-
tugal, numa nebulosa transferência de dinheiro para o Banco Espí-
rito Santo, episódio em que Rose foi figura central, fato trazido à
público pelas autoridades lusitanas é ignorado no Brasil.

jorjagulha@uol.com.br

A AMANTE DE LULA RECEBIA
�MESADA DE 50 MIL� DA OAS

Cel Jorge B. Ribeiro

Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu o Go-verno de Minas Gerais no dia 31 de janeiro de
1951. Foi excelente administrador do Estado, com
inúmeras realizações. Em 1952, criou a Medalha da
Inconfidência, que é a mais alta comenda concedida
pelo governo de Minas à personalidades que muito
tenham contribuído para a projeção e prestígio do
Estado. Tem quatro designações: o
GrandeColar (ComendaExtraordi-
nária), Grande Medalha, Medalha
de Honra eMedalha da Inconfidên-
cia. A solenidade de entrega é rea-
lizada na cidade de Ouro Preto, jus-
tamente no dia 21 de abril. Hoje, os
objetivos são políticos, de apadri-
nhados e sem critérios, infelizmen-
te.Nodia16deabrilúltimo,oGover-
no divulgou a lista dos agraciados
com a Medalha da Inconfidência.
Dentre os homenageados, figurou
Jose Alberto Mujica Cordano, ex-
guerrilheiro tupamaro uruguaio. No dia 21 de abril, o
Governador Pimentel fez a José AlbertoMujica Cor-
dano (�Pepe�Mujica) a entrega do Grande Colar. Es-
se cidadão foi deputado, senador e presidente do Uru-
guai. Por volta de 1970, Jose Mujica liderou o �Mo-
vimientodeLiberaciónNacional-Tupamaro� (MLN-
T) como guerrilheiro. Foi um movimento esquer-
dista/comunista. Em31/07/1970, os tupamaros, sob a
direção de �Pepe�Mujica, sequestraram o norte-
americano Dan Mitrione e outras autoridades.
DanMitrione foi agente do Ponto IV, ligado aoDe-
partamento de Estado dos EUA, no setor do De-
senvolvimento Internacional de Segurança Públi-
ca. Operou no Brasil (Belo Horizonte) e em outros
países da America Latina. Os Tupamaros o seques-

MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA
PARAQUEM CONTRIBUIU PARA MINAS

* Aluízio Cândido de Siqueira

traram e o assassinaram. Dan Mitrione foi meu par-
ticular amigo. Através do �Ponto IV�, organizamos a
primeira Delegacia Regional de Polícia no interior
do EstadoMinas, emUberaba. Como Perito Crimi-
nal, organizei o serviçodepolícia técnica. Fiquei co-
mo pioneiro nesse setor.

�Pepe�Mujica foi um guerrilheiro de esquerda
noUruguai. Emvirtude de sua ativida-
de subversiva teve que refugiar-se e
entrar na clandestinidade. Durante o
governo de Jorge Pacheco Areco, o
movimentoguerrilheiroTupamarotor-
nou-se assustador pela sua violência.
O governo foi obrigado adotar medi-
das de segurança policiais rigorosas,
a fim de combater a guerrilha e ainda
enfrentou sérias oposições de sindi-
catos e grêmios e uma grave política
econômica. Nessa luta de �Pepe� Mu-
jicacontraapolícia foi feridováriasve-
zes e preso por quatro vezes e, emduas

oportunidades, conseguiu evadir-se da prisão. Em
1972, foi preso e condenado. Ficou durante 13 anos
preso, foi libertadoem1985efiliou-seàFrenteAmpla
(Movimento de Participación Popular-MPP).

O Líder doMST no Brasil, João Pedro Stédile,
também recebeu a medalha. A comenda da Inconfi-
dência é outorgada àqueles que tenham contribuído
com seus serviços para a projeção do Estado de Mi-
nas. Todavia, se �Pepe�Mujica nem conhecia Minas
Gerais, qual a razão de ser agraciado com a Meda-
lha? Porque é comunista guerrilheiro ou liberou a
maconha no Uruguai? E Stédile, expliquem-me!

Extrato
(Publicado na Revista Acadêmica nº 39 de setembro/outubro/2016)

* Juiz de Direito aposentado, jornalista
e professor universitário
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Nossa geração não foi a nenhuma guerra
pelo que temos muito a comemorar,

pois de outra forma nossas famílias estariam
enlutadas chorando as perdas irreparáveis
de seus entes amados.

O maior conflito entre países vizi-
nhos, com as batalhas campais mais san-
grentas da América Latina, foi a Guerra do
Brasil contra o Paraguai. Este conflito, que
muito está distante no tempo, produziu à
época inúmeros órfãos de pais.

Hoje, poucos sabem ou se lembram,
mas o Imperador à época, quando éramos
ainda uma monarquia, determinou que se
erguesse um Colégio Militar (CM) para os
filhos dos integrantes do Exército, nota-
damente, e da Marinha que tombaram na-
quele período de guerra.

Posteriormente, algum tempo depois
de terminada a Guerra contra o Paraguai,
o acesso ao ensino dos Colégios Militares,
estendeu-se, mediante concurso, a todos
os filhos dos integrantes das Forças Arma-
das. Após mais algum tempo, todo brasi-
leiro, mediante concurso público, pode in-
gressar nesses estabelecimentos de ensi-
no fundamental e médio.

