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

Engula o choro ao falar da tragédia de Santa Maria.
Engula o choro e todos os problemas desse país

que nele estão escancarados. Engula, que o medo do se-
gurança de ser demitido neste país é maior do que sua cons-
ciência de deixar as pessoas saírem sem pagar suas
contas para não morrerem.

Engula a soberba dos donos de empresa desta na-
ção que não estão nada preocupados com pessoas co-
mo eu e até mesmo como a senhora, porque estão fo-
cados demais em lucrar, e preferem fechar as portas
como numa câmara de gás a ter prejuízos. Engula a
pressão que todos os seus funcionários sentem todos
os dias.

Engula que para arcar com seus altíssimos impostos, todos eles dão um jei-
tinho bem brasileiro de se desviar dos regulamentos e leis. Engula que os órgãos
responsáveis por evitar que isso aconteça não funcionam. Engula que eles deixaram
essa, entre tantas e tantas casas mais, funcionar sem licença.

Engula que provavelmente alguém que também ganha pouquíssimo, aceitou
um suborno para que isso acontecesse.

Engula que a senhora deu �é� sorte por ser apenas essa casa entre todos os
tantos lugares que deveriam estar fechados, que caiu na boca da mídia. Engula
a mídia que vai atacar com todo o sensacionalismo possível em cima das famílias
que estão procurando celulares em cima de corpos para reconhecer seus filhos.
Engula as operadoras que não funcionam e que provavelmente impediram uma
série de vítimas a pedirem socorro. Engula que o socorro que chega para se enfiar
em lugares como este, pegando fogo, cheio de corpos de jovens para serem res-
gatados, recebe um salário vergonhoso, com descontos ainda mais vergonhosos,
e ainda assim executam um trabalho triste e digno antes de voltarem para a casa
e agradecerem por seus próprios estarem dormindo.

Não, presidente. Não chore ao falar da tragédia. Faça! Faça alguma coisa. E
pare de nos dar como exemplos uma série de catástrofes para tomar medidas
idiotas que não valerão de nada alguns meses depois. Não se emocione. Acione!
Acione a todos os órgãos públicos, faça uma limpa em sua maldita corrupção e
devolva à segurança pública, às instituições sérias, aos professores, aos bombeiros,
aos enfermeiros, aos seguranças, aos jovens, o mínimo de dignidade. Não faça um
discurso. Mude o percurso. Mude tudo porque estamos cansados de ver nossos
iguais pegando fogo, morrendo afogados, morrendo nas filas dos postos de
saúde, morrendo no �crack�, morrendo, morrendo, morrendo, e tendo como última
imagem aquela TV aos fundos anunciando o fim de mais uma bilionária obra de
estádio de futebol.

Não, presidente. Desculpe, mas na minha frente a senhora não pode chorar.
Não pode chorar sua culpa. Não pode chorar sua inércia. Não pode chorar no Chile,
mas também não pode chorar em Santa Maria. Porque isso é muito maior do que
só um acidente. Isso é muito maior do que só sua comoção. Engula o seu choro,
presidente. O seu, o dos jovens que perceberam que não teriam mais o que fazer
que não morrer, e em especial, o de seus amigos e familiares, que em um país como
esse, não têm outra opção que não chorar.

Engula o choro, presidente.

ENGULA O CHORO, PRESIDENTE

Marcella Martins, Santa Maria - RS
Internet

O incêndio na boate Kiss,
no centro de Santa Ma-

ria, começou  na madrugada de
domingo, dia 27, quando a
banda Gurizada Fandangueira,
uma das atrações da noite, te-
ria usado efeitos pirotécnicos
durante a apresentação. O fo-
go teria iniciado na espuma do
isolamento acústico, no teto
da casa noturna.

Sem conseguir sair do
estabelecimento,  235  jovens
morreram e aproximadamente
150 ficaram feridos.

A tragédia, que teve re-
percussão internacional, é
considerada a maior da histó-
ria do Rio Grande do Sul, com
o maior número de mortos nos
útimos 50 anos no Brasil.

Militar perde a vida ao tentar resgatar amigos dentro de boate
Tenente carioca morreu asfixiado após retornar ao local do incêndio

O Cabo Lucas Teixeira (centro) morreu após salvar
duas pessoas e retornar para buscar uma terceira
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Surpeendentemente, a Imprensa noticiou encontro rea-
lizado, sob rigoroso sigilo, em dezembro passado,

por iniciativa do Ministro da Defesa, entre os comandantes
da Marinha, doExército, e da Aeronáutica, com repre-
sentantes da famigerada �Comissão da Verdade�. Os
assuntos tratados foram tornados públicos, em entre-
vista a O GLOBO, pelo coordenador Claudio Fonteles,
que falou pelos militares, lamentavelmente, e pela �Co-
missão�.

A posição colaborativa dos comandantes militares,
segundo o publicado, demonstra, indubitavelmente, que
tais comandantes inexplicavelmente, coonestam as
ações de uma comissão que afronta o Estado Democrá-
tico de Direito, não cumprindo, ela, o que a lei determina,
por viés ideológico, ações essas que vão além do espa-
ço em que age a própria �Comissão� como o apoio aos
violentos e criminosos �escrachos�.

Sem qualquer dúvida, os escrachos traduzem
ilegalidade inaceitável, um acinte aos direitos indivi-
duais, podendo, a qualquer momento, levar a uma
tragédia anunciada.

Assim, há que ressaltar que os integrantes da �Co-
missão� violam a lei que a criou por não satisfazerem o
seu artigo 2o, o que estabelece as credenciais básicas
para os seus componentes, entre elas a isenção política,
a defesa da verdadeira democracia e dos direitos huma-
nos.

As afrontas à lei em tela iniciaram-se quando o Sr.
Gilson Dipp e um de seus auxilares, o advogado José Car-
los Dias, ao assumirem os respectivos cargos, afirma-
ram, publicamente, que caberia à �Comissão da Verda-
de� ouvir e investigar os dois lados, agentes do Estado
e guerrilheiros e terroristas subversivos, que come-
teram supostamente os crimes capitulados na lei que
a criou. Entretanto, no dia 12 de Junho de 2012, à pá-
gina 11, do Caderno O PAÍS, do Jornal O Globo, o Sr.
Gilson Dipp afirmou que �o caráter da Comissão da
Verdade será o de apurar os crimes cometidos pelo Es-
tado e não os dois lados do conflito durante o regime
militar: - Quais os dois lados? Vamos procurar as graves
violações aos direitos humanos. Quem comete graves
violações? A lei diz isso (que se trata de violações do

COONESTANDO A ILEGALIDADE
�A Instituição será maculada, violentada e conspurcada diante da leniência de todos aqueles

que não pensam, não questionam, não se importam, não se manifestam�

Estado)�. O Sr. José Carlos Dias o acompanhou nas afir-
mações acima.

Ambos se acovardaram diante das declarações
dos demais membros, pois, a lei se refere apenas às gra-
ves violações dos direitos humanos, sem particularizar
os agentes do estado
como os passíveis de in-
vestigação. Diz a lei em
seu artigo primeiro:

� Art. 1o Fica cri-
ada, no âmbito da Casa
Civil da Presidência da
República, a Comissão
Nacional da Verdade,
com a finalidade de
examinar e esclarecer
as graves violações de
direitos humanos pra-
ticadas no período fixa-
do no art. 8o do Ato das
Disposições Constituci-
onais Transitórias, a
fim de efetivar o direito
à memória e à verdade
histórica e promover a
reconciliação nacio-
nal.�

Aliás, o tema já ha-
via provocado, no go-
verno anterior, embates
entre o ex- ministro da
Defesa e ex-Presidente
do STF, Nelson Jobim,
com o ex-ministro da Se-
cretaria de Direitos Hu-
manos, Paulo Vannuchi. O ex-ministro Jobim não acei-
tava e recriminava a possibilidade de a dita �Comissão�
investigar apenas os crimes cometidos por Agentes do
Estado (militares) e ameaçou pedir demissão do cargo
se o seu ponto de vista não fosse o acordado, o que fi-
nalmente ficou assentado com o apoio dos atuais co-
mandantes militares os quais, hoje, não fazem qual-

quer objeção à deformada e ilegal
leitura da lei.

Há que enfatizar que metade
dos crimes da chamada esquerda,
cerca de mais de meia centena, não tem autoria definida,
sendo que a lista respectiva foi encaminhada aos mem-
bros da �Comissão da Verdade� para apuração de vio-
lações contra direitos humanos.

A ilegalidade se torna, ainda, maior quando a �Co-
missão da Verdade� resolve �legalizar�, recentemente,
sua decisão de realizar investigações somente de agen-
tes públicos e de excluir das apurações os crimes come-
tidos pelos subversivos, por meio de uma medida admi-
nistrativa, publicando uma �Resolução�, no Diário
Oficial da União.

Claudio Fonteles afirmou, durante a entrevista, te-
rem �colocado com muita clareza que uma experiência
ditatorial não pode se repetir no país�.

O Jornal ainda transcreveu que os comandantes
militares afirmaram que há boa vontade em localizar do-
cumentos e o propósito é de colaboração. Segundo eles,
não há restrições ao trabalho da comissão e nem resis-
tência a convocações de oficiais do passado para pres-
tarem depoimento ao grupo.

Em vista do acima, não se pode compreender como os
comandantes militares são levados a colaborar com a Co-
missão da Verdade, coonestando ilegalidades, regadas a
escrachos, prenhes de viés totalitário, aceitando repri-
mendas e, ao mesmo tempo, elogios de lobo em pele de
cordeiro, visando o esfacelamento da coesão militar.

Não se pode compreender, também, o abandono
de subordinados a própria sorte, antigos camaradas que
cumpriram a missão recebida com denodo, coragem e
brio, hoje alvos da sanha ressentida e ávida de revanche
daqueles que, criando uma nova e mentirosa estória,
tentam afastar as Forças Armadas do caminho que abrem
para a conquista e consolidação do poder, sonhando
com uma indesejável �democracia radical� para o nosso
País.

IMPORTANTE
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Há que ressaltar que os
integrantes da �Comissão�
violam a lei que a criou
por não satisfazerem
o seu artigo 2o.

A ilegalidade se torna,
ainda, maior quando a
�Comissão da Verdade�
resolve �legalizar�, sua
decisão de realizar
investigações somente de
agentes públicos e de
excluir das apurações os
crimes cometidos pelos
subversivos

Não se pode compreender
como os comandantes
militares são levados a
colaborar com a Comissão
da Verdade, coonestando
ilegalidades, regadas a
escrachos, prenhes de viés
totalitário

OAB/MG
A OBSCURA MORTE DE JK

PROF. JOÃO MARIA PARANHOS
São Paulo/SP

Prezado Editor

Julgo que o Inconfidência é o único
jornal independente existente no país

e o cumprimento por isso. No entanto, no
assunto em epígrafe, o Editor pisou na bo-
la, embora tenha ridicularizado mereci-
damente o jornalista autor da matéria e o
presidente da OAB/MG. Se realmente, o
atirador quisesse executar JK, não atira-
ria no motorista e sim, diretamente na
cabeça do ex-presidente, encerrando o
roteiro do filme. E ainda, porque não men-
cionar os nomes dos ex-presidentes da
OAB/MG, que têm o rabo preso? Aguardo
ansioso a sua pronta resposta.(10/01)

O leitor tem razão! Falha nossa! Para que gastar uma bala na
cabeça do motorista, se a missão pudesse ser cumprida diretamente
com um tiro em JK e talvez, sem causar o acidente rodoviário,
ficando melhor caracterizado e executado o suposto assassinato.

Os ex-presidentes da OAB/MG não mencionados são Mar-
celo Leonardo, hoje o advogado de Marcos Valério, cujo nome
constava (ainda constará?) na folha de pagamento da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, com salário mensal de R$ 16.521,66!!!
e não aparecia para trabalhar (Publicado no Estado de Minas de 08
de Setembro de 2001 e no Inconfidência nº 43 de 30 de novembro
de 2001) e o procurador da República, Raimundo Cândido, que
atende (ou atendia) o tradicional escritório de advocacia Raimundo
Cândido Junior. Gostaria que o presidente da OAB/MG se preocu-
passe com os processos que correm (?) nos tribunais de Minas
Gerais e que tomasse providências para fazê-los caminhar, dando
prioridade aos precatórios de idosos. Ou escrever artigos (tal qual

NOSSO COMENTÁRIO
seu companhêro da OAB/RJ), sobre a não devolução de salários
faraônicos recebidos pelos deputados estaduais mineiros no início
da década passada e até hoje não restituídos. Um deles é o atual
vice-governador, outro o líder do governo e ainda entre muitos,
um deputado do PT. Procure se informar do andamento do
processo e nos dê conhecimento. Já se passaram mais de DEZ
anos... Se qualquer militar recebesse algum salário indevida-
mente, no mês seguinte iria encontrar a restituição imediata-
mente descontada no seu contra cheque. Como colaboração,
divulgue os processos que respondem os dois senadores
biônicos mineiros e os deputados envolvidos no Mensalão
mineiro. Ou ainda teça comentários sobre a eleição para presi-
dente do Senado de Renan Calheiros e o não pagamento do
Imposto de Renda por uma cambada de senadores. Seria mais
fácil e honesto acertar neles do que no motorista de JK.

Voltaremos ao assunto na próxima edição.
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Enfrenta a Nação Brasileira, neste instante, uma fase de perigoso retrocesso moral e
político, gerada por acidentes históricos de caráter eleitoral, que submeteram o

País ao poder de lideranças contrárias aos valores tradicionais da sociedade nacional.
Pequenos deslizes deram lugar a deploráveis casos de corrupção aos olhos

perplexos da Nação que esperava, ao contrário, a valorização da competência, da
responsabilidade, da justiça e da honestidade no trato da coisa pública.

Os principais tópicos que se referem a essas distorções desnudam os inúmeros
perigos que rondam a soberania, a moral e o próprio Estado de Direito em nosso País,
arbitrando-se apresentar tais ameaças grupadas em áreas que, tradicionalmente,
compõem o conjunto do Poder Nacional de um Estado.

EXPRESSÃO ECONÔMICA
Insegura administração central da economiaInsegura administração central da economiaInsegura administração central da economiaInsegura administração central da economiaInsegura administração central da economia

� Inexistência de um concreto plano nacional de desenvolvimento, com ausên-
cia de política econômica definida e a consequente falta de estratégias e diretrizes
correlatas, vinculadas a orçamentos e programas, bem como de definição de respon-
sabilidades pelo seu cumprimento.

� Desnacionalização da economia por meio da troca por �moeda de papel� de ativos
e bens nacionais, incluindo a absorção ou a perda de controle acionário de empresas para
entidades alienígenas não residentes, sendo algumas estatais estrangeiras.