A criação do primeiro Colégio Mili-
tar em seus primórdios decorreu de um ato
do Imperador, que havia se sensibilizado
e se comovido com o inúmeros órfãos de
pais que a haviam tombados na Guerra con-
tra o Paraguai.

Este ColégioMilitar de �origem� foi o
CMRJ - Colégio Militar do Rio de Janeiro,
construído na Capital do Brasil naquela épo-
ca. Posteriormente passou a receber qual-
quer órfão de militares das Forças Singula-
res. Depois passou a receber filhos de mi-
litares carentes.

Prosseguindo, a Nação, por meio do
Exército Brasileiro, criou outros Colégios
Militares pelo Brasil afora. Hoje são 13.

Quem estudou nos Colégios Milita-
res nas décadas de 60, 70 e meados de 80,
se lembra bem que existiam três categorias
de alunos.

Era cobrada uma �taxa� de contribui-
ção obrigatória, de valor quase simbólica,
para abater, modestamente, algum custo
comum do Colégio, sobretudo porque ha-
via em todos os Colégios Militares a moda-
lidade de internato.

As categorias de alunos filhos de mi-
litares e/ou de civis eram:

1.AlunoGO (GratuitoÓrfão) -o�GO�
não pagava taxa alguma e recebiam todo o
uniforme e material escolar;

2. Aluno �GNO� - (Gratuito não ór-
fão) - não pagava taxa alguma e, por ser com-
provadamente carente, também recebiam
todo o uniforme e material escolar;

3. Aluno sem subsídio da nação (pa-
gava taxa).

Um detalhe muito pequeno, porém
significativo é que, na minha época, ha-
via alunos �GO� que eram órfãos de mi-
litares que tombaram nos combates à
guerrilha comunista que se instalou no
Brasil nos idos de final das décadas de 60
e em toda década de 70.

COLÉGIOS MILITARES: BREVE ESCORÇO HISTÓRICO
Coronel Inf. Lincoln Duque Barbabela

Eu não entendia muito bem o que
eram tais conflitos, e meus colegas �GO�,
órfãos de pais que morreram nos combates
às guerrilhas comunistas não sabiam expli-
car por que seus genitores haviam falecido,
pois não havia divulgação do conflito inter-
no que havia se instalado no Brasil.

Todo esse resumo histórico objeti-
va registrar que a guerra produz uma dor
irreparável para as famílias que entregaram
seus filhos vivos e saudáveis para a nação,
para ao final os recebem mortos, mutila-
dos ou com sequelas física e psicológicas
dos sangrentos combates.

Ao visitarmos os monumentos dos
países que vivenciaram vários conflitos bé-

licos ao longo de sua história, não temos a
dimensão exata daquela homenagem pres-
tadas aos combatentes que lutaram e deram
suas vidas pelo seu país.

No Brasil temos alguns monumen-
tos da Guerra do Paraguai, dos Pracinhas
que foram a 1º e a 2ª Grandes Guerras, da
Intentona Comunista, das Campanhas con-
tra as Regiões que queriam se separar do
Brasil, e do combate contra a guerrilha
comunista de 60/70.

Os Colégios Militares são um verda-
deiro legado ativo da dor que milhares de
famílias brasileiras que perderam seus fi-
lhos nas batalhas do maior conflito bélico
da América Latina, a Guerra do Paraguai.

Guerra é irracional e estupidamente
sangrenta, mas estar preparado para ela é
um estamento que nenhuma nação aban-
dona, pois as Forças Singulares constituí-
das de um país são os garantidores da so-
berania interna e externa.

Uma família entrega o filho, seu maior
bem imaterial, para cumprir a missão de
defender a nação, mesmo com o sacrifício
da própria vida.

Por isso relembremos sempre que os
militares das Forças Armadas, como muitos
brasileiros o foram um dia são categorizados
como heróis que juraram perante a bandeira
nacional morrer pela pátria se preciso for.

Como estamos há muito tempo longe
de conflitos bélicos, graças à Deus, muitos
questionam a missão constitucional das
Forças Armadas, e até opinam que deveriam

se dedicar a outras finalidades, pois não
veem sentido em manter corporações que
são tão caras.

São questionamentos impensáveis
em países que perderam milhares e milha-
res de seus filhos em conflitos bélicos, se-
melhantes à distante Guerra do Brasil con-
tra o Paraguai.

Temos que contar com o ensino de
História nas escolas para nos debruçar
sobre a Guerra do Paraguai, de onde vem nos-
so maior herói nacional, o Duque de Caxias,
e das participações das Forças Armadas,
principalmente do Exército Brasileiro, em
conflitos internacionais e nas ações humani-
tárias da ONU da qual o Brasil é filiado.

Um país que relega sua História, ou
não valoriza seu passado de dor pela perda
dos seus filhos em conflitos bélicos, não
tem como criar suas futuras gerações com
amor à pátria e dedicação ao engrandeci-
mento da nação.

A bela História do Brasil, bem como
os conflitos bélicos de que foi forçado a par-
ticipar, externos e internos, e em que nossos
militares se envolveram registram nosso
passado de glórias e de pátria.

Negar, desfazer, ou não dar impor-
tância devida as históricas participações
das FA nos conflitos bélicos em que se en-
volveu no passado é afastar do povo o sen-
timento de Pátria que todos os cidadãos
brasileiros deveriam ter.

Manter o estudo de forma ampla e
profunda da História nas escolas brasi-
leiras, ensinando sobre os conflitos béli-
cos em que o Brasil se envolveu, contex-
tualizado com o momento em que o mun-
do se encontrava à época, e fazendo sua
ligação aos fatos contemporâneos e atuais,
forja nas novas gerações o sentimento
de Pátria que o Brasil tanto necessita pa-
ra se tornar um país desenvolvido e res-
peitado internacionalmente e desen-
volvido.

Na GUERRA todos clamam por
DEUS e pelos SOLDADOS. Porém, quan-
do a GUERRA acaba todos se esquecem
de DEUS, e a nação se afasta dos MILI-
TARES, mas o CRIADOR não abandona
seu povo, assim como o SOLDADO não
esquece jamais sua PÁTRIA.

NO IDEB 2015, O COLÉGIO MILTIAR DE PORTO ALEGRE
FOI O 1º LUGAR NO RIO GRANDE DO SUL E O 10º NO BRASIL

Tenho a satisfação de compartilhar com todos o magnífico resultado con-
quistado pelo Colégio Militar de Porto Alegre no Índice Nacional da

Educação Básica 2015, recentemente divulgado, onde a garotada do Velho
Casarão da Várzea conquistou o 1º lugar no Rio Grande do Sul, com índice geral
7.4, sua melhor
pontuação histó-
rica desde que o
índice foi criado
em 2007. O 2º lu-
gar no RS foi do
ColégioMilitar de
SantaMaria, com
índice 7.3.
Entre as 29.863

escolas brasileiras
que pontuaram -
todas integrantes
das redes públi-
cas municipal, es-
tadual e federal, o CMPA conquistou o 10º lugar nacional. No universo dos
Colégios Militares foi o 3º colocado, sendo antecedido pelos Colégios Milita-
res de Salvador (7,5) e Curitiba (7,7).

NR: O Coronel Lincoln foi aluno do CMBH no período de 1975/1981,
como também seus irmãos Leonardo (1974/1984), hoje Promotor de Justi-
ça/MG e Bráulio (1979/1985), Coronel de Infantaria já na Reserva, como
também o autor, transferido recentemente.
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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

�Foi em abril de 1945. Os alemães
tinham retraído da Linha Gótica depois da
nossa vitória em Montese, e provavelmente
pretendiam nos esperar no vale do rio Pó,
mais ao Norte. Nosso Esquadrão de Reco-
nhecimento, comandado pelo Pitaluga, os
avistou na Vila de Collechio, um pouco an-
tes do rio. A pedido do General fui ver pes-
soalmente e lá, por ser o mais antigo, coor-
denei a noite um pequeno ataque com o es-
quadrão e um pelotão de infantaria, sem in-
tenção maior do que avaliar, pela reação, a
força do inimigo.

Sem defender efetivamente
o local, os alemães passaram para
o outro lado do rio e explodiram a
ponte. Então observamos que se
tratava de uma tropa muito maior
do que poderíamos ter imagina-
do. Eram milhares deles e nós tí-
nhamos atacado com uma dezena
de tanques e pouco mais de cin-
quenta soldados�.

�Informamos ao comando
superior que o inimigo teria lá pelo
menos um regimento. O coman-
do, numa decisão ousada, pegou todos os
caminhões da artilharia, encheu-os de sol-
dados e os mandou em reforço à pequena
tropa que fazia frente a tantos milhares.� �
�Considerei cumprida a minha parte e fui
jantar com o Coronel Brayner, que coman-
dava a tropa que chegara� prosseguiu
Dio-nísio. �Durante a frugal refeição de
campanha, apresentaram-se três oficiais
alemães com uma bandeira branca, dizen-
do que vieram tratar da rendição. Fiquei
de interprete, mas estava confuso; no iní-
cio nem sabia bem se eles queriam se en-
tregar ou se estavam pensando que nós
nos entregaríamos, face ao vulto das tro-
pas deles, que por sinal mantinham um
violento fogo para mostrar seu poderio�.

�Esclarecida a situação, pediram três
condições: que conservassem suas meda-
lhas; que os italianos das tropas deles fos-
sem tratados como prisioneiros de guerra
(normalmente os italianos que acompa-
nhavam os alemães eram fuzilados pelos
comunistas italianos das tropas aliadas) e
que não fossem entregues à guarda dos ne-
gros norte-americanos�.

�Esta última exigência merece uma
explicação: a primeira vista parece racismo.

Como historiador militar,
apraz-me parabenizar, efu-

sivamente, o engenheiro Mar-
cos Moretzsohn Renault Coe-
lho, pela excelência de seu arti-
go �Setembro e a FEB�, publi-
cado no JI, de setembro próximo
passado.O autor, que é presiden-
tedaANVFEB/BHedaABPVM,
elaborou uma magnífica sínte-
se acerca do início da atuação
da gloriosa FEB, no vale do rio
Serchio, na Itália, ainda com a
denominação de �Destacamen-
to FEB�.