Dependência econômicaDependência econômicaDependência econômicaDependência econômicaDependência econômica
� Declínio da participação industrial na formação do PIB nacional, devido ao

elevado custo de produção (Custo Brasil); favorecimento das importações; pauta de
exportações alicerçada em �commodities� e não em produtos industrializados; perda
da competitividade e excesso de consumismo.

Descontrole financeiroDescontrole financeiroDescontrole financeiroDescontrole financeiroDescontrole financeiro
� �Bolha� de crédito com estímulo à entrada de capital especulativo e com

elevada taxa de juros (a maior do mundo).
� Valorização excessiva do mercado imobiliário das grandes cidades, com grave

risco de falências em bloco, após a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
� Crescimento dos índices inflacionários acima dos limites estabelecidos.

Infraestrutura logística deficienteInfraestrutura logística deficienteInfraestrutura logística deficienteInfraestrutura logística deficienteInfraestrutura logística deficiente
� Marinha Mercante inexistente, fato que atenta contra a soberania e a seguran-

ça nacionais, tendo em vista que cerca de 90% do comércio exterior do País transita
pelo mar. Quase a totalidade dos navios petroleiros da FRONAPE são licenciados com
terceiras bandeiras.

� Ineficiente sistema rodoviário, apesar dos bilhões de reais do orçamento do
setor, solapados pela desídia e pela corrupção dos administradores encarregados dos
diferentes modais.

� Crescente demanda por transporte terrestre, aquático e aéreo, tanto nas áreas
urbanas quanto interurbanas, poderá levar o País, em curto ou médio prazos, a um
grave estrangulamento logístico.

� Oferta de energia elétrica já abaixo da necessidade, sem previsão de implan-
tação de novas fontes de fornecimento, devido à incompetência governamental de
gerenciar as obras em andamento.

Vulnerabilidade da produção petrolíferaVulnerabilidade da produção petrolíferaVulnerabilidade da produção petrolíferaVulnerabilidade da produção petrolíferaVulnerabilidade da produção petrolífera
� A exploração do petróleo offshore, em especial a do �pré-sal�, é totalmente

vulnerável a ataques de terroristas e de terceiras potências, cujas agressões, se efe-
tivadas, poderão paralisar a produção nacional.

(Na próxima edição: Expressões Psicossocial e Militar)

ACADEMIA BRASILEIRA DE DEFESA
ATUAIS AMEAÇAS AO ESTADO BRASILEIRO

Parte 2 � Expressão Política
Extrato de Manifesto da Academia Brasileira de Defesa

 Publicado na Revista Aeronáutica nº 280

7 de setembro de 1822
Nesse dia, com o Grito do Ipiranga, a Nação Brasileira

ganhou identidade, independência, soberania e liberdade.
Hoje, corre grande risco de perdê-las. * Ivan Frota

* Olavo de
Carvalho

* Prof.  de Filosofia, Escritor e Jornalista
http://www.midiasemmascara.org/      http://

www.olavodecarvalho.org

(Publicado no Diário do Comércio  de 18/12/2012)

O PREÇO DO COLABORACIONISMO
Se a população tivesse sido alertada disso em tempo,

a �era Lula�, com todo o seu cortejo de crimes e abjeções,
teria permanecido no céu das hipóteses, sem jamais descer e

realizar-se no planeta Terra.

Não há nada que um co-
munista odeie mais do

que o companheiro-de-viagem frouxo, ou es-
crupuloso, que não o acompanha em todos
os seus desvarios, não endossa todas as suas
mentiras, não acoberta ou aplaude todos os
seus crimes.

Uma vez que você lhe deu alguma
compreensão e ajuda, ele jamais o perdoará
se você não continuar a fazê-lo pelos séculos
dos séculos, até o amargo fim, sacrificando
no caminho a honra, a consciência e até a
capacidade elementar de perceber o momen-
to em que a tolerância a um erro se transmuta
em cumplicidade com um crime.

Se existe um direito que todo comunista
nega sistematicamente aos seus amigos e ben-
feitores, é o de dizer: �É demais. Cheguei ao meu
limite. Não posso lhe dar mais nada.�

Para um comunista, a amizade que
não consente em transformar-se em es-
cravidão não é amizade: é traição.

É por isso que a Carta Capital, o Portal
Vermelho, a Hora do Povo e todos os outros
canais por onde escoa a massa fecal comunis-
ta impressa e eletrônica despejam agora todo
o seu ódio sobre a �mídia burguesa� ou �mídia
golpista�, aquela mesma que, com seu silêncio
obsequioso e cúmplice, reforçado de tempos
em tempos por negações explícitas, ajudou o
Foro de São Paulo a crescer em paz e segu-
rança, escondidinho, longe dos olhos da mul-
tidão curiosa, até tornar-se o dominador
quase monopolístico não só da política bra-
sileira, mas de meio continente.

Essa mídia finge surpresa e escân-
dalo, agora, quando o depoimento de Mar-
cos Valério e o caso Rosemary terminam de
revelar as dimensões oceânicas da sujeira
petista e rompem até a blindagem laborio-
samente construída e mantida, ao longo de
pelo menos dezesseis anos, em torno da
figura do sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Mas quem quer que lesse as atas do
Foro, onde o impoluto cavalheiro aparecia
presidindo assembléias ao lado do sr. Ma-
nuel Marulanda, comandante da maior
organização terrorista e narcotraficante
da América Latina, compreenderia de ime-
diato não estar diante de nenhum santo
proletário, mas sim de um leninista cíni-
co, disposto usar de todos os meios lícitos
e ilícitos, morais e imorais, para aumen-
tar o poder do seu grupo.

Se a população tivesse sido alertada
disso em tempo, a �era Lula�, com todo o seu
cortejo de crimes e abjeções, teria permane-
cido no céu das hipóteses, sem jamais descer
e realizar-se no planeta Terra. Não só a
grande mídia, mas os partidos �de direita�,
as lideranças empresariais, as igrejas, os
comandos militares e até os propugnadores
ostensivos da causa �liberal�, todos unidos,
sonegaram ao povo essa informação vital
que teria posto o país num rumo menos
deprimente e menos vergonhoso.

Mas não foi só o Foro, nem os podres
de São Lula, que essa gente escondeu.

Durante pelo menos duas décadas,
a versão esquerdista da história do regi-
me militar foi endossada e repetida fiel-
mente em todos os jornais, canais de TV,
escolas e discursos parlamentares, até
incorporar-se no imaginário popular
como uma espécie de dogma sacrossanto,
a encarnação mesma da verdade objetiva,
acima de partidos e ideologias.

Nenhum �repórter investigativo�, da-
queles que vasculhavam até os últimos desvãos
obscuros da vida particular do sr. Collor de
Mello, teve jamais a curiosidade de perguntar o
que fizeram em Cuba, ao longo de trinta anos ou
mais, os terroristas brasileiros que ali se asila-
ram. Quantos, por exemplo, à imagem e seme-
lhança do sr. José Dirceu, se integraram na
polícia política e nos serviços de espionagem da
ditadura fidelista, acumpliciando-se a atos de
perseguição, tortura e assassinato político in-
comparavelmente maiores e mais cruéis do que
aqueles pelos quais viriam depois a choramingar
e exigir indenizações no Brasil?

Omitindo essa e outras partes deci-
sivas da história, nossa mídia e nossas
�classes dominantes� permitiram que uma
visão monstruosamente deformada do pas-
sado se incorporasse à linguagem usual da
nossa política, deixando que criminosos
amorais e frios ostentassem diante do povo
a imagem de vítimas sacrificiais inocentes
e obtivessem disso lucros publicitários e
eleitorais incalculáveis.

Qual o nome dessas atitudes, senão
�colaboracionismo�? Todos aqueles que ti-
nham o poder e os meios de barrar a ascen-
são comunopetista fizeram exatamente o
contrário: estenderam o tapete vermelho e,
curvando-se gentilmente dos dois lados da
pista, deram passagem a quantos Lulas e Dirceus
houvesse, aplaudindo, como prova de grande
evolução democrática, a tomada do país por
um bando de delinqüentes psicopatas, insen-
síveis e coriáceos, tão hábeis na simulação de
boas intenções quanto incapazes do menor
sentimento de vergonha e culpa, mesmo quan-
do pegos de calças na mão.

Mas, é claro, um belo dia até o estôma-
go de avestruz do colaboracionista mais
impérvio chega ao limite da sua capacidade
digestiva. Com toda a boa-vontade do mundo,
sorrindo, entre lisonjas e rapapés, o sujeito en-
goliu sapos e mais sapos, depois cobras e la-
gartos e por fim jacarés. Mas então pedem-lhe
que engula um dinossauro, e ele por fim
desaba: �Não, não agüento. Isso é demais.�

Foi o que aconteceu com a nossa
mídia (e a classe que ela representa) quan-
do vieram as provas do Mensalão.

A reação brutal do bloco lulocomunista
expressa a indignação da criança mimada ante a
repentina supressão dos afagos usuais, que o
tempo havia consagrado como direitos adquiri-
dos.

* Presidente da Academia Brasileira de Defesa e do Clube de Aeronáutica
Tenente Brigadeiro do Ar
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* Cineasta,
ex-Secretário  de Cultura  e Jornalista

Por conta de distorções históricas fomen-
tadas a partir da política de má distribui-

ção dos recursos orçamentários  entre as
unidades da federação, em geral promovi-
das pelo governo central, instalou-se no
País uma briga de foice pelas receitas pro-
venientes da indústria do petróleo. Rio
de Janeiro e o Espírito Santo, para con-
tinuar na posse exclusiva dos seus royalties,
distribuídos a partir de gestão arbitrária
do planalto, se arrogam �estados produ-
tores� - e, por consequência, legítimos do-
nos do fabuloso ervanário estimado, de iní-
cio, em algo em torno de R$ 77
bilhões.

Pois bem. Deixando de
lado as distorções orçamen-
tárias impostas pelos capri-
chos do governo - um insaci-
ável ogro a avançar sobre a
grana das unidades federati-
vas -, há de se indagar o se-
guinte: o Rio de Janeiro e o
Espírito Santo são, de fato,
�estados produtores� de pe-
tróleo - ou não?

Vamos por partes (co-
mo diria o açougueiro). Pelo
que é dado a conhecer as jazi-
das de petróleo são derivadas de substân-
cias orgânicas que se acumularam a partir
da decomposição de organismos fosseis. A
teoria mais aceita é a de que, no passado, tal
como hoje, as grandes jazidas de petróleo
foram formadas por plantas, folhagens, flo-
restas, restos de animais e resíduos mortos,
ou seja, a biota das diversas regiões que,
pela ação dos ventos e das chuvas, foi le-
vada para o fundo dos lagos e dos mares. Lá,
ao longo dos séculos e pela ação de rea-
ções geológicas complexas, as substâncias
orgânicas foram transformadas em petró-
leo. No que hoje se tem por Brasil, alguns
dos rios que fizeram migrar as substâncias
orgânicas para o fundo dos oceanos, seri-
am tanto o Carioca, do próprio Rio de Janei-
ro, quanto o nordestino São Francisco, o
Amazonas nortista, sem deixar de lado o
papel do diminuto Chuí, entre outros.

Por sua vez, o fato de se explorar ja-
zidas petrolíferas nas costas da cidade de
Campos, por exemplo, não confere ao Rio de
Janeiro, lato senso, o direito de se apropriar,
majoritariamente, dos royalties do petróleo.

E isto por uma simples razão: reza no
Capitulo II da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, de 1988, que o nosso mar
territorial é patrimônio da União, vale dizer,
da nação e de todo povo brasileiro.

Além do mais há nesta arenga uma cla-
morosa impropriedade, explorada às raias
da mistificação pelos áulicos da antiga cor-
te: encarar o Rio como �estado produtor� de

ROYALTIES DO PETRÓLEO:
O GOLPE DO �ESTADO PRODUTOR�
O Rio de Janeiro e o Espírito Santo são, de fato, �estados

produtores� de petróleo - ou não?
Resta saber se  governadores, prefeitos e parlamentares

do resto do país vão ficar �quarando à toa�,
 inertes diante da pretensão excludente e malandra.* Ipojuca Pontes

petróleo. De fato, quem produz, explora, re-
fina e comercializa em larga escala o nosso
petróleo é a Petróleo Brasileiro S/A, Petro-
bras, empresa de capital aberto cujo mai-
or acionista é a União. Sem esquecer que
é com o dinheiro do brasileiro que inves-
te em ações e consome a dispendiosa ga-
solina, além da grana de investidores es-
trangeiros, que se explora e produz, em sua
quase totalidade, o petróleo e seus deriva-
dos no país. Rigorosamente, o Rio de Janei-
ro e o Espírito Santo não produzem petróleo
algum, sendo, no entanto, beneficiários pri-

vilegiados de portentosos
gastos da empresa bilionária
por meio de pagamento de
elevados impostos estaduais,
ocupação de milhares de em-
pregos, remuneração milioná-
ria de serviços, etc. E como
lembrete, não seria excessivo
ressaltar que a grande maioria
da massa de técnicos e funci-
onários que ali trabalham é
formada por brasileiros pro-
vindos dos mais diversos es-
tados da federação.

No momento, como pa-
no de fundo da �batalha dos

royalties� do petróleo, se projeta o seguinte
quadro: enquanto o Rio de Janeiro vive sua
�Era Dourada� (O Globo, 1/01/2013) escora-
do, segundo dados da Codin, em investi-
mentos que somam mais de R$ 47 bilhões
(em boa parte destinados a obras de infra-
estrutura e vertiginoso calendário de even-
tos e festividades), 3.800 dos 5.564 municí-
pios, espalhados por 24 estados da federa-
ção, vegetam na mais completa penúria,
carentes de recursos e condições mínimas
de sobrevivência, convivendo com  a fome,
dor e o abandono.

No novo round da batalha dos royal-
ties, anunciado para fevereiro, os políti-
cos cariocas, que se dizem �socialistas e
republicanos�, prometem obstruir no ple-
nário da Câmara a votação que reafirma a
derrubada do veto presidencial em cima
das legítimas pretensões dos demais
estados. Na sua voracidade cortesã, eles
pretendem empurrar para as calendas a
votação da justa divisão dos royalties do
petróleo, usando expedientes protelatórios
que o regimento da casa tolera.

No resumo da ópera, os áulicos da
ex-corte querem dar, com a mão grande,
o golpe do �estado produtor�. Resta sa-
ber se  governadores, prefeitos e parla-
mentares do resto do país vão ficar �qua-
rando à toa�, inertes diante da pretensão
excludente e malandra.