Amatéria entesoura pre-
ciosos, muito precisos e deta-
lhadosaspectos, assinaladoscom
invulgar percuciência e em per-
feita interconexão cronológi-
ca, referentes aos pródromos de
nossas operações de guerra, na-
quele setembro de 1944. O pri-
moroso texto ressalta, entre ou-
tras, a primeira dessas operações, realizada pela Arma de Engenharia (o �batismo de fogo� do
Destacamento), e o histórico primeiro tiro da Artilharia febiana, do sopé do Monte Bastione
em direção a Massarosa (disparado pelo 2° Grupo de Obuses 105mm - 2° GO 105 -, cujo su-
cessor é, hoje, o 21° Grupo de Artilharia de Campanha - 21° GAC -, sediado em Niterói, RJ,
que ostenta, com ufania, a denominação histórica de �Grupo Monte Bastione�).

O trabalho,de impecávelmemoriabília, édignode figurar, comlouvor,nosanaishistóricosda
ForçaExpedicionáriaBrasileira,quetantasglórias trouxeparaoBrasil, �adperpetuamreimemoriam�!

Parabéns, digno e acendrado patriota, Engenheiro Marcos Renault!
O mais amigo dos abraços do

Cel. Inf. QEMA, Manoel Soriano Neto - Historiador Militar e Advogado.

POR QUE A 148ª DIVISÃO ALEMÃ SE ENTREGOU SOMENTE AOS BRASILEIROS NA ITÁLIA?

SETEMBRO E A FEBFEBFEBFEBFEB
�Conspira contra sua própria grandeza o povo

que não cultua os seus feitos heróicos�

Guarnição do blindado M-8 Greyhound do
1º Esquadrão de Reconhecimento (Esquadrão Tenente
Amaro) é saudada pela população de Massarosa -
1ª cidade italiana a ser libertada pela FEB

Que os alemães são racistas é óbvio, mas
porque então eles se entregaram aos nos-
sos soldados, muitos deles negros? Bem,
os negros americanos naquela época cons-
tituíam uma tropa só de soldados negros,
mas comandada por oficiais brancos. Discri-
minados em sua pátria, descontavam sua rai-
va dos brancos nos prisioneiros alemães,
aos quais submetiam a torturas e vinganças
brutais. É claro que contra eles os alemães
lutariam até a morte.Não era só uma ques-
tão de racismo�.

�Eu perguntei ao interprete do lado
alemão (nos entendíamos em uma mistura
de inglês, italiano e alemão), por que queri-
am se render, com tropa muito superior aos
nossos efetivos e ocupando uma boa posi-
ção do outro lado do rio. Ele me respondeu
que a guerra estava perdida, que tinham qua-
trocentos feridos sem atendimento, que es-
tavam gastando os últimos cartuchos para
sustentar o fogo naquele momento e que
estavam morrendo de fome. Que queriam
aproveitar a oportunidade de se render aos
brasileiros porque sabiam que teriam bom
tratamento�.

�Combinada a rendição, cessou o fo-
go dos dois lados. Na manhã seguinte vie-
ram as formações marchando garbosa-
mente, cantando a canção �velhos cama-
radas�, também conhecida no nosso Exér-
cito�.

�A cerimônia era tocante� � prosse-
guiu Dionísio. �Era até mais cordial do que
o final de uma partida de futebol. Podíamos
ser inimigos, mas nos respeitávamos e pa-
recia até haver alguma afeição. Eles vinham
marchando e cada companhia colocava suas
armas numa pilha, continuando em forma,
e seu comandante apresentava a tropa ao
oficial brasileiro que lhe destinava um
local de estacionamento. Só então os
comandantes alemães se desarmavam.
A primeira Unidade combatente a che-
gar foi o 36 Regimento de Infantaria da
9° Divisão Panzer Grenadier. Seguiram-
se mais de 14 mil homens, na maioria
alemães, da 148° Divisão de Infantaria
e da Divisão Bersaglieri Itália que os
acompanhava�.

�Entretanto houve um trágico in-
cidente: Um nosso soldado, num impul-
so de momento, não se conteve e arran-
cou a Cruz de Ferro do peito de um sar-

gento alemão. O sargento, sem olhar para o
soldado, pediu licença a seu comandante
para sair de forma, pegou uma metralhadora
em uma pilha de armas a seu lado e atirou no
peito do brasileiro, largou a arma na pilha e
entrou novamente em forma antes que
todos se refizessem da surpresa. Por um
momento ninguém sabia o que fazer. Já vá-
rios dos nossos empunhavam suas armas
quando o oficial alemão sacou da sua e ati-
rou na cabeça do seu sargento, que esperou
o tiro em forma, olhando firme para frente.
Um frio percorreu a espinha de todos, mas
foi a melhor solução� - Concluiu Dionísio.

Ao ouvir esta história, eu já tinha mais
de dez anos de serviço, mas não pude dei-
xar de me emocionar. Não foram as tragé-
dias nem as atitudes altivas o que mais me
impressionaram. O que mais me marcou
foi o bom coração de nossa gente, a mag-
nanimidade e a bondade de sentimentos,
coisas capazes de serem reconhecidas até
pelo inimigo. Capazes não só de poupar
vidas como também de facilitar a vitória.
É claro que isto só foi possível porque os
alemães estavam em situação crítica; nou-
tro caso, ninguém se entregará só porque
o inimigo é bonzinho, mas que a cruelda-
de pode fazer o inimigo resistir até a mor-
te, isto também é real. Na História Pátria

podemos ver como Caxias, agindo com bon-
dade, só pacificou, e como Moreira César,
com sua crueldade, só incentivou a resis-
tência até a morte em Canudos.

O General Dionísio e o interprete
alemão � Major Kludge, se tornaram ami-
gos e se corresponderam até a morte do
primeiro, no início dos anos 90. O General
Mark Clark, comandante do 5° Exército
norte-americano, ao qual a FEB estava in-
corporada, disse que foi um magnífico fi-
nal de uma ação magnífica. Dionísio disse
apenas que a história real é ainda mais
bonita do que se fosse somente um gran-
de feito militar.�

Rendição das tropas alemãs aos brasileiros

Foto: acervoMuseu doExpedicionário

O general alemão Otto Fretter Picco
acertando a rendição ao general brasileiro
Olímpio Falconieri, inspetor geral da FEB

O desarmamento da tropa alemã

Internet
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LEGALIZAÇÃO DO JOGO � JÁ !!

Prezado Senhor Cel Miguez,
Ao cumprimentá-lo, cordialmente, o Centro deComunicação Social do Exército

Brasileiro acusa e agradece o recebimento do e-mail formulado por Vossa Senhoria.
A respeito do assunto, este Centro informa que a situação hoje é a seguinte:
MedalhadoPacificador:
- José Dirceu - não agraciado; e
- José Genuíno - medalha cassada.

MedalhadaOrdemdoMéritoMilitar:
- José Dirceu - processo administrativo de cassação em andamento; e
- José Genuíno - não agraciado.
Atenciosamente,
Divisão deRelações Públicas/CCOMSEx
Acesse:www.eb.mil.br
Exército Brasileiro, Braço Forte -MãoAmiga

Prezados amigos do Jornal Inconfidência

É com grande surpresa e profunda tristeza que presencio a guinada do Jornal Inconfidência
rumo à legalização dos jogos de azar em nosso país. Quando vi a chamada �Legalização

do jogo já!� em primeira página, confesso que pensei que fosse brincadeira.
Lendo, porém, o conteúdo, verifiquei haver lá uma página inteira de apologia aos cassinos

legalizados, como meio de difusão do turismo, de arrecadação tributária, de geração de em-
pregos, de fiscalização do jogo que hoje é clandestino, sem falar - sem falar mesmo - da ruína
de inúmeras famílias causada pela jogatina compulsiva, da lavagemde dinheiro, da prostituição
e da instauração de uma rede de crime organizado.

Sintomática é a fotografia à página 25 da edição atual do jornal Inconfidência, em
que aparecem várias mulheres vestidas frivolamente, com os seios quase à mostra, ao redor
de uma mesa onde se fazem as apostas em um cassino. Isso demonstra a ligação estreita
entre o ambiente de jogo e a licenciosidade.

Uma coisa é certa: ninguém vai ao cassino para se exercitar na virtude, para crescer
na oração, nem para agradar a esposa e os filhos que deixou em casa.

Que diria Mons. Maurílio César de Lima, morto recentemente e homenageado pelo
Jornal Inconfidência, se visse nestas páginas a defesa da jogatina? Tive a honra de ser aluno
desse bravo e santo sacerdote militar.

Que diria meu pai, que faleceu em 2003 como major da Aeronáutica, se visse tais
matérias no Jornal Inconfidência?

Que diria o saudoso DomManoel Pestana Filho, Bispo de Anápolis e fundador do Pró-
Vida de Anápolis, falecido em 2011, se visse tais matérias no Jornal Inconfidência?

E que dirá hoje Dra. Janaína Paschoal, a heroína que comandou o processo de �im-
peachment� contraDilma, ao ver que o Jornal Inconfidência, que tanto lutou contra as bandeiras
do PT, hoje abraça uma causa que fere frontalmente a família? Conheço-a pessoalmente e sei
de sua angústia ao saber da intenção de Temer de sancionar o projeto que legaliza o jogo de azar,
se ele eventualmente for aprovado pelo Congresso.

Os argumentos usados em favor do jogo podem ser um a um,mutatis mutantis (fazendo
as devidas mudanças), usados para justificar a legalização das drogas e da prostituição....

Émelhor, dizem, legalizar o jogo emantê-lo sob controle, do que conviver com o jogo sob o
comandodeumaquadrilhadecontraventores.Seguindoomesmoraciocínio seriamelhor legalizaro
abortoafimdequeasmãespossammatarseusfilhoscomsegurançaenãofiquemàmercêdeaborteiras
�curiosas�. Analogamente seria melhor legalizar as drogas a fim de que o adolescente pudesse
intoxicar-se sem passar pelo traficante... Aonde vamos parar? Sinceramente não creio, não sou
capaz de crer que todos os articulistas e colaboradores do jornal pensem assim.

É com a esperança de encontrar ao menos um amigo da família que eu escrevo esta
mensagem. Se este amigo da família for você, comunique-me, para que possamos alegrar-
nos juntos. Em Jesus e Maria,

Como somente está sendo divulgada a carta do Padre Luiz Carlos Lodi Da Cruz sem as
respostas do editor do Jornal Inconfidência, publicadas nomesmo Jornal, a respeito da posição
contrária do clérigo à legalização do jogo, solicito, a quem estiver interessado, ir à pagina 25

do Jornal Inconfidência n.º 231, de setembro de 2016. Nesta
edição do Jornal, divulgada por mim e por outros correspon-
dentes, também oferece a oportunidade aos interessados, de
verem a foto ilustrativa, citada pelo Pastor, e verificar se há,
realmente, �mulheres vestidas frivolamente, com os seios
quase à mostra�, conforme as suas palavras. O olhar do Pa-
dre Lodi, pelo que parece, está vendo além do permitido
como sacerdote, o que é um pecado.