*Médico, escritor e analista  político.  hdepaola@terra.com.br             http://www.heitordepaola.com

5. Direita e esquerda: estas palavras que, classicamente, já tiveram sua época,
perderam todo o significado que identificava posições político-ideológicas antagônicas
derivadas dos momentos decisivos pré Revolução Francesa quando os primeiro (nobres
e militares) e segundo Estado (clero) sentaram-se à direita na reunião dos Estados Gerais,
e o terceiro (a burguesia) à esquerda. Enquanto os primeiros desejavam manter a Monarquia
absolutista dos Bourbons, a união entre Igreja e Estado e seus privilégios, a burguesia
queria a Monarquia Constitucional ou a República (os Jacobinos atropelaram qualquer
possibilidade da primeira hipótese), a separação Igreja-Estado, a liberdade econômica, o
fim dos privilégios de sangue, uma Constituição democrática, a eleição do Parlamento pelo
voto, a redução de impostos e outras concessões liberais. A esquerda, portanto, defendia
o que hoje defendem os liberais e uma parte dos conservadores que pretendem
conservar os ideais Republicanos, democráticos e da economia de mercado, retornando
aos valores morais e religiosos abandonados pelo progressismo materialista baseado
numa falsa noção de ciência anti-religiosa aplicada ao social. Desde as teses de Marx
os jacobinos revolucionários se apossaram do termo esquerda e tudo que se opõe a eles,
mesmo a verdadeira esquerda republicana e democrática, é de direita.

Como diz a epígrafe, direita é sinônimo de xingamento, pois a nova língua foi
influenciada pela linguagem militar e depois corrompeu esta linguagem. Basta ler algumas
obras de Marx e principalmente de Lenin para perceber o caráter acusatório, beligerante,
desafiador, ofensivo, difamatório da Novilíngua revolucionária. As palavras perderam
completamente o significado para se transformarem em mísseis ou balas de fuzil. O caráter
comunicativo foi corrompido totalmente, a linguagem não serve para convencer, mas para
acusar e intimidar.                                              (Esquerda, Direita, O Globo � 16/12/2012)

6. Como corolário do anterior a palavra democracia também foi pervertida e do
produto desta perversão apossaram-se os revolucionários retirando-lhe o caráter
constitucional. Por exemplo: a ditadura do proletariado é o supra-sumo da democra-
cia e o único caminho para atingi-la em sua plenitude.

A verdadeira história da democracia é a exposta por Robert Schuman: a
democracia deve sua existência à Cristandade. Nasceu no dia em que o homem foi
chamado para tornar realidade seu compromisso diários com a dignidade da
pessoa humana em sua liberdade individual, no respeito ao direito de todos e na
prática do sentimento de irmandade em relação aos demais. Nunca, antes de Cristo,
um conceito similar havia sido formulado� (European Soul).

Igualmente Konrad Adenauer afirmou: A Democracia é fundamentada no conceito
Cristão de liberdade individual. Em minha opinião o mundo nunca conseguirá paz e
liberdade se o conceito baseado nos princípios Cristãos seja vitorioso, principalmente
na educação dos jovens (Biography p. 426).

Penso que o único princípio pelo qual vale a pena lutar é a liberdade individual, a paz
é uma utopia! Como disse Patton: Perpetual peace is a futile dream!

NOVO DICIONÁRIO
REVOLUCIONÁRIO II

Direita no Brasil é xingamento, não pega as mulheres. Meu
conselho é o seguinte: não interessa o que vocês pensem ou
em quem votem, o importante é ser de esquerda, no máximo
de centro, que por sinal é meio mal recebido nas festas do

Sul do país. E ser de esquerda é fácil, é só concordar com tudo o que �ele� diz
e faz. Como não é o meu caso, me vejo obrigado a admitir que hoje em dia

sou um comunista de direita, este mundo é cruel!
ZECAMUNISTA � Personagem de João Ubaldo Ribeiro

*Heitor De Paola

CHEGA DE ABUSO
DESCONTO

ENGANOSO NA
ENERGIA ELÉTRICA

E AUMENTO NA
GASOLINA!!!

Será divulgado
pela televisão em
cadeia nacional?
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* A. C. Portinari
Greggio

* Economista

NR: O autor viveu e trabalhou no
Oriente Médio de 1977 a 1985. Foi
diretor  e  é membro do Conselho

Superior da Câmara de Comércio
Arabe-Brasileira.  Publicou, entre 1979 e

1994, periódicos informativos sobre o
Mundo Árabe, e é autor de numerosos

estudos sobre a região.�

Presidente Bashar al-Assad

Quem pretende esta-
   belecer regimes de-

mocráticos no Oriente Mé-
dio, ou (1) ignora o que é
democracia, ou (2) não sa-
be nada sobre o Oriente

Médio, ou (3) age de má fé.
Pergunta: Qual das três opções se aplica

à �Primavera Árabe�? Resposta: As três.
Para começo de conversa, essa �prima-

vera� é erro de tradução. Os árabes a denomi-
nam thawraat al-�arabiyah, que significa �re-
voltas do mundo árabe�, as quais não têm
necessariamente as cores nem os perfumes da
primavera. Ao contrário, as tais �primave-
ras� só têm deixado caos, terror, destruição e
fanatismo no seu rastro.

As revoltas foram provocadas e mani-
puladas do exterior. Mas a provocação não
teria tido efeito não fossem os crônicos pro-
blemas internos dos respectivos países, agra-
vados pelo fator demográfico.

A população total dos países árabes, que
em 1950 era de 67 milhões, em 2012 já havia
quintuplicado, ultrapassado a casa dos 360 mi-
lhões. O impacto de quase 300 milhões de novos
habitantes na mesma região, com escassos recur-
sos de água e terra arável, sem estrutura industrial
que, como na Índia e na China, possa absorver os
novos contingentes de mão de obra, é assombro-
so desafio, para o qual nenhum país estava
preparado. Devido ao crescimento exponencial,
a proporção de jovens tende a aumentar, e
esse é um dos principais fatores da revolta.
Cerca de 23% da população dos países árabes
tem 15 a 24 anos; e nessa faixa etária, 60% não
obtêm nem tem perspectiva de obter emprego.

Por paradoxal que pareça, a causa desse
desastre está no próprio remédio que os patro-
cinadores da �Primavera Árabe� pretendem obri-
gar os países árabes engolir: �democracia�. Sim,
porque o conceito de democracia desses patro-
cinadores é o mesmo aplicado no Brasil � e em
Cuba, e na Venezuela, e noutros países demo-
cratizantes. A democracia deles consiste em
forçar a igualdade social por meio de nivela-
mento por baixo, dirigismo econômico e assis-
tencialismo. Foi exatamente isso que os paí-
ses árabes fizeram sob os mais diversos regi-
mes políticos, desde a  Jamahiriyah de Mu�ammar
Qadhafi (exemplo extremo de �democracia
participativa�) até as monarquias tradicio-
nais, como a Arábia Saudita. Todos estabele-
ceram vastos programas de �inclusão social�,
subsídios e serviços gratuitos � habitação,
saúde, educação, renda mínima, empregos em
entidades estatais, etc., cujo efeito foi a rápida
multiplicação das camadas mais incapazes da
população, as quais aumentam o número de
dependentes de ajuda governamental, num catas-
trófico processo de retroalimentação. Como dis-
se um observador, �essas medidas consolida-
ram regimes autoritários, mas a tremendo
preço. Paralisaram a política e sobrecarre-
garam os países árabes com economias im-
produtivas e despesas insustentáveis. O des-
controlado crescimento demográfico, aumen-
tando continuamente as despesas dentro de
economias incapazes de crescer, funcionou
como bomba de tempo.�.

Em 1950 a Síria tinha 3,35 milhões de
habitantes. Em 2012, mais de 22 milhões. Nos
últimos 20 anos, a população duplicou. Mais de

NÃO APOSTEM NA �PRIMAVERA� DA SÍRIA
A alternativa ao Presidente Al-Assad é o caos e o fanatismo.

50% dos sírios têm menos de 25 anos. A incapa-
cidade da economia de criar novos empregos
atingiu duramente os jovens. Na faixa entre 15 e
24 anos, que compreende 23% da população
total, o desemprego crônico, antes da �Primave-
ra�, era de mais de 30%.

O desastre demográfico foi agravado pela
longa estiagem que afligiu o interior da Tur-
quia, o norte da Síria e o leste do Iraque entre
2006 e 2009, cujos efeitos se prolongam até
hoje. Na Síria, cerca de 200 mil famílias cam-
ponesas abandonaram suas terras e migraram
para as cidades, onde agravaram o crônico
problema das favelas nas periferias, já superpo-
voadas com centenas de milhares de refugiados
do Iraque e de outros países vizinhos.

Como consequência da guerra, o PIB caiu
de 55 bilhões de dólares para apenas 25 bilhões,
mais de 50% em poucos meses. Esse quadro
sombrio induz muita gente no Ocidente a apostar
no iminente fim do Partido Ba�ath e do governo
do Presidente Bashar Al-Assad. É difícil prog-
nosticar, mas uma coisa é certa: o governo sírio
não cairá �no grito�, como aconteceu no Egito e
na Tunísia. Apesar das baixas e de algumas
deserções, as Forças Armadas continuam coesas
e dispostas a defender seu país. E o governo
sírio não se deixa intimidar pela barragem de
propaganda e desinformação, nem pelas san-
ções impostas pela oligarquia mundial.

Desde a era do primeiro califado, a Síria
tem sido uma espécie de pivô político do Mundo
Árabe. Sua estabilidade, por si mesma dificílima
de manter, é a chave do precário equilíbrio de todo
o Oriente Próximo. Iludidos pelo fato da Síria ser
país relativamente pequeno em território e po-
pulação, aprendizes de feiticeiro ocidentais
lucubram fórmulas para domesticá-la e enquadrá-
la nos esquemas globais da oligarquia.

Mas o Oriente Médio não obedece a fór-
mulas. Sua política é complexa demais, porque
tudo o que ali acontece está radicado em milênios
de história. No Ocidente, a História tem sido
propositadamente negligenciada nos currículos
escolares. No Oriente ela
continua viva, não apenas
nos livros, mas na memória
dos povos e no dia-a-dia
das pessoas, cujas vidas
são condicionadas ou ins-
piradas por coisas que
aconteceram séculos atrás.

Mas por que a his-
tória é tão importante no
Oriente Médio? É um enig-
ma para os observadores
do Ocidente. Vejam, por exemplo, o latente con-
flito entre xiitas e sunitas. É impossível com-
preendê-lo sem conhecer � e conhecer não apenas
por leitura, mas com empatia e sentimento �
incidentes históricos ocorridos nos séculos VI e
VII. Para xiitas e sunitas, o que aconteceu há mais
de 1.300 anos continua a repercutir em suas
vidas, a condicionar suas paixões e atitudes
políticas, seu modo de enxergar o mundo, e
constitui elemento central de suas identidades.
Esse termo � identidade � é a chave da psicologia
daqueles povos. A religião não é apenas artigo de
fé. Ser cristão, ou muçulmano, ou pertencer a
qualquer religião ou seita, não é só praticar esse
ou aquele culto, mas pertencer geneticamente
à grei muçulmana, cristã, etc., como algo que está
no sangue. Assim como a religião, a pátria

também está no sangue. Ser libanês, sírio, ira-
queano, egípcio, etc., não é mera questão de
passaporte, é marca indelével da identidade,
que vai do berço ao túmulo, e não pode ser
apagada ou esquecida. Na mente oriental, a
ideia do �cidadão� sem pátria, sem família,
sem sexo, sem história e sem religião, inven-
tada pela intelectualha ocidental como mode-
lo do novo ser humano globalizado, é a mais
monstruosa das aberrações.

Alguns antropólogos des-
crevem as sociedades orientais
como tribais, e os próprios ára-
bes têm um provérbio que resume
essa índole exclusivista: �Eu con-
tra meus irmãos, eu e meus ir-
mãos contra nossos primos, nos-
sa família contra a tribo, nossa
tribo contra o mundo.� Mas essa
definição é defeituosa, porque tri-
bo tem conotação de comunida-
de primitiva que, pela suposta lei
do progresso histórico fatalmente
deve evoluir para sociedade civi-
lizada. Ora, não queiram ensinar
civilização ao Berço da Civiliza-
ção. Em vez de tribo, digam nação. Tribo é
como o cacto, espinhoso e fechado em si.
Nação é como a árvore, que dá sombra, frutos
e flores. As magníficas civilizações do Orien-
te Médio foram todas construídas por nações
cujos membros eram unidos pela identidade
emanada do sangue comum e da tradição
histórica. Outros povos se associavam, com-
partilhando dos seus frutos e da sombra ami-
ga. Mas as civilizações só duravam enquanto
a Nação dominante se mantinha íntegra. E
decaíam a partir do momento em que se aco-
modava, intelectualizava-se, seduzia-se com
sofistas, charlatães e profetas, permitia a
crítica de suas tradições, relaxava seu espírito
de identidade, esquecia sua história, promiscuía
seu sangue, perdia a fé nos seus valores.

Os provocadores propalam que existe, no
Oriente, ódio fanático
contra o Ocidente. Mui-
tos acreditam, mas pou-
cos perguntam: qual Oci-
dente? Certamente nin-
guém odeia a cultura clás-
sica, nem o espírito que
um dia engrandeceu o
Ocidente. Na verdade,
quem odeia o Ocidente
é a própria oligarquia
ocidental. Apátrida,

usurpadora e renegada, o que ela entende co-
mo �Ocidente� é o sarapatel ideológico da
Escola de Frankfurt, que hoje domina os seus
meios políticos, acadêmicos e midiáticos. É
esse falso Ocidente, bolado pela intelectualha,
que o Oriente sem dúvida detesta.

A Síria moderna surgiu em 1946, quando
se tornou independente da França. Entre 1946 e
1963, passou por três guerras, dezenas de revol-
tas internas, seis golpes militares, vinte quedas
de gabinetes civis e quatro constituições. Apro-
veitando-se da confusão e apoiados pela União
Soviética, em 1957 os comunistas preparavam-
se para tomar o poder. Desalentados, em 1958 os
sírios negociaram a anexação do país pelo Egito.
Conta-se que nessa ocasião o Presidente sírio
Shukri al-Quwatli teria dito a Gamal Abdel Nas-

ser: �Acabas de adquirir uma nação de políticos.
Metade dos sírios acham que são líderes nacio-
nais, 25 por cento que são profetas, e pelo menos
10 por cento, que são Deus.�

Em 1963, o Partido Ba�ath tomou o po-
der, mas o país continuou mergulhado no caos.
Só se estabilizou em 1970, quando o General
Hafez al-Assad impôs um governo decididamen-
te militar, no qual a hierarquia e a disciplina

substituíram a política.
Hafez al-Assad governou a

Síria até sua morte em 2000. Foi
sucedido por seu filho Bashar al-
Assad, que está no poder até hoje.
Não é fácil manter regime estável
no Oriente Médio, e a fórmula não
teve nada de original: a conquista
dum império começa na aldeia
onde se nasce. Hafez al-Assad era
alauíta. Os alauítas são típico
exemplo de nação com fortíssima
identidade: além de etnicamente
homogêneos (alguns autores acham
que são descendentes dos antigos
hititas), são todos membros da fac-
ção xiita cujo nome deriva de Ali, o

quarto califa. Ótimos combatentes, disciplina-
dos, leais, fechados, inexpugnáveis nas suas
montanhas, os alauítas, ao longo de séculos,
raramente se envolveram em política, mas sem-
pre souberam defender-se ferozmente. Com eles,
Hafez al-Assad construiu eficiente máquina
militar, política e administrativa. Apoiado nessa
base segura, atraiu a cooperação de amplas mas-
sas de sírios de todas as etnias e religiões, e
obteve, enfim, certa unidade nacional.

Certo, o regime sírio não corresponde aos
ideais de �democracia�. Mas no Oriente Médio
ninguém pauta a política por pesquisas de opi-
nião pública, nem aceita palpites de marqueteiros.
Ali não se concebe governo participativo ou
consensual, que implica fraqueza, timidez,
vacilação, amadorismo. Nem sequer se aceita
a ideia abstrata de governo. O que vale é o
governante, indivíduo que manda, assina em
baixo e se responsabiliza pelo que faz. Só se
aceita quem comanda, e quem comanda tem de
ser forte, decidido e capaz. O governante é
respeitado quando proporciona estabilidade e
segurança ao povo. Foi o que o governo sírio
garantiu nos últimos quarenta e tantos anos.

É claro que o regime cometeu erros nesse
período, especialmente na administração da eco-
nomia. Se tivesse imitado a China, atraindo a
capacidade empresarial dos sírios da diáspora e
controlando a explosão populacional, poderia
ter-se saído melhor. Mas não adianta lamentar.
A pergunta, no momento, é: há alternativa?

Sim, há. Vejam o caso do Iraque. Enquanto
se escandaliza com 30 ou 40 mil mortes na Síria,
a mídia finge ignorar os resultados da �democra-
tização� imposta pelo Ocidente: mais de 1 mi-
lhão de mortos, 3 milhões de refugiados, uma
nação dividida, destruída e sem futuro.
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A respeito da redução de energia elé-
trica, faltou Dilma Rousseff e toda a

mídia brasileira dizer que a partir de 2010
a FIESP realizou a campanha �Energia a
Preço Justo�, ao constatar que as contas
de luz mantinham uma
parcela de amortização
de investimenos de hi-
drelétricas indevida, e
que a conta poderia
ser reduzida em até
20%. A FIESP entrou
com representação
junto ao TCU contra o
ministro das Minas e
Energia e contra o pre-
sidente da Aneel. Em
setembro de 2012, em
cadeia nacional, a pre-
sidente Dilma anun-
ciou a redução das tari-
fas, como se fosse um

EX-PRESIDENTE LULA É ELEITO A PERSONALIDADE
MAIS CORRUPTA DE 2012

�Algemas de Ouro� também premiou o senador cassado
Demóstenes Torres e o governador Sérgio Cabral

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) começou 2013 vencendo

mais uma eleição. Entre as personalidades
mais corruptas de 2012, Lula ganhou com
65,69% dos 14.547 votos válidos o Troféu
Algemas de Ouro. Em segundo lugar, com
21,82%, ficou o ex-senador Demóstenes Tor-
res (sem partido) seguido pelo governador
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB),
com 4,55%. Ironicamente, a segunda edição
da premiação organizada pelo Movimento
31 de Julho foi marcada pela fraude. Os
organizadores detectaram a utilização de um
programa de votação automática que criou
perfis falsos no Facebook, que direcionou
38% do total de votos (23.557) para candida-
tos ligados ao PSDB e ao DEM.

A premiação, que aconteceu na tarde
deste domingo no Leblon, Zona Sul do Rio,
foi marcada pela descontração. Em clima de
carnaval, com máscaras representando os
candidatos que disputaram o Algemas de
Ouro 2012, os manifestantes elogiaram a
atuação do Supremo Tribunal Federal
(STF) na condução do julgamento do
mensalão e lembraram os feitos �históri-
cos� de cada concorrente. Além de Lula,
Demóstenes e Cabral, estavam no pleito o
senador Jader Barbalho (PMDB-PA); os
deputados federais Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) e Paulo Maluf (PP-SP); o minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Fernando Pimentel, e sua ex-
companheira de Esplanada, Erenice Guer-

ra; o ex-governador do Distrito Federal,
José Roberto Arruda (sem partido); e o
empresário Fernando Cavendish.

� Depois de eleger poste, o ex-presi-
dente Lula mostra que ainda tem fôlego para
ganhar mais eleições daqui para frente.
Foram três candidatos que fizeram jus à
premiação. Todos eles se destacaram nas
páginas do jornal, mas o ex-presidente se
sobressaiu. No ano passado, ele foi respon-
sável por um dos momentos mais lamentá-
veis da história brasileira ao tentar
chantagear um ministro do Supremo.  Por
sua atuação em 2012, e nem quero lembrar de
Valérios e Rosemarys, ele mereceu esse
troféu e o cheque simbólico de R$ 153 mi-
lhões � afirmou Marcelo Medeiros, coor-
denador do Movimento 31 de Julho.

O Troféu Algemas de Ouro 2012, premiou os
politicos Sergio Cabral, Lula e  Demóstenes

Torres,  representados por integrantes
mascarados do Movimento 31 de julho

Leo Martins / Agência O Globo

A FIESP

saco de bondades de seu governo. Em
nenhuma ocasião a presidente ou a mídia
se referiram à redução das tarifas de ener-
gia elétrica como uma vitória da FIESP e
de todo o povo brasileiro. Já em plena

campanha presiden-
cial, Dilma Rousseff
omitiu a verdade, ou
seja, que as concessi-
onárias estavam co-
brando um preço
indevido e resolveu
�antecipar� o descon-
to antes que a Justiça
assim determinasse.
Aliás, nem Paulo Skaf,
presidente da FIESP,
em recente pronun-
ciamento, lembrou o
�esquecimento� de
Dilma Rousseff.

Por que será?

BRASIL DOA 25 MIL TONELADAS
DE ARROZ A CUBA!

Havana, 20 dez (EFE).- �O Programa
Mundial de Alimentos das Nações

Unidas (PMA) anunciou nesta quinta-
feira a chegada a Cuba de uma carga de 25
mil toneladas de arroz doadas pelo Brasil
para apoiar programas de assistência
social. Esta doação é parte de um fundo
de 710 mil toneladas de alimentos que foi
criado pelo Brasil em 2011 para apoiar as
operações do PMA em nível mundial�.

CALMA, NÃO TERMINOU!
TEM MAIS!!!!!

"A nota ressalta que o Brasil doou
mais de 300 mil toneladas de alimentos a
35 países através do PMA desde 2011 e
que suas contribuições aumentaram de
US$ 1 milhão em 2007 para mais de US$ 82
milhões durante 2012, o que colocou o
país entre os dez maiores doadores dessa
agência humanitária".

NR: Que lindo!!! Quanta abundância sendo compartilhada pelo Brasil dos
comuno-petralhas, não?

É preciso perguntar quantos milhares de brasileiros passaram fome ou até
mesmo morreram de fome enquanto os desgovernos petralhas de Lulla e Dilma
doam o dinheiro do nosso povo a outros países. Isto é um crime e deveria ser
apurado pelo Ministério Público e condenado pelo Supremo Tribunal Federal
como foi feito com os crimes dos mensaleiros.

E A ÚLTIMA MENTIRA DE DILMA ROUSSEFF

Fotos do mural

DILMA EM CUBA
IDEOLOGIA A DESSERVIÇO DO BRASIL

NR: Ela deveria ter levado a ministra Maria do Rosário para aprender/
lecionar �direitos humanos� na corte dos "presidentes" Castro.

PROFESSOR JOSÉ R. FREITAS SOBRINHO
Juiz de Fora/MG

DINHEIRO PARA CUBA

Hoje, 31 de janeiro de 2012, �nossa� (???) presidente está em Cuba para oficializar o
empréstimo de milhões de dólares aquele governo ditatorial dos irmãos Castro, verba

destinada a arrumação de portos daquele país. É um dinheiro já perdido, jamais o Brasil o
recuperará pois Cuba não paga ninguém, é um país de caloteiros comandados pelos
ditadores, os irmãos Castro. Cuba já deve bilhões de dólares ao Japão e a outros países do
mundo e não tem como pagar. Bom seria se a Presidente investisse esse dinheiro todo em
nosso país, tão carente em saúde, educação, segurança, transportes e moradia. Enquanto
isso, as vítimas das catástrofes por aqui continuam a esperar o apoio governamental,
principalmente no Estado do Rio de Janeiro.

 (Publicado no jornal Inconfidência, nº 175 de 28 de fevereiro de 2012)
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QUE PARTIDO É ESSE?

H HP T   N U N C A   M A I S

Duas fotomontagens que circulam constantemente na internet e que
expressam, infelizmente, a realidade política do nosso país!

Porque Rosemery pôde entrar na VARA, sem que os jornalistas denunciassem?

O MAIOR
LANÇAMENTO
DE FILME
BRASILEIRO DO
SÉCULO XXI!!!

Muito em breve nas telas de
todos os cinemas nacionais

Tarde de sábado do começo de 2003 no restaurante
Piantella, o melhor de Brasília.

Lula havia ganho as eleições presidenciais de 2002
contra José Serra e estava em Porto Alegre, com José
Dirceu e a cúpula do PT, discutindo com o PT gaúcho a
formação do novo governo.

Como fazíamos quase todas as tardes de sextas e
sábados, um grupo de jornalistas almoçávamos a um
canto, conversando sobre política e o país.

De repente, entram nervosos, aflitos, os deputados
Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Henrique Alves, da
direção nacional do PMDB, e começam a discutir baixi-
nho, quase cochichando.

Em poucos instantes, chega o deputado Michel Temer,
presidente nacional do PMDB. Nem almoçaram. Beberam
pouca coisa, deram telefonemas, saíram rápido.

Nada falaram. Acontecera alguma coisa grave. Deviam
voltar logo.

LULA
Só um voltou e contou a bomba política do fim de

semana.
Antes de viajar para o Rio Grande do Sul, Lula encarrega-

ra José Dirceu, coordenador da equipe de transição e já convi-
dado para Chefe da Casa Civil, de negociar com o PMDB o
apoio a seu governo, em troca dos ministérios de Minas e
Energia, Justiça e Previdência, que seriam entregues a senado-
res e deputados indicados pelo partido.

Lula já havia dito ao PT que eles não podiam esquecer a
lição da derrubada de Collor pelo impeachment, que o sena-
dor Amir Lando, do PMDB de Rondônia, relator da CPI de PC
Farias, havia definido como uma �quartelada parlamentar�.

No Brasil, para governar era preciso ter sempre maioria
no Congresso.

O PT tinha que fazer as concessões necessárias.

DIRCEU
O primeiro a ser chamado foi o PMDB, o maior partido da

Câmara e do Senado.
Lula mandou José Dirceu acertar com o PMDB.
Combinaram os três ministérios e ficaram todos felizes.
Em Porto Alegre, na primeira noite, Lula encontrou a

gula voraz do PT gaúcho, que exigia os ministérios de Minas e
Energia, da Justiça e da Previdência. Lula cedeu.

Chamou Dirceu e deu ordem para desmanchar o acordo

EU VI NASCER O MENSALÃO

LULA, O PAI DO MENSALÃO

Jornalista Sebastão Nery

com o PMDB.
Dirceu perguntou como iriam conseguir maioria no Con-

gresso.
- Compra os pequenos partidos, disse Lula a Dirceu. � Fica

mais barato.
Dilma virou ministra de Minas e Energia, Tarso Genro da

Justiça e Olívio Dutra das Cidades.
E assim nasceu o Mensalão.

O PATRÃO
O advogado do ex-deputado Roberto Jefferson, o bri-

lhante Luiz Francisco Correa Barboza, disse ao Globo:
-�Não só Lula sabia do Mensalão como ordenou toda

essa lambança.
Não é possível acusar os empregados e deixar o patrão

de fora�.
No dia 12 de agosto de 2005, em um pronunciamento,

pela TV, a todo o povo brasileiro, Lula pediu �desculpas pelo
escândalo�.

Lula é um �cappo�.
Os companheiros do partido e governo no banco dos

réus e ele, só ele, de fora. Logo ele que é o grande réu, �o réu�.
Dirceu, Roberto Jeferson, Genoino, Delúbio, Silvinho,

Marcos Valério, Gushiken, João Paulo Cunha, Valdemar Costa
Neto, Professor Luizinho, a malta toda, como disse o Procura-
dor Geral da República, era uma �organização criminosa�,
uma �quadrilha� chefiada pelo Dirceu. Mas sob o comando do
chefão, Lula.

Quem tinha de estar no banco da frente era ele, �o réu�.

SUPREMO
Desde 2003, todo ano relembro essa historia.
Lula começou dizendo que �não sabia de nada�.
Depois, passou para: �Fui traído pelas costas�.
E, finalmente, a tese oficial dele e do PT: � �O Mensalão foi

uma farsa�.
E Lula arranja ajudantes na desfaçatez para agredir o

Supremo.
Um gaúcho baixotinho, que ninguém sabe quem era e

de onde veio e virou presidente da Câmara dos Deputados,
esta semana cuspiu no Supremo:

- �O Mensalão é uma falácia�.
Ele não sabe o que é falácia. Mas cadeia ele sabe.
Quando for visitar Dirceu, Genoino, Valério, seus compa-

nheiros, na cadeia, vai aprender.

Genoino, que se acha
imune à lei, fez o

Congresso perder mais
alguns pontos

www.tribunadaimprensa.com.br

WELINGTON PIRES DAS NEVES

De que adiantaram as promessas de campanha de FH,
Lula e Dilma sobre melhorar a recomposição do poder

de compra dos aposentados que �ainda� recebem um pou-
co acima do mínimo? Nada. Apenas mais um estelionato
eleitoral! A realidade é que a cada ano nos é imposto um
arrocho imoral e covarde, tendo como alegação (sempre) a
quebra do caixa do Tesouro, mas este se mostra firme e
inquebrantável perante toda sorte de desmandos, conchavos
etc. Este ano, 9% de reajuste do SM e 6,1%, aproximada-
mente, para a turma INSS. Estamos condenados a uma
lenta e sofrida �eutanásia�, pois nossos direitos estão sen-
do jogados no lixo! Trabalhamos para a construção deste
país. Qual a razão de tanta insensibilidade e desprezo para
com os �velhos�? Digam!

JOÃO CARLOS CARVALHO DA SILVA

Os aposentados do INSS têm que parar de chorar toda vez
que o governo reajusta a minguada aposentadoria, e

passar a responder nas urnas a esse tipo de agressão moral
e financeira. Quantos aposentados do INSS existem no
país? Mais de 35 milhões, que apoiados por aqueles que
estão prestes a se aposentar e por familiares podem eleger
o próximo presidente da República, desde que este assuma
publicamente e com registro em cartório a promessa de
repor as perdas dos vencimentos tão logo assuma o poder.