Como a conformidade de pensamento faz parte da
teoria petista de anulação de identidade, é salutar que o Padre
Lodi se oponha a posição assumida pelo Jornal. Mas é mais
salutar ainda, que ele não se esqueça de que vivemos quatorze
anos soba jogatina legalizadadapromiscuidade; da ladroagem;
da ideologia do gênero, que já causa estragos em escolas,
antes, tradicionais; da inversão de valores, que a Igreja sequer
criticou, não empunhando uma bandeira na vanguarda da
defesa dos preceitos cristãos, esses, sim, prioritários, mas
sem combatente esforçado, apaixonado pela causa, dentro
da confraria católica. Que haja empenho tão veemente da
Igreja na defesa da Família Tradicional, quanto veemente
é a crítica a uma possível legalização do jogo.

Se o olhar do Padre Lodi não estivesse tão condicionado e volvesse para a periferia,
verificaria que o jogo já é estatizado, com sorteios semanais, chancelados pelaCaixaEconômica,
além de as bancas de jornais venderem �raspadinhas� e bilhetes de loteria. Não só roleta é �jogo
de azar�. O Estado brasileiro é o grande crupiê do povo: recolhe o seu dinheiro nas diversas
variedades de �Senas� e nos diferentes impostos.

Deduzimos, então, que a hipocrisia é a outra vertente para onde escorrega a falsa pregação.
Aileda de Mattos Oliveira

NR: Em mais uma resposta ao Padre Lodi, fazemos nossas as palavras
da professora Aileda, na carta abaixo, com a qual esperamos encerrar esse
assunto definitivamente.

Padre Luiz Carlos

Ao Ministério Público de Minas Gerais
Tendo emvista amatéria jornalística anexa, que trata da inércia do Poder Público

em construir a duplicação da Rodovia BR 040 no trecho Juiz de Fora/MG a Belo
Horizonte, mesmo após 36 anos da duplicação do trecho entre Rio de Janeiro/RJ e Juiz
de Fora/MG.

A falta de duplicação da rodovia tem provocado inúmeros e graves acidentes
e mortes na estrada.

Ainda assim, o Poder Público instalou 3 novas praças de pedágios no trecho não
duplicado, no valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos cada um).

Pelo exposto, encaminhamos amatéria jornalística anexa, solicitando aoMinis-
tério Público a adoção das medidas cabíveis para:

1 - Exigir do DNIT a construção da duplicação da estrada;
2 -Determinar a suspensão da cobrança dos pedágios até a duplicação da rodovia;

BeloHorizonte,15deoutubrode2016.
Jornal Inconfidência / Editor.

Foto retirada da internet. Ainda
bem que o padre Lodi está vendo
"os seios quase a mostra". Pior
seria se apoiasse a ideologia de
gênero, criticasse o laureado
filme "Spotlight - Segredos

Revelados" e o CIMI - Conselho
Indigenista Missionário

BR 040 - TRECHO JUIZ DE FORA / BELO HORIZONTE
Considerando o publicado em nossa edição anterior e o grande número de

mensagens recebidas, este editor entrou com uma representação junto ao
Ministério Público de Minas Gerais, que abaixo transcrevemos:

NR: O processo foi encaminhado
para a Procuradoria Geral da

República / MG

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Autos Nº: ID 2745637
Espécie: Representação
Representante: Jornal Inconfidência
Representado:DNIT
Objeto: Suposta cobrança indevida de pedágio e omissão do DNIT no

cumprimento da promessa de duplicação da rodovia BR 040, no trecho entre Juiz
de Fora/MG e Belo Horizonte/MG.

Despacho

Trata-se de representação aforada pelo "Jornal Inconfidência" ...................
............................................................................................................................

Pelo exposto, considerado que o DNIT é uma autarquia federal vinculada ao
Ministério dos Transpores, criada pela lei 10.233/2001, determina-se, combase no art.
1092 da Constituição Federal, a remessa do expediente.....

Atenciosamente,
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E O SALÁRIO, OH!!!
REMUNERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADASREMUNERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADASREMUNERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADASREMUNERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADASREMUNERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS

Para conhecimento e providências imediatas do Ministro da Defesa
e dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

1) Na análise da questão da proteção social , é preciso
considerar, também, que, de acordo com dados oficiais, os
militares das ForçasArmadas constituem a categoria de deten-
tores de cargos públicos com a pior remuneração média em
âmbito federal, submetida, na última década , a um rigoroso
processo de �achatamento salarial�;

2)A contribuição que osmilitares das Forças Armadas
emprestam ao nosso país é grandiosa e irrepreensível. Toda
a sociedade brasileira sabe disso;

3)Osdesajustesdascontaspúblicaseo lamaçal, aindanão
precisamente delimitado, emque estamos sufocados não resulta-
ramdas ações dosmilitares federais. Como agora convocá-los
para o saneamento, para o patriotismo? Os militares sempre
estiveram na vanguarda do patriotismo, seja nas fronteiras per-
didas daAmazônia, na construçãodeestradas, sejanavigilância
de nosso litoral e de nosso espaço aéreo. Sempre foram um dos
protagonistas mais expressivos desse patriotismo que se realiza
no cotidiano, na superação das adversidades, na abnegação, no
simbolismo que nos reune e dá o sentido de nossas vidas;

4)ComodisseoDr.SérgioMendes, secretáriode recursos
do TCU, �como se vê, dos militares são exigidos não apenas o
sacrifíciodavida,maiorbemdoserhumano(oquenolimiteimplica
a suapróprianegação, sóassimpodemoscompreenderaqueleen-
sinamentodeVigny,acimatranscrito).Mas issonãobasta:aocon-
trário das outras categorias, exige sentimentos de �amor�, �fide-
lidade�, �culto� e �fé�. Só assim podemos compreender a capa-

As restrições às Forças Armadas e ao seu reaparelhamento,
para garantir a defesa da Pátria e dos nossos Objetivos

Nacionais, nummundomarcado de guerras e conflitos, em que
impera a lei do mais forte, e as agruras salariais dos mili-
tares continuam sem solução. O fosso de remuneração en-
tre nós e os setores privilegiados do Estado só se vem agra-
vando ao longo do tempo... Em tudo, a presença do revan-
chismo e do perverso desvio ideológico que, cada vez mais
e crescentemente, dominou os sucessivos governos fede-
rais desde 1990!

Reitero, aos Comandantes Militares de hoje o pedido
que fiz, comoVice-ChefedoEstado-MaiordasForçasArmadas,
em 28 de dezembro de 1992, aos Chefes Navais de então, meus
pares, na Reunião do Conselho de Almirantes, na Escola de
Guerra Naval, pelo fortalecimento das Forças Armadas e pela
remuneração digna dos militares. Trancrevo, pois, trechos do
pronunciamento que fiz naquela ocasião, infeliz e dolorosa-
mente muito atual em face dos acontecimentos correntes:

�O governo que teve início em 15 de março de 1990
apresentou um fato inédito na história republicana do nosso
País: a relegação dos assuntos atinentes às ForçasArmadas a um
patamar de inusitada desimportância, traduzida em restrições
orçamentáriasde todaaordem,que lhesprejudicaramaprontidão
operativaeaatuaçãoadministrativa,alémderepercutiremdrama-
ticamentenavidadecadaumdosseus integrantes, cujadignidade
pessoal e funcional foi alcançadapelo traumáticoarrochosalarial
que lhes foi de propósito imposto. A isso, somando-se cam-

Exmos Srs. Ministros da Defesa, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Casa Civil da Presidência
da República, da Fazenda e do Planejamento, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Datamáxima vênia e com todo o respeito, não poderia deixar de retransmitir aVexas, para conhecimento e intensa reflexão

alguns conceitos e alertas, abaixo citadas, de um dos mais nobres, respeitado e preparado, intelectual e profissionalmente,
Oficial General de nossas Forças Armadas, o Exmº Sr. Gen. Div. Synésio Scofano Fernandes.

As palavras do eminentes General abrangem não só o Setor atinente à Remuneração dos Militares, bem como a da
Previdência, conceitos que são de inteira concordância da Família Militar. Dessa forma, resolvi retransmitir, abaixo, a Vexas
o texto, tal como recebi!

ATÉ QUANDO?
cidade domilitar seguir as ordens em respeito à hierarquia. Em
sendo assim, a ontologia domilitar não envolve apenas deter-
minações jurídicas, mas a transformação de um ser, agora vol-
tado para a força que serve�;

5)Como, nessa ordemde especulação, considerar a �di-
latação do tempo do serviço militar�, os �fundos de pensão�,
a �sustentabilidade�, o �equilíbrio atuarial�, conceitos de um
outro nível de cogitação?;

6) Por isso, que as despesas com ativos, inativos e pensi-
onistasmilitares são custeadas, integralmente, pela sociedade,
por intermédio de tributos, na função defesa nacional;

7) Essas despesas não estão submetidas a conceitos tais
comoequilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial, sustentabilidade
e outros próprios da configuração da previdência social, tal qual
a constituição federal estabelece. As despesas do sistema de
proteção social dosmilitares das Forças Armadas devem con-
siderar aspeculiaridades da atividade domilitar inclusiveaque-
las decorrentes da guerra (artigo 142 da CF);

8) Não são despesas previdenciárias, de acordo com o
ordenamento jurídico brasileiro. Não estão voltadas para os re-
cursos humanos (servidor público) necessários à administração
pública (Capítulo VII do título III da CF ) mas sim para a cons-
tituiçãodos fatoresessenciais àdefesadoestadoedas instituições
democráticas (Capítulo II do título V da CF ).

Brasília, 4 de outubro de 2016
Synésio Scofano Fernandes - General de Divisão

REMUNERAÇÃODIGNA, A JUSTAASPIRAÇÃODOSMILITARES
Vice Almirante Sergio Tasso Vásquez de Aquino - Rio de Janeiro, RJ, 17 de setembro de 2016

panhas sistemáticas de calúnia e descrédito.
A pretexto da carência de recursos do Tesouro Nacio-

nal, os meios para manutenção do aprestamento das forças
eramnegados, com repercussões negativas na sua prontificação
para cumprirem o dever de garantir a independência, a sobe-
rania e a integridade do patrimônio nacional. Igualmente, o
achatamento dos vencimentos, em face da escalada constante
da inflação e dos custos e preços de bens e serviços, repercutiu
de forma sensível e sentida no moral do pessoal.