Temos recebido dezenas e dezenas de
cartas de aposentados do INSS, reclamando
sobre o reajuste / correção anual de seus
salários. E também daqueles ferroviários re-
manescentes da Rede Ferroviária Federal e da
Rede Mineira de Viação; da Varig; do profes-
sorado e de outros mais privilegiados que
recolhiam sobre 10 salários mínimos para
garantir sua aposentadoria e hoje, recebem
menos de quatro.

O que estão reclamando, se foram eles
mesmo que votaram em Fernando Henrique
e no Lula?

A solução já está apresentada na carta
ao lado transcrita - Se são mais de 35 milhões
de aposentados, que se organizem para ele-
ger, pelo menos, um deputado federal em
cada Estado da Federação. Seriam 27! De-
pende somente deles mesmos!

Tal qual deveriam fazer os integrantes
das Polícias Militares e das Forças Armadas.

Potencial não falta. O que falta é vergo-
nha na cara! Seriam 27 + 27 + 27, totalizando
81 deputados federais...

Pensem isso e comecem a trabalhar !

INSS � APOSENTADOS
NOSSO COMENTÁRIO
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*Aileda
de Mattos Oliveira

*Prof.ª Dr.ª em Língua Portuguesa,
membro da Academia Brasileira de Defesa.

ailedamo@gmail.com

*Aristóteles
Drummond A crise que afeta os

EUA e a União Euro-
péia têm uma explicação muito simples e
serve para meditação dos brasileiros, que
só agora começarão a sentir os efeitos
das dificuldades que vem abalando o
mundo e que o ex-presidente Lula chegou
a denominar de �uma simples marolinha�.

A quebra nos maiores mercados do
mundo, de maior tecnologia e qualidade
de vida, tem o mesmo mal: governos de
esquerda nos EUA e na Europa, impostos
altos, distribuição de benesses, sem a
contrapartida na produtividade. Para os
EUA, a superação pode ser mais rápida,
pois o governo pouco influi na economia,
além de possuir recursos minerais impor-
tantes, como carvão de qualidade, petró-
leo e gás. E o governo está aliviado de
despesas militares, como as com a ocupa-
ção do Iraque. Na Europa, é mais difícil,
uma vez que as esquerdas sofrem grande
influência dos comunistas, treinados para
ações de rua violentas e, depois de derro-
tarem as esquerdas, agora protestam con-
tra a austeridade. E tudo pode voltar,
como ocorreu na França, que elegeu este
movimento a mediocridade.

Não existe fórmula mágica. Emiti-
ram títulos soberanos, deram corda aos
bancos, benefícios sociais fora da reali-
dade econômica e países sem maiores
recursos naturais � Grécia, Portugal e
Espanha � perderam o pé. E terão de
pagar, que é o mal menor. O calote os
isolaria com graves consequências.

Nada nos leva a olhar para 2013 com
otimismo em relação ao Brasil. As despe-
sas públicas têm aumentado muito, a fo-
lha de pessoal nem se fala, com dezenas
de milhares de nomeações políticas, pro-

É PRECISO ATENÇÃO
Nada nos leva a olhar para 2013

com otimismo em relação ao Brasil.
Ainda mais, sem oposição!

gramas sociais que estimulam o emprego
informal, muita corrupção, que assusta
investidores daqui e de fora. A mais, um
país que demonstra certa imaturidade com
briga entre poderes, proteção a indiciados
em inquéritos policiais, a condenados
criando um clima hostil à prioridade do
crescimento econômico com ordem e com-
petência. E o grande vexame de crescer-
mos menos do que nossos vizinhos, me-
nos o Paraguai e mesmo assim por causa
da seca que abalou sua agricultura.

O caso do Egito é flagrante da inco-
erência e da falta de orientação na condu-
ção dos negócios públicos e no controle
dos chamados movimentos populares,
que, na verdade, são minorias mais orga-
nizadas e barulhentas. O presidente elei-
to, radical, anulou as Forças Armadas
como Poder Moderador e já teve de ape-
lar ao Exército para que a paz e a seguran-
ça voltassem a reinar no Cairo.

Os empresários têm uma parcela de
culpa nesse quadro de incertezas. O pró-
prio presidente da FIESP andou gastan-
do dinheiro para defender o que todos
querem, que são tarifas mais baixas de
energia. Mas, ao invés de propor objeti-
vamente a queda nos preços pela conten-
ção dos impostos, como fez o senador
Aécio Neves, simplesmente ataca empre-
sas que deveria, por ofício, defender que
são os direitos de acionistas e investido-
res institucionais, que levaram um sur-
preendente tombo em seus valores apli-
cados no setor de energia elétrica.

Está faltando ordem e
cobranças na praça!!!

E pode faltar luz!
* Jornalista  -   Vice- Presidente da ACM/RJ

aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br

Não, o título do arti-
    go não se refere a

algum acidente ocorri-
do com a senhora em
questão que precisas-

se alinhavar algum malfeito da fatalidade no
seu corpo circular. Nem tampouco me refi-
ro a algum vestígio da última plástica,
naturalmente paga com o rico dinheirinho
do pobre contribuinte. Refiro-me ao repen-
tino surto de solidariedade, de compaixão,
que a fez deixar os ares chilenos, durante
a reunião de cúpula da Comunidade de
Estados Latino-America-
nos e Caribenhos (CELAC)
e União Europeia e pousar
em Santa Maria (RS), onde
ocorrera uma tragédia de
grandes proporções.

Sem nenhum traquejo
político, com uma visão es-
treita do que seja o Executi-
vo, e assinando acordos
nesta Comunidade de rapo-
sas que, certamente, irão
prejudicar a nação brasilei-
ra, conforme as característi-
cas de lesa-pátria que lhe é
peculiar, leva-nos à suposi-
ção de que tenha havido a
interferência do Grão Mestre, que de fora
da área lhe passou a bola. A sua presença
frente às câmeras nacionais era indispensá-
vel para atingir, emocionalmente, os
telespectadores, já com o coração apertado
de ver a falta de responsabilidade dos do-
nos da noite e da fiscalização governamen-
tal, resultando em tamanha perda de vidas.

Era necessário tirar dividendos do
fato e nada mais corriqueiro, mas que ainda
agrada aos ingênuos da tal �sociedade ci-
vil�, que acariciar o rosto de um guri, louri-
nho, portanto, sem direito à cota. Isso foi
mostrado em todas as mídias internacio-
nais, retransmitidas por um canal brasi-
leiro. Pontos para a presidente!

Mas não para aí a demonstração de
sua sensibilidade como chefete de nação.
Não é a dureza do cargo, até há pouco
ocupado somente pelo sexo oposto (nada
de �gênero� oposto), que a impediria de
deixar escorrer sobre a maquilagem tipi-
camente burguesa as lágrimas produzi-
das com o selo �2014�. Mais pontos para
a afilhada do homem!

Assim, de gentileza forçada em força-
da gentileza, a senhora presidente vai en-
gordando os dados de sua popularidade,
contabilizados pelos institutos de avalia-
ção. Muitos outros pontos para ela!

Sem nenhuma outra intenção que não

OS PONTOS DA PRESIDENTE
Lágrimas políticas, convenientes, tirando dividendos de
terrível tragédia, representando solidariedade  para  um

Brasil facilmente ludibriável.

a felina e persistente curiosidade, esta sem-
pre fiel defensora das cores brasileiras gos-
taria de saber se, em outros tempos, brota-
vam-lhe aos olhos, tão facilmente, outras
lágrimas para outras vítimas, igualmente
destroçadas, em aeroporto explodido ou em
porta de quartel. Não consta que isso tenha
acontecido, pois não há registro dessa mag-
nanimidade de espírito na sua história de
vida. Isso vem provar que, enquanto os
anos vão passando, vai procurando reme-
diar o irremediável, com outro tipo de com-
portamento, como uma tentativa de apaga-

mento da memória de um
passado desastroso, mas
que permanece muito pre-
sente, e bem vivo, na memó-
ria de outros que tiveram
que travar a sua sanha e a de
seus companheiros em be-
nefício da coletividade.

Se a cena foi mera imi-
tação do ato de Barack
Obama, que largou a dispu-
ta eleitoral para manter-se
próximo à população atingi-
da pelo furacão Sandy, em
2012, continuará ganhando
pontos pela representação
perfeita do também políti-

co e escorregadio presidente americano.
Como não acredito em recuperação

dos intoxicados por qualquer uma das
linhas da doutrina que idolatra a destrui-
ção de todo o patrimônio histórico-cultu-
ral, construído ao longo da lenta e sabo-
tada evolução do país, a cena teatral des-
ta senhora é merecedora de entusiásticos
aplausos, por fazer crer aos tolos que, de
protagonista empedernida de uma fase
negra do Estado Brasileiro, virou musa
santarrona do ano que mal começa a dar
os passos.

Assim, é o Brasil Solidário, o Brasil
Coitadinho, o Brasil Carinhoso, facilmen-
te escarnecível, facilmente ludibriável,
por quem esconde a cauda de serpe, en-
gole a peçonha e dela se autoabastece
para torná-la combustível da desagrega-
ção interna que facilitará, ainda mais, a
penetração de corpos estranhos, com es-
tranhas pedagogias, as mesmas que es-
tão transformando os �espertos� indíge-
nas em palhaços manipuláveis dos dirigen-
tes europeus.

Será que são apenas pontos em po-
pularidade que ela ganha? Muito pouco
para tanto sacrifício!

LÁGRIMAS: Presidente  se
"emocionou" no ginásio para
onde os corpos foram levados

8
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A nação brasileira, especialmente o povo gaúcho, pranteia a morte de mais de duas
centenas de jovens estudantes que, na madrugada de 27 de janeiro deste ano,

comemoravam em uma casa noturna a aprovação em diferentes exames vestibulares
realizados em Santa Maria/ RS, cidade conhecida no sul do país por abrigar um centro
universitário de excelência. Aqueles jovens celebravam a vida  por triunfos e con-
quistas e encontraram a  morte súbita e  inclemente.

Por ter vivido na cidade uma quadra inesquecível de minha vida profissional,
associo-me a imensa tristeza e desabafo ao colocar no papel a revolta e a perplexidade
que  me assaltam, em ser obrigado a ouvir pífias declarações  de diversas  �autorida-
des� e  de ter de  assistir a mais uma tragédia,  entre tantas,  que ocorrem em nosso país,
consequência da maneira permissiva e negligente  em nossa cultura, de encaminhar
e resolver questões substantivas, com a irresponsabilidade e a omissão do nosso
conhecido �jeitinho� .

Fica no ar, entretanto, uma pergunta que precisa ser respondida: Quem inspe-
cionou o local, e autorizou o  funcionamento daquela arapuca apelidada de boate?
Não precisa ser especialista nem técnico experiente, para verificar a inadequação do
indigitado local em abrigar uma pequena multidão - de mil ou mil e quinhentos
indivíduos- numa área restrita com somente uma porta de  acesso. Quem forneceu o
ALVARÁ de funcionamento? Pelo que se ouviu,  �tudo estava de acordo com as leis
e as normas em vigor e será devidamente apurado�.

As ridículas declarações dos integrantes da cadeia de responsáveis (dire-
tos e indiretos)  tangenciam a ironia e o sarcasmo: a Prefeitura (fiscais e o setor
de engenharia), o Corpo de Bombeiros e os outros órgãos que tinham por tarefa
a liberação do local, fornecem capengas explicações, na tentativa de justificar o
injustificável.

A nossa indignação se potencializa quando  tomamos conhecimento que:

l uma autoridade judiciária, de qualquer instância,  fornece liminar , autori-
zando o funcionamento temporário de estabelecimentos, mesmo depois que a
inspeção realizada neles contraindique essa concessão, sob a frágil alegação de
cerceamento da liberdade de investir ou se corrompe, vendendo sentenças, em troca
de dinheiro sujo e mal havido pelas máfias. Assim procedendo  ela colabora ne-
gativamente com a prática dessa cultura permissiva e irresponsável e denigre o
poder judiciário;

l uma  autoridade executiva,  ferindo os princípios da moralidade administrativa e
da ética, se corrompe ou participa de negócios e tratativas escusas e governa como se o
cargo fosse de sua propriedade, atendendo exclusivamente aos desejos do partido político
ao qual pertence. Assim procedendo  ela fere a liturgia do cargo e o fragiliza;

l parlamentares eleitos para representar o povo em suas legítimas aspirações,
se deixem corromper ao participarem de negociatas com o intuito de atender aos
apelos dos governos de ocasião ou seus interesses menores, conspurcando seus
mandatos e desmoralizando a Instituição a que pertencem;

l parlamentares do  Congresso Nacional, de qualquer das suas Casas (Senado
e Câmara), aceitem ser chefiados por colegas cujo passado e histórias de vida não os
recomendam para o exercício de tão dignificante tarefa ou reajam a decisões emanadas
da mais alta corte do país, quando se posicionam contrários à condenação de seus
pares, julgados culpados por crimes cometidos no exercício de suas atividades
políticas. Assim procedendo colaboram, ainda mais,  para desmoralizar  a  Instituição
a que pertencem.

Infelizmente, há longos anos, a nação  convive com essa corrente perversa
constituída  de  elos importantes, mas lastimavelmente frágeis.  Em todas as esferas
do poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário),  e  nos diferentes  âmbitos da fede-
ração (Federal, Estadual ou Municipal), constatamos, com irritante frequência, des-
vios de conduta, omissões e negligência de autoridades, revelando, assim, o baixo
nível e a evidente falta de compromisso com princípios, e  com a solidez ética e cultural
de nossa gente.

Enquanto isso, como sói acontecer e pelas declarações das nossas autoridades,
as investigações caminham na busca de  um � Bode Expiatório� palatável, capaz de
assumir a  culpa por toda  essa lastimável tragédia.

� Se a  porta foi  arrombada , coloquemos  uma  tranca de ferro�.

*Carlos Augusto Fernandes dos Santos
ELOS  PERVERSOS

�Não há corrente mais forte do que seu elo mais fraco�

* General de Brigada
Foi Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, com sede na cidade de ´Santa Maria

Uma das maiores tragédias acontecidas
em território brasileiro, o incêndio na

boate Kiss, localizada no centro da cida-
de de Santa Maria, teve início na madruga-
da de domingo, 27 de janeiro, vitimando até
esta data, 235 pessoas, na sua maioria,
universitários gaúchos, alunos da UFSM
e ainda, 13 militares, sendo oito integran-
tes do Exército e cinco da Força
Aérea, a saber:

l Capitão Médica DANIELLA
DIAS DE MATOS, do Hospital
Central do Exército (Rio de Janeiro-
RJ); l 1º Tenente de Cavalaria LEO-
NARDO MACHADO DE LACER-
DA, do 1º Regimento de Carros de
Combate (Santa Maria-RS); l 2º
Ten Comunicações BRADY
ADRIAN GONÇALVES SILVEIRA, da 13ª
Companhia de Comunicações Mecanizada
(São Gabriel-RS); l 3° Sargento de Cavalaria
DIEGO SILVESTRE, do 8° Regimento de
Cavalaria Mecanizada - (Uruguaiana-RS);
l Cabos  ROGÉRIO FLORIANO CARDO-
SO, do 29º Batalhão de Infantaria Blindado
(Santa Maria-RS) e LUCAS LEITE TEI-
XEIRA, do 3º Grupo e Artilharia de Cam-
panha Auto Propulsado (Santa Maria-
RS); l Soldados LEONARDO DE LIMA
MACHADO, do 1º Regimento de Carros de
Combate (Santa Maria-RS) e EP LUCIANO
TAGLIA PIETRA ESPIRIDIÃO, da 3ª Com-
panhia de Comunicações Blindada (Santa
Maria-RS).

Da Infantaria da Aeronáutica foram
vítimas os seguintes militares da Base Aé-
rea de Santa Maria:

l Sargento LUIS CARLOS LUDIM
l Soldados  GIOVANI KRACHENBERG
SIMÕES, LEANDRO NUNES DA SILVA,
RODRIGO DELLINGHAUSEN e  RHUAM
SHERER DE ANDRADE.

É de destacar a coragem e o despren-
dimento do tenente Leonardo Machado de
Lacerda e do cabo Lu-
cas Leite Teixeira,
que após salvarem al-
gumas pessoas, retor-
naram à boate em cha-
mas para tentar res-
gatar outras vítimas
da tragédia e não re-
tornaram, sacrifican-
do suas próprias vi-
das. Esses, sim! São
verdadeiros heróis, honrando a farda que
vestiam, servindo de exemplo e orgulho pa-
ra os seus companheiros.

Como sempre, a mídia aparelhada,
venal e vendida, não se pronunciou sobre
o desencadeamento imediato de uma ação
militar no socorro às vítimas. Os primei-
ros soldados da 3ª Divisão de Exército,
chegaram ao local quando o prédio ainda
fumegava e que mais parecia ter sido alvo
de um grande atentado. Helicópteros
preparados para o transporte de feridos,
equipes especializadas e ambulâncias em
condições imediatas de emprego, já na
mesma madrugada, graças a rápida inter-
venção e providências do Comando da 3ª
DE e da Base Aérea de Santa Maria. 64 mé-

A  TRAGÉDIA  ANUNCIADA
dicos da Aeronáutica, especialistas no aten-
dimento a queimados, traumatologistas e
intensivistas, com o apoio de suas equipes
de enfermagem, fizeram a diferença aten-
dendo e transportando os sobreviventes
para outros hospitais e UTIs.

Na ponte aérea entre Santa Maria e
Porto Alegre � os Blackhawks pousaram no

Parque Farroupilha, ao lado
de dois grandes hospitais da
Capital gaúcha. (internet �
Roberto Godoy/Carlos Lima)

Após a porta arromba-
da e o leite derramado, surgem
os salvadores da pátria, pal-
piteiros, entendidos, aprovei-
tadores, especialistas em se-
gurança e como não podia

deixar de ser, os políticos, para fazer prose-
litismo diante da tragédia.

Bastava que a lei fosse cumprida, pa-
ra que fatos como este não acontecessem
jamais. Os principais responsáveis pela tra-
gédia, são aqueles que não a cumpriram.

O major bombeiro de Brigada Militar,
não pode falar à imprensa, sumiram os com-
putadores que filmavam dentro da boate
por ocasião do incêndio, os extintores não
funcionaram e/ou não existiam em número
suficiente, no dia seguinte foi tudo revi-
rado antes mesmo que as investigações
da perícia fossem concretizadas. Quem
será o maior responsável: o governo do
Estado (PT), do Município (PMDB), o pro-
prietário do local ou os componentes do
conjunto musical? Ou a fatalidade será res-
ponsabilizada em lugar da omissão, impuni-
dade e corrupção de pessoas, geralmente
agentes do Estado, que criam dificulda-
des para "vender" facilidades?

Por trás desta tragédia, deve haver al-
go muito mais sério do que se imagina. Ho-
ras após o ocorrido, um séquito de petistas
�cinco estrelas�, já estava na cidade para

prestar solidariedade
às famílias dos que
morreram: Dilma, Tar-
so Genro, Alexandre
Padilha, ministro da
Saúde (?) e os deputa-
dos federais Marcos
Maia e Paulo Pimen-
ta, ambos do PT e mais
um bando de oportu-
nistas.

Por pouco essa turma não chegou
antes das equipes de socorro. Na ocasião,
o fato não chamou tanta atenção. Agora,
porém, começam a surgir explicações para
tanta celeridade no �apoio às vítimas�.

Se forem confirmados as verdadei-
ras razões para a presença dessas �auto-
ridades� em Santa Maria, então estare-
mos diante da evidência de que somos
governados não apenas por corruPTos,
mas por sanguinários déspotas, dispos-
to a tudo!

E bastava somente � cumprir a lei!
Quem será o responsável pela mor-

te dessas 235 pessoas? O governador do
Estado e/ou o prefeito de Santa Maria, por
não fazerem cumprir a lei?

Tenente Leonardo

Tarso Genro, Marco Maia e
Paulo Pimentel na Operação "Abafa"

9
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A AMAZÔNIA É NOSSA?

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

* Manoel Soriano Neto
* Osmar  José  de
Barros  Ribeiro A Convenção 169, da OIT (Organização

Internacional do Trabalho), sobre Po-
vos Indígenas e Tribais, foi adotada na 76ª
Conferência Internacional do Trabalho, em
1989. Ela revê a Convenção 107/1957, da
mesma Organização. Esta Convenção utili-
zava a expressão �populações indígenas e
tribais�, que foi substituída, na atual Con-
venção 169, por �povos indígenas e tribais�.
Concluiu-se que o termo �populações� ex-
pressa transitoriedade, diferentemente do
vocábulo �povos�, - que são �segmentos
de determinados países, que possuem iden-
tidade e organização próprias e ligação com
as terras ou territórios em que habitam e/ou
ocupam -, devendo-se conferir-lhes os di-
reitos de posse e proprieda-
de�. Acrescente-se, por ilus-
tração, que no Brasil, além
dos índios e quilombolas
(�povos tribais�) a mencio-
nada Convenção também
se aplica aos �povos nôma-
des ou itinerantes� (como
os ciganos, v.g.), devendo,
segundo cláusula do Pro-
tocolo, lhes serem reconhe-
cidos os direitos aos recur-
sos das terras que ocupam,
garantindo-lhes o seu uso e
conservação. Diga-se mais
que além das recentes de-
marcações de terras indíge-
nas (que já ocupam 13%
do território nacional!), vá-
rios decretos foram exara-
dos, recentemente, decla-
rando �de interesse social
para fins de desapropriação�,
muitos imóveis de domínio
privado, abrangidos por ter-
ritórios de comunidades re-
manescentes de quilombos,
em diversas regiões do País.
A presidente da República, no dia 20 de
novembro de 2012, �Dia da Consciência Ne-
gra�, anunciou uma série de medidas a fim de
ampliar o �Programa Brasil Quilombola�.

A Emenda Constitucional 45/2004,
que tratou, basicamente, da reforma do Ju-
diciário, determinou que todo Tratado ou
Convenção atinentes a direitos huma-
nos, aprovados pelo Congresso e sancio-
nados pelo presidente da República, teri-
am força de Emenda Constitucional. Tal
foi o caso da Convenção 169, da OIT,
homologada pelo Decreto 5051, de 19 de
abril de 2004 (�Dia do Índio�, observe-
se), ora em comento, já recepcionada pela
Carta Magna, consoante à dicção do ar-
tigo 5°, § 3°, da CF/88: �Os tratados e con-
venções sobre direitos humanos, que
forem aprovados, em cada Casa do Con-
gresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos mem-

Não resta a menor dúvida quanto ao
fato de que, muito embora nosso

potencial de crescimento, o Brasil não
consegue transformá-lo em poder. Quan-
to às causas das distorções elas são vá-
rias e podem ser encontradas, com algu-
ma facilidade, ao longo de toda a nossa
História. Contudo, nunca como hoje, as-
sistiu-se ao maremoto da corrupção sem
peias, engolfando pessoas físicas, ór-
gãos do Estado, partidos políticos, além
de grandes e pequenas firmas, num
estranho conúbio do qual somos nós,
meros pagadores de impostos, os reais
prejudicados, as vítimas preferenciais.

Dentro do projeto do Foro de São
Paulo de criar a União das Repúblicas
Socialistas Latino-Americanas (URSAL),
fruto de espúria aliança entre o Partido
Comunista de Cuba (PCU) e o Partido
dos Trabalhadores (PT), eis que, qual
erva daninha, governos esquerdizantes
surgiram entre povos que nunca tive-
ram a oportunidade de crescer pela edu-
cação e pela livre iniciativa, sempre ven-
do no Estado a solução dos seus proble-
mas. Ao aprisco esquerdista recolheram-
se a Venezuela, o Equador, a Bolívia e,
pasmem, a Argentina e o Brasil, além do
Uruguai. Tais governos, em meio a medi-
das estatizantes e populistas, logo se
deram conta de que podiam fazer com que
a economia dos países se tornasse um
manancial de recursos para seus parti-
dos e para os bolsos dos dirigentes.

Não foi diferente no Brasil. Anti-
gos sindicalistas viram-se guindados a
posições de mando e, como soe aconte-
cer, logo meteram os pés pelas mãos. Não
por acaso, hoje assistimos ao in-confor-
mismo do Partido dos Trabalhado-
res com a condenação de antigos
dirigentes por crimes diversos e que
foram cometidos tendo, como princi-
pal objetivo, sua permanência no
poder por tempo indefinido. Carac-
terizando o afirmado, o que vemos?
O senhor Gilberto Carvalho, secretá-
rio-geral da Presidência da Repúbli-
ca, num claro exemplo de
partidarização do mais alto escalão
do Executivo, conclamar a militância
petista às ruas, em defesa do projeto
petista e o ex-ministro da Justiça, o
renomado criminalista Marcio Tomaz
Bastos, em matéria publicada na im-
prensa dos grandes centros, lançar
dúvidas quanto à correção do Su-

REDESCOBRINDO O
CAMINHO DO BREJO

Governos sul-americanos nossos vizinhos, em meio a
medidas estatizantes e populistas, logo se deram conta

de que podiam fazer com que a economia de seus
países se tornasse um manancial de recursos para

seus partidos e para os bolsos de dirigentes.

premo Tribunal Federal no julgamento do
�men-salão�, pois aquele Tribunal teria
agido sob a pressão das elites e da im-
prensa não engajada.

Já surge então, entre os petistas, o
que poderia ser chamado de síndrome de
Robin Hood. Em outras palavras: furtar,
desviar dinheiro público para os cofres
partidários e, com ele, inclusive, pagar
despesas pessoais de companheiros do
alto escalão, além comprar votos de par-
lamentares da tal �base aliada�, não é
crime. Talvez seja apenas um �malfeito�,
atual neologismo para a corrupção des-
lavada.  Entre outros, vale recordar casos
tais como o de Waldomiro Diniz, asses-
sor de José Dirceu, então chefe da Casa
Civil, pedindo propina ao hoje conhecido
Carlinhos Cachoeira; o escândalo do
�mensalão�; as travessuras de Erenice
Guerra, funcionária de confiança da atual
presidente da República e, para entornar
o caldo de vez, o inquérito policial envol-
vendo pessoa da intimidade do ex-presi-
dente Lula. A listagem é grande e, tudo
indica, não vai acabar tão cedo.

Eis que chegamos ao ano de 2013.
O dragão da inflação acordou, livrou-se
das amarras que o prendiam e já ameaça
tornar-se forte o bastante para anular os
esforços governamentais para detê-lo. Nos-
so PIB ficou, em 2012, em míseros 1% contra
os 4,5% sonhados pelo governo petista. Os
esforços do Executivo, voltados para au-
mentar o consumo, malgrado a propaganda
que vem sendo feita, revelam-se inócuos.

O que nos espera? Mais do mesmo?
Não sei, não tenho bola de cristal.  Pelo
andar da carruagem, estamos redesco-
brindo o caminho do brejo. *Coronel

A CONVENÇÃO 169 DA OIT:
UMA ABORDAGEM SUMÁRIA

bros, serão equivalentes às emendas cons-
titucionais�.

A Convenção compõe-se de 10 par-
tes e 44 artigos. Atenção especial deve ser
dispensada à Parte VII - �Contatos e Coope-
ração Além-Fronteiras�, que contém o ar-
tigo 32, muito lesivo à Soberania dos
países signatários, senão vejamos: �Os go-
vernos tomarão medidas adequadas, in-
clusive por meio de acordos internacio-
nais, para facilitar contatos e cooperação
além-fronteiras entre povos indígenas e
tribais, inclusive atividades nas áreas eco-
nômica, social, cultural, espiritual e am-
biental�. Ora: imaginemos a aplicação de tal
dispositivo nas colossalíssimas reservas

indígenas ianomâmi, do Brasil e da Vene-
zuela, que são contíguas! Amanhã, pode-
rão ser retalhados os territórios nacional
e venezuelano com a criação de uma desco-
munal �nação indígena� que terá o apoio de
países centrais, da ONU, da OTAN, etc.

Ainda mais: se a ONU transformar
a Declaração Universal dos Direitos dos
Povos Indígenas (aprovada pelo Brasil,
em 2007) em Tratado ou Convenção, e
houver a aprovação pelo Congresso, nos
termos já referidos, da �Lex Legum�, o
amado Brasil correrá o risco de sofrer di-
versas amputações territoriais em NOS-
SA cobiçada Amazônia, como é do dese-
jo de nações hegemônicas. E tal iminente
perigo, não é �delírio paranoico�, como
dizem alhures...

�Dominus Vobiscum!�

PREOCUPANTE:
JÁ EXISTE BANDEIRA INDÍGENA

Esta foto foi publicada no site do Jornal Folha de Boa Vista,
para ilustrar a notícia sobre as comemorações do Dia do Índio, a
19 de abril de 2009, em Roraima e a criação de uma bandeira de nação
indígena.

Ao observarmos o contorno demarcado na bandeira, verifica-
mos que se refere à região da Terra Indígena da Raposa Serra do Sol.

A pergunta que não quer calar: "Se tem território próprio,
população própria, lei que exclui a entrada de pessoas,
bandeira própria... Só falta o Hino para caracterizar uma
nova "Pátria". O que é então? É uma nova nação, uma nova
pátria ou um novo país".
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Em outras palavras, quem
comeu a gostosa foi ele, e
quem pagou a pensão da
bastardinha fomos NÓS!