É nosso, dos Chefes, o indeclinável dever de reverter tal
quadro tãodanosoparaa sobrevivência nacional, e esta é ahora
aprazada, num momento de transição do governo, em busca de
rumos mais consentâneos com as lídimas aspirações nacionais
por moralidade, ética, responsabilidade na gestão da coisa
pública, progresso, desenvolvimento e paz social, num contexto
de afirmação soberana dos magnos objetivos nacionais.

De forma serena, porém firme e enérgica, creio chega-
da a hora de as Forças Armadas, de forma institucional e
através dos legítimos canais hierárquicos, e estribadas na
força moral que sua posição ética permanente lhes confere,
cobrarem a volta da administração pública aos desejados
padrões de sensatez na aplicação dos recursos do Erário, em
benefício doDesenvolvimento, mas também da Segurança da
Nação, e sem privilégios de remuneração de qualquer natu-
reza para eventuais castas, que usam o nome e o anelo por
Democracia como forma de se entronizarem em oligarquia
nepótica e plutocrática.�

José Carlos Lusitano - Contra � Almirante

Deacordo com a LEI Nº 13.341, DE 29 DE SETEMBRO
DE 2016, que dispõe sobre a organização da Presi-

dência da República e dosMinistérios, são da competên-
cia do Ministério da Defesa atribuições relativas à:

III�MINISTÉRIODADEFESA:
A) política de defesa nacional, estratégia nacional de

defesa e elaboração do Livro Branco deDefesa Nacional;B)
políticas e estratégias setoriais de defesa emilitares;C) dou-
trina, planejamento, organização, preparo e emprego con-
junto e singular das Forças Armadas; D) projetos especiais
de interesse da defesa nacional;E) inteligência estratégica e
operacional no interesse da defesa ; F) operações militares
das Forças Armadas; G) relacionamento internacional de
defesa; H) orçamento de defesa; I) legislação de defesa e
militar; J) política de mobilização nacional; K) política de
ensino de defesa;L)política de ciência, tecnologia e inovação
de defesa;M) política de comunicação social de defesa;

N) POLÍTICADEREMUNERAÇÃODOSMILI-
TARES E PENSIONISTAS;

E mais umas tantas de grande importância. Basta que
acessem a página http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2015-2018/2016/lei/L13341.htm para conhecê-las uma
a uma.

O cumprimento de todas essas atribuições depende,
prioritáriaefundamentalmente,deumaPOLÍTICADEREMU-
NERAÇÃODOSMILITARESEPENSIONISTAS atuante
e dos seus frutos.OSOLDADOMARCHACOMABARRI-
GAENÃOCOMOBRILHODOS SEUSBOTÕESDOU-
RADOS. Seria abuso se o articulista que vos escreve esti-
vessecobrandoprovidênciasquejáforamtomadas.Masnão
é o que historicamente aconteceu. Essa atribuição vem de
antanho, não de 29 set 2016. A letra N) das atribuições do
MD conforme prevê a lei LEI Nº 13.341 acima referida
é a mesma que foi incluída na Lei no 10.683, de 28 de maio
de 2003. Dizia a mesma coisa. Idem a Lei no 9.649, de 27 de
maio de 1998, com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 2001

Em resumo, caros leitores, o papel aceita tudo, inclu-
indo o comando copy/paste.

Poderemos chamar o MD de Ministério da Defesa
Copy/Paste.

Aceita a incumbência mas não a cumpre.
Será que agora, com a lei nova de 29 set 2016, aban-

donará a política copy/paste ou realmente imporá uma po-
lítica de remuneração dos militares e pensionistas à altura
das nossas atribuições?

Ouvir o mesmo bla-bla-bla de que está fazendo o
máximo, pititi-patatá, não cola mais.

* Cel da Aer � Membro da Comissão Interclubes Militares

MINISTÉRIO DA DEFESA
COPY/PASTE

* Lúcio Wandeck
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É IMPOSSÍVEL ESCREVER
CORRUPTO SEM PT

Em julho de 2005, um assessor
do então deputado estadual
José NobreGuimarães (PT/CE)
foi preso no aeroporto em São
Paulo pela Polícia Federal,
com US$ 100 mil e R$ 200 mil
escondidos na cueca e na mala.
O nobre deputado é irmão de
JoséGenuíno (PT/SP) e foi
eleito deputado federal. Essa
cueca do PT permanecerá
pendurada até o caso ser
investigado e os corruPTos

julgados, condenados e presos.

Hoje é o líder do PT na CâmaraHoje é o líder do PT na CâmaraHoje é o líder do PT na CâmaraHoje é o líder do PT na CâmaraHoje é o líder do PT na Câmara
de Deputados.de Deputados.de Deputados.de Deputados.de Deputados.

Não podia ser outro!Não podia ser outro!Não podia ser outro!Não podia ser outro!Não podia ser outro!

Um Predestinado !

O novo pau de arara petista
baixando acampamento

É uma
beleza ser
político no
Brasil

STF JULGA SE RÉU PODE
SUCEDER PRESIDENTE

"Se eu soubesse que a Odebrecht era corrupta assim,
eu jamais teria feito palestras para eles", diz Lula

LAVA JATO - foto dos políticos
saindo em debandada de Brasília
após a prisão de Eduardo Cunha

O Brasil
está quase
curado desta
doença!