MAIS UMA TRAGÉDIA - BRASIL DE LUTO
Renan Calheiros (PMDB/AL) é eleito presidente do Senado

SENADO FEDERAL = VERGONHA NACIONAL

56 x 18VOTOS DOS SENADORES
CORRUPTOS E DOS

COMPROMETIDOS COM A BASE
DO GOVERNO FEDERAL

VOTOS DA
SOCIEDADE
BRASILEIRA{

Em nações politicamente adultas, Renan Calheiros e Hen-
 rique Alves não passariam da primeira anotação no pron-

tuário: antes da segunda patifaria, seriam transferidos da tri-
buna para um tribunal, teriam o mandato cassado e só voltari-
am ao Congresso para depor em alguma CPI ou, depois da tem-
porada no presídio, fantasiados de turistas.

Num Brasil com cara de clube dos cafajestes, o sena-
dor alagoano vai presidir a Casa do Espanto e o deputado po-
tiguar vai administrar o Feirão da Bandidagem. Faz senti-
do.

A seita lulopetista aprendeu que folha corrida é currí-
culo, integridade é defeito e honra é coisa de otário. Como nas
disputas promovidas mensalmente pela coluna para a esco-
lha do Homem sem Visão do Ano, a eleição do presidente da
Câmara ou do Senado comprova que os congressistas votam
no candidato que lhes pareça o pior entre os piores.

A galeria dos eleitos depois do advento da Era da Me-
diocridade confirma que, quanto mais alentado for o prontu-

ário, maior será a chance de vitória.
Indicados pelo PMDB, com o endosso de partidos da base alugada e o apoio da

oposição oficiais, Renan e Henrique Alves estão à altura dos atuais ocupantes do
cargo. José Sarney só não foi despejado da presidência do Senado porque Lula o
promoveu a Homem Incomum e os oposicionistas estão em férias há 10 anos.

Renan teve de renunciar ao posto para escapar da cassação que até seus com-
parsas achavam inevitável. Marco Maia acha muito natural que um deputado con-
denado pelo STF passe o dia no plenário e a noite na cadeia. Henrique Alves já avisou
que, se José Genoíno precisar de um coiteiro, é só chamar o presidente.

Contemplada do lado de fora, a sede do Parlamento brasileiro é uma
bela criação da grife Niemeyer. Visto por dentro, sobretudo por quem
conhece a face escura dos inquilinos, o lugar onde deveria haver um Con-
gresso é reduzido a um acampamento de meliantes com um terno escuro que
não se dá com a gravata, sorriso de aeromoça e a expressão confiante de
quem confunde imunidade parlamentar com licença para pecar.

O Congresso virou um Carandiru sem grades.
É natural que seja dirigido por casos de polícia. (Blog 16/01)

}
A DUPLA QUE IRÁ CHEFIAR O

CARANDIRU SEM GRADES

Jornalista
Augusto Nunes

O PMDB é corruPTo

l O que representa para a política brasileira a eleição de José Sarney
para a presidência do Senado?

A moralização e a renovação  do Senado são incompatíveis com a figura do senador. Mas ele
foi eleito pela maioria dos senadores e vai transformar o Senado em um grande Maranhão.

l O senador Renan Calheiros acaba de assumir a liderança do PMDB...
Ele não tem nenhuma condição moral ou política para ser senador, quanto mais para liderar

qualquer partido. Renan é o maior beneficiário desse quadro político de mediocridade em que os
escândalos não incomodam mais e acabam se incorporando à paisagem.

l Para que o PMDB quer cargos?
Para fazer negócios, ganhar comissões. Alguns ainda buscam o prestígio político. Mas a maioria

dos peemedebistas se especializou nessas coisas pelas quais os governos são denunciados:
manipulação de licitações, contratações dirigidas, corrupção em geral. A corrupção está impregnada
em todos os partidos. Boa parte do PMDB quer mesmo é corrupção.

Entrevista do senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE) ao repórter Otávio Cabral publicada

na Revista Veja de 18/02/2009 (extrato)

Não é novidade nenhuma o que dito pelo senador Jarbas Vasconcelos. O PMDB
é um verdadeiro saco de gatos. Na boa acepção da palavra � Jáder Barbalho (renunciou
para não ser cassado), Renan Calheiros (não tem condições morais para ser senador,
muito menos para  presidente do Senado), José Sarney (chamado de ladrão, por Lula),
Anderson Adauto (criador do super-salários de deputados na ALEMG, até hoje não
restituídos), Newton Cardoso, Roseana Sarney, Henrique Alves...

Os senadores que votaram a favor do corruPTo Renan Calheiros, devem ser os
mesmos que não recolheram o Imposto de Renda sobre os 14º e 15º salários! E todos
devem pertencer à base de apoio da presidente Dilma.

O senado 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!

(4 de fevereiro)

NOSSO COMENTÁRIO

Você é um
TROUXA! REAJA!Publicado no Inconfidência, nº 117 de 01 de outubro de 2007

NR: Este jornal já esta-
va pronto para ser encami-
nhado ao prelo, a 31 de janei-
ro. No entanto, não o fizemos
a fim de aguardar o resultado
da eleição para presidência do
Senado, que aconteceria no dia
seguinte. Caso contrário, só se-
ria comentada no fim do mês de
fevereiro e perderíamos a opor-
tunidade de divulgar mais esta
canalhice perpetrada pelo Se-
nado Federal. Em conseqüên-
cia, esta página está datada
de 4 de fevereiro.
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*Graça Salgueiro

* 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.

Em 9 de dezembro
de 2012, o ditador Hugo Chávez fez um pro-
nunciamento informando que deveria vol-
tar a Cuba para realizar outra cirurgia, uma
vez que o câncer que o acometia há alguns
anos havia regressado. Nesse pronuncia-
mento, Chávez admite a possibilidade de
não voltar em condições de tomar posse
do seu novo mandato ou de morrer antes
disso. Pede aos seus seguidores que, se
isto ocorrer, elejam Nicolás Maduro para
que a �revolução bolivariana� possa seguir
seu curso.

Chávez sa-
bia, como todos na
Venezuela, que seu
então mandato se
extinguiria em 10 de
janeiro de 2013,
assim como a Vice-
Presidência, todos
os ministérios e
cargos do poder ju-
diciário, e que nes-
ta data ele deveria
se juramentar para
o novo período
ante a Assembléia Nacional (AN) ou, em ca-
so de impossibilidade, ante o Tribunal Su-
premo de Justiça (TSJ). Isto é o que reza a
Constituição. Reza também na Carta Magna
que, se o presidente eleito não estiver em
condições físicas ou psicológicas de tomar
posse, ou ainda renunciar, o presidente da
AN assume a presidência da República e
convoca novas eleições para 30 dias depois.

Ocorre que a saúde de Chavez piorou
muito - ou ele morreu - e no dia 10, mesmo
sem apresentar um boletim médico oficial
atestando sua incapacidade física de
juramentar-se, Nicolás Maduro, que naque-
le dia também encerrava suas funções
como Vice-Presidente, convoca uma mega
manifestação na AL, convida mandatári-
os dos países aliados da ALBA e do Foro
de São Paulo e anuncia perante uma mul-
tidão em histeria coletiva que o TSJ en-
dossara seu pedido de �adiar� a posse,
alegando que a prescrição da data era ape-
nas um �formalismo� e que Chávez se jura-
mentaria �quando estivesse em condições�.

Assim, a Nomenklatura chavista dei-
xou bem claro que as leis são meros
�formalismos burgueses� e que a Constitui-
ção, escrita pelo próprio chavismo, não
necessita ser cumprida ou respeitada por
eles. A presidente do TSJ, Luisa Estella
Morales, que já fora exonerada do cargo três
vezes por �vender sentenças�, apressou-
se em assinar a aposentadoria de 6 magistra-
dos para que não pudessem interferir na
decisão inconstitucional, e ela mesma, que
deveria deixar o cargo em 10 de janeiro,
pudesse seguir usurpando o cargo e validar
a ilegalidade.

Bandeira cubana tremula no Palácio de
Miraflores, assim como em instalações militares e
todos os órgãos do Governo. Venezuela: Colônia

de Cuba

VENEZUELA E COLÔMBIA,
SOB O JUGO DOS DITADORES CASTRO

A oposição fez uma denúncia à OEA
sobre a violação ocorrida mas seu Secretá-
rio Geral, o comunista José Miguel Insulza,
lavou as mãos e convocou uma assembléia
ordinária. Nesta reunião, apenas o embaixa-
dor do Panamá apontou a irregularidade e
exigiu que se cumprisse a Constituição, o
que lhe rendeu uma demissão do cargo. O
embaixador do Canadá sugeriu enviar uma
comissão à Venezuela mas foi voto ven-
cido e todos os demais, dependentes dos
petro-dólares de Chávez, acataram a usur-

pação coletiva de
funções de todos
os que hoje mandam
na Venezuela.

E de onde vêm
todas estas deci-
sões? Tudo está sen-
do controlado des-
de Havana, das or-
dens emanadas dos
irmãos Castro. Dos
Castro é que vêm
documentos assina-
dos por um Chávez
enfermo de UTI. Foi

deles que veio a nomeação de Elías Jaua
como novo Chanceler e Maduro como Vice-
Presidente de um cargo que não foi efetiva-
do. É dos Castro a decisão de enviar mais de
4.500 militares para controlar tudo o que
ocorre na Venezuela. Mas é dos Castro, tam-
bém, o controle sobre os �acordos de paz�
entre as FARC e o governo da Colômbia.

Quando Honduras e Paraguai depu-
seram seus presidentes, rigorosamente den-
tro do estabelecido por suas Constituições,
o Brasil encabeçou a condenação desses
países punindo-os com o não-reconheci-
mento dos novos presidentes. Naquela
ocasião, como hoje na Venezuela, as leis
foram violadas para favorecer seus camara-
das. Entretanto, no encontro do CELAC
que ocorre este fim de semana no Chile, um
dos maiores violadores de leis e desrespeito
à dignidade da pessoa humana, que é Cuba,
recebeu o ditador Raúl Castro com honras
de chefe de Estado e no domingo o presi-
dente Sebastián Piñera passa a presidência
pró-tempore da organização ao ditador cu-
bano. Ao Paraguai, entretanto, foi vetada a
participação.

Como se pode ver, o poder dos irmãos
Castro segue de vento em popa em toda a
região, fazendo com que até democracias
como Colombia e Chile se curvem reveren-
tes ante suas botas e mãos manchadas com
o sangue de milhares de vítimas.

A interferência comunista, ao gosto pessoal dos irmãos Castro,
influencia perigosamente a política sul-americana. O desrespeito

às próprias leis, obedecendo aos mandos de Cuba, joga a
soberania e a justiça de países submissos na lata de lixo.

* Maria Lucia
Victor Barbosa

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

www.maluvibar.blogspot.com   

Bastou o intervalo das festas de fim de ano,
das férias nas praias ou no exterior quando

ninguém pensa em dívidas, contas a pagar, des-
pesas que virão para que Lula da Silva ressur-
gisse do conveniente mutismo e retomasse os
preparativos para sua �treeleição�.

De fato o ex-presidente nunca deixou de
exercer o poder. Recorde-se que tentou impedir
o julgamento do mensalão chantageando o minis-
tro Gilmar Mendes para que esse adiasse o
julgamento. Como isto não funcionou ordenou
ao Congresso que realizasse a CPI do Cachoeira,
uma espécie de cortina de fumaça para desviar a
atenção sobre as condenações dos quadrilheiros
do PT que poderiam atrapalhar as eleições mu-
nicipais de 2012. A CPI acabou condenando
apenas o senador Demóstenes Torres e prenden-
do o contraventor sem que nada acontecesse a
Delta e a grande rede nacional de políticos envol-
vidos na trama. Deste modo a farsa se converteu
em um dos maiores espetáculos de degradação já
apresentados pelo Congresso Nacional.

Consta também que a presidente Rous-
seff, gerente dos apagões e pibinhos, não dá
um passo sem consultar seu chefe e inventor
que assim demonstra quem é o verdadeiro
presidente da República.

Contudo, após as acusações de Mar-
cos Valério que indicaram Lula da Silva como
chefe e beneficiário do �mensalão�, este se
calou. Especialmente depois da eclosão do
fragoroso escândalo no qual ficou demonstrado
que a amante, Rosemary Nóvoa de Noronha,
não só desfrutava de maravilhosas viagens pre-
sidenciais pagas por nós, os contribuintes, mas
nomeava através do �tio Lula� uma quadrilha de
trambiqueiros, falsificadores, fraudadores de
pareceres, o ex-presidente deu em fugir da
imprensa. Fato grotesco ocorreu em Barcelo-
na quando o poderoso Lula bateu em veloz
retirada através da lavanderia do hotel em que
se encontrava hospedado e escapuliu dos
repórteres pela porta dos fundos.

Agora, enquanto o povo em férias se
entretém com os preparativos do carnaval,
Lula da Silva emerge anunciando futuras ca-
ravanas pelo Brasil. Ao mesmo tempo, faz
saber que assumirá as negociações com a base
aliada. Portanto, após ter nomeado o minis-
tério de Rousseff na prática está demitindo a
fiel Ideli de suas funções de ministra das
Relações Institucionais, ou seja, do ministé-
rio do balcão de negócios, posto muito
conveniente para quem é candidato.

Além do mais, para mostrar
quem manda de verdade Lula da Silva
se reuniu com seu outro poste, o prefei-
to de São Paulo, Fernando Haddad e
secretariado para dar as ordens e minis-
trar lições de populismo.

Em países de instituições sóli-
das, Poderes independentes e igual-
mente fortes, de oposição para valer tal
avacalhação seria impensável. Mesmo
no Brasil nenhum ex-presidente chega-
ria a tanta desfaçatez e lambança. Mas,

LULÂNDIA, O REINO
DA AVACALHAÇÃO

na Lulândia tudo é permitido porque o povo
elegeu e continua aplaudir o grão senhor Lula.
Algo que faz parte de nossa cultura da ava-
calhação desde os tempos coloniais.

Além do mais, como não existe oposição,
exceto uma ou outra voz solitária, Genoino, um
dos condenados petista do mensalão tomou
posse como deputado federal decretando o fim
da ficha limpa. Se isto foi legal, como dizem seus
defensores, foi imoral e abjeto.

Em outra manifestação típica da Lulândia
membros do PT, inclusive, a juventude petista
organizaram um jantar com o objetivo de arreca-
dar fundos para pagar as multas dos companhei-
ros criminosos. Alguns militantes acreditam ou
fingem acreditar que os companheiros quadri-
lheiros, coitadinhos, foram injustiçados, con-
denados sem provas, vítimas da imprensa
maldosa e da oposição que não existe. Por sua
vez a CUT, braço sindical do PT, fez ato para
anular sentenças do STF. Hilariante piada de
salão como diria Delúbio Soares.

Enquanto segue a politicagem, por mais
que ministro Mantega distorça dados da econo-
mia e faça mágicas para adulterar resultados, a
inflação acelera, progride a inadimplência, au-
menta a devolução de cheques sem fundo.

Com a projeção do endividamento da
Petrobrás virá o aumento dos combustíveis tan-
tas vezes adiado politicamente e com ele mais
inflação, apesar de que os reajustes previstos
apenas amenizarão a piora do endividamento.

Acrescente-se que as previsões da eco-
nomia para 2013 não são das melhores. Segun-
do, por exemplo, Flávio Castelo Branco, ge-
rente executivo do Núcleo de Política Econô-
mica da Confederação Nacional da Indústria
(CNI): �Se a economia seguir um padrão fraco
como o de 2012, a desaceleração alcança o
mercado de serviços e aí podemos ter uma
contaminação do mercado de trabalho�.

Rousseff está em campanha e fez comí-
cio em cadeia nacional de rádio e TV para
anunciar redução de tarifas de energia. Entre-
tanto, no cenário sombrio que se desenha para
a economia de 2013, a quem o povo recorrerá
como salvador da pátria? É fácil adivinhar.
Que o digam os invasores do Instituto Lula
que não perderam tempo indo à Brasília.

Lula reaparece, preparando sua reeleição, entretanto calado
diante de graves acusações, que o comprometem como

mandante do mensalão, seriamente envolvido com quadrilha
que representava a Presidência da República em São Paulo,

além de várias outras impropriedades políticas.

Internet
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MEDALHA DO PACIFICADOR
 CAPÍTULO IV DA CASSAÇÃO

Art. 10. Perderá o direito ao uso da Medalha do Pacificador e será excluído da relação de agraciados:

 Decreto nº 4.207, de 23 de abril de 2002

I - o condecorado nacional que:
a) tenha perdido a nacionalidade ou a cidadania; b) tenha cometido atos contrários à dignidade e à honra militar, à moralidade

da organização ou da sociedade civil, desde que apurados em sindicância ou inquérito; e c) sendo militar:
1. for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
2. se oficial, for declarado indigno do oficialato, por decisão do Superior Tribunal Militar; e
3. se praça, for licenciado ou excluído a bem da disciplina;
II - o condecorado nacional ou estrangeiro que:
a) tenha sido condenado pela justiça do Brasil, em qualquer foro, por sentença transitada em julgado, por crime contra a integridade

e a soberania nacionais ou atentado contra o erário, as instituições e a sociedade brasileira;
b) recusar ou devolver a condecoração ou insígnia que lhe haja sido conferida; e
c) tenha praticado atos pessoais que invalidem as razões da concessão, a critério do Comandante do Exército.

Parágrafo único. A cassação será feita ex officio, em ato do Comandante do Exército.

Aguardamos ansiosos o cumprimento deste decreto

Até quando?

QUE É QUE MANTÉM O EXÉRCITO BRASILEIRO CALADO
E NÃO REATIVO ANTE O HORROR CRIADO PELA CANALHA?

Cerimônia no Palácio do Planalto. Todos estão aplaudindo,
menos os militares. O comandante do Exército, com

fisionomia severa, mantem as mãos entre as pernas em clara
manifestação de desagrado Os outros mostram impotência e
conformismo em seus rostos. O ladrão Zé Genóino não tem
coragem de sentar-se ao lado do comandante da Marinha.

Por que nossos jornais não dizem uma
palavra, coisa alguma, sobre o que pen-

sam os militares brasileiros a respeito do
governo ? Por que insistem em desconhecer
a importância da matéria? Escrevem meten-
do o pau no PT, escrevem sobre o Judici-
ário, sobre o Congresso desmoralizado,
sobre os novos escândalos, e haja papel
para notícias sobre os personagens mais
chatos e desclassificados de nossa vida
pública. Quanto aos milicos, eles estão bem
enquadrados em seus deveres constitucio-
nais, é o máximo que podemos saber.

Eu, por exemplo, gostaría muitíssi-
mo de ser informado de que maneira os
militares DA ATIVA estão digerindo o PT,
que óbviamente os odeia e segue tentando
reavivar o processo de desmoralização a
que estavam submetidos desde quando
o golpe de 64 deixou de ter o apoio da
população. Para este objetivo serve maravi-
lhosamente a Comissão da Verdade.

A resposta para o mutismo de nossos
jornalistas, articulistas e intelectuais é por-
que em sua imensa maioria são de esquerda,
e por consequência têm profunda aversão
às Forças Armadas. Podem até ser da es-
querda light, tipo Fernando Henrique e Ser-
ra, o que não muda nada: estes também
acham excelente que os militares estejam no
ostracismo. Portanto, preferem acreditar que
eles não existem - puxa, até que enfim desa-
pareceram do mapa � MESMO quando as
Forças Armadas são a instituição na qual o
povo mais confia - 72%, seguidos muito
abaixo pela Igreja Católica com 58%, con-
forme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
em 23/02/ 2012. É espantoso que os núme-
ros da FGV não tenham sido analisados.
Reconhecer que os militares voltaram a ser
populares, eas importantes consequências
do fato, causaria desestruturação psíquica
nessa gente. Estamos diante da Síndrome
do golpe militar de 1964 .

Sabemos que os militares da ativa são
proibidos de se manifestar sobre assuntos

políticos. No entanto, se for guardado o
anonimato até que é possivel algum reporter
estabelecer contato. Afinal, eles são uma
ótima matéria, já que vivem uma dificílima
situação moral: Muito daquilo que comba-
teram no passado está de volta com o PT.
Como se não bastasse, estão sendo direta-
mente atacados pelos petistas. É o que se
passa com a Comissão da Verdade e sua
ilegalidade moral. Uma esperteza safada,

que contraria de maneira clara a anistia para
os dois lados, e onde os militares estão
sendo insultados no que têm de mais caro:
o patriotismo e a honra. O interessante é que
o momento em que eles mais se encolhem é
justamente quando se tem certeza de que
sua impopularidade já ficou para trás.

Não me lembro qual foi a solenidade
no Palácio do Planalto onde se pode ver a
foto dos comandantes militares. Estão cons-
trangidos, humilhados, com um olhar de
quem não suporta o espetáculo. Certamen-
te estavam ouvindo discursos apologéticos
da corja petista, eufórica por estar pela ter-
ceira vez seguida no poder. Em sua expres-
são corporal percebemos que dariam tudo
para estar em outro lugar, qualquer lugar.

Sabemos, - embora não apareça na foto -que
estão sentados diante da semi-analfabeta a
quem devem obediência e que, da mesma
maneira que todos os antigos guerrilheiros,
sente orgulho por haver tentado levar os
brasileiros para o sofrimento do inferno
comunista. Além do mais, a corrupção é a
mais deslavada de todos os tempos, aberta,
escancarada, monstruosa. Desta forma, tudo
que aprenderam a respeito da intervenção

dos antigos generais em 1964
fica desmoralizado. Deve ser
duro não corresponder à ex-
pectativa na qual foram cria-
dos. Impossivel racionalizar,
na tentativa de enganar a si
mesmos, porque de madruga-
da, em suas camas, devem se
sentir muito, muito pequenos.

Tenho conhecimento da
insatisfação, da revolta dos
que se encontram na reserva.
Acham que seus comandan-
tes são desfibrados, que en-
golem todos os desaforos, que
não lutam por melhores salári-
os para a classe, que são
carreiristas, e assim por diante.
Muitos deles estão no limite

de pregar abertamente o rompimento da
ordem institucional.

Agora sou obrigado a me repetir: Os
militares sempre fizeram intervenções no
processo político brasileiro, e em quase
todas elas foram bem sucedidos. É muito
improvável que possa ocorrer novamen-
te, mas nada é impossivel. O PT, como já
foi dito em inúmeros outros artigos do
blog, está dando chance ao azar. Já deve-
ria ter aumentado os soldos, já deveria ter
reequipado as Forças Armadas e já deve-
ria haver colocado na prática o disposto
na Portaria 2014, de 08/07/2011, que muda
o curriculum e os professores nas três
Escolas Militares. Em suma, estão demo-
rando muito para tomar as providências que

transformaria nossos militares em braço ar-
mado do Partido.

Por último, sou obrigado a me repetir
mais uma vez. Vamos imaginar o seguinte
cenário: Os militantes petistas resolvem
cercar o prédio do Supremo Tribunal Fede-
ral, indignados com o indiciamento de
Lula no episódio do Mensalão, e com a con-
denação de Zé Dirceu e outros. Concla-
mam seus companheiros em todo o Brasil
a participarem de demonstrações contra
�a ditadura das elites�. No Congresso, de-
putados e senadores dão apoio ao ex-presi-
dente e, através de votação em plenário,
desautorizam o Supremo. O presidente da
Câmara não aceita a cassação dos manda-
tos dos condenados. Trabalhadores, MST,
ONGs, deslocam-se para Brasilia e a pres-
são sobre os juízes-ministros aumenta.
Governadores e prefeitos petistas também
se pronunciam e colocam seus estados e
municípios ao lado dos manifestantes. A
Oposição, confusa, medrosa, desorganiza-
da, não sabe o que fazer. Os jornais conde-
nam tudo que está acontecendo, e são vela-
damente ameaçados de serem empastelados.
Os manifestantes conseguem expulsar os
ministros do prédio. A presidente, que se
mantinha distante dos acontecimentos,
afirma que o povo julgou e absolveu os
indiciados. Em seguida, apela para que
os ministros retornem, ou terá que nome-
ar outros para que a República continue
funcionando.

Por quê esse cenário, com toda pro-
babilidade, é impossivel? Porque existe o
Exército. Teríamos chegado ao ponto de
inflexão, à situação-limite para os milita-
res. O PT sabe muito bem disso e teme os
generais, que ainda são a única barreira
que nos separa de um Estado parecido com
a Venezuela, Nicarágua, Bolívia. O que
desconhecemos é até quando vai ser assim.

REFLEXÕES RADICAIS
Cláudio Mafra
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A vantagem dessa gente é a esper-
teza e a desfaçatez que usam para

enganar a população. Junte-se a isso a
tal da �governabilidade� ou �base ali-
ada� refletida no Congresso e a farsa
está montada. A partir daí tudo pode
acontecer, pois é só empurrar goela a
dentro, como se faz para engordar peru,
sem que haja reação.

Internamente, no Brasil, proclama-
se aos quatro cantos que a chegada ao
governo dos atuais governantes se deu
como consequência da luta contra a �di-
tadura militar� e �em defesa da democra-
cia�, o que, de tanto ser repetido, ganha
foros de verdade, conforme ensinado
pelo regime nazista de triste memória. A
coragem de confessar a verdade da luta
armada para a conquista do poder e im-
plantação do desmoralizado regime co-
munista, como disse Jacob Gorender em
seu livro, remanesce em poucos. O he-
roísmo insistentemente buscado se des-
faz à medida que episódios como a Ação
Penal 470 ou �mensalão� são escancara-
dos ao público, evidenciando que a luta
empreendida é de �quadrilhas�, de cola-
rinho branco, paletó e gravata, na busca
da chave do cofre.

Enquanto isso acontece, os militares
se mantêm silenciosos cumprindo os seus
deveres constitucionais e auferindo, cada
vez mais, a credibilidade do seu povo!

Além das fronteiras, os falsos aman-
tes da democracia buscam parceiros em
países como Cuba, Venezuela, Argenti-
na e Irã, além de outros, onde a lei vale
mais para garantir ambições políticas,

* José Carlos Leite Filho
NADA COMO UM DIA ATRÁS DO OUTRO!

Há um velho ditado que diz que �é mais fácil pegar um
mentiroso do que um coxo�. E como existem mentirosos nessa

esquerda socialista que hoje nos governa!

interesses de grupos e privilégios, dando
assim força a um outro adágio popular
que preconiza: �dize-me com quem andas
que te direi quem és�...

Não faz muito tempo que o Con-
gresso paraguaio, em estrita obediência
aos ditames constitucionais lá vigentes,
aprovou o impedimento do seu presiden-
te Fernando Lugo, provocando imediata,
descabida e vergonhosa reação do Mer-
cosul, tendo à frente Brasil e Argentina,
cujos governantes, sob pretexto de um
inexistente �golpe de estado�, se apres-
saram em enviar para Assunção os seus
chanceleres �em defesa de uma ameaçada
democracia num país membro�, resultan-
do na suspensão do Paraguai do citado
organismo internacional e assim, ardilo-
samente, removendo o único obstáculo
para a admissão da Venezuela, que era o
veto do Paraguai!

Hoje é chegada a vez de mais uma
mentira ser criada para a violação da Cons-
tituição, agora na Venezuela, visando a
permanência no governo do moribundo
parceiro Hugo Chávez, hospitalizado em
Cuba, escancarando-se o desprezo da
hipocritamente decantada democracia e
o desrespeito à lei, sem que se tenha
notícia de reação do Mercosul.

Não será surpresa o surgimento de
um pronunciamento oficial brasileiro
lastreado nos nossos princípios consti-
tucionais de autodeterminação dos po-
vos e da não-intervenção, pois há menti-
ra para todos os gostos e ocasiões.

(Publicado em �O Jornal de Hoje�, de 10/01/13-Natal/RN))
* General de Exército

linsleite@supercabo.com.br

Convite
Convidamos nossos assinantes e associdos e os integrantes  da  AOR-

EB - Associação dos Oficiais da Reserva/BH, da ANVFEB/BH - Associação
Nacional dos Veteranos da FEB, da ABEMIFA - Associação Beneficente
dos Militares das Forças Armadas, da Associação dos Ex-combatentes do
Brasil/BH, da AREB/BH - Associação dos Reservistas do Brasil e da
ABMIGAer - Associação Beneficente dos Militares Inativos e Graduados da
Aeronáutica para participar de um debate sobre a programação do
INCONFIDÊNCIA no ano de 2013.

Data: 21 de Fevereiro - Quinta-Feira - Hora:18:00
Local: Círculo Militar de Belo Horizonte

Após a reunião, será servido um coquetel

COMPAREÇA E CONVIDE  SEUS PARENTES E AMIGOS.
Estacionamento  no local : R$ 10,00

ORVIL

Vendido em apenas quatro livrarias,
mas lançado em clubes e círculos

militares de 14 cidades, Orvil - Tentativas
de Tomada do Poder, versão de oficiais
do Centro de Informa-
ções do Exército (CIE)
sobre a ação do terro-
rismo no Brasil, volta às
prateleiras até o fim do
mês com uma tiragem de
mais dois mil exempla-
res. As três primeiras re-
messas, de mil exempla-
res cada uma, esgota-
ram-se em três meses. O
livro é assinado pelo te-
nente-coronel Lício
Augusto Maciel e pelo
tenente José Conegun-
des  Nascimento, que tra-
balharam sob a coorde-
nação do general Agnaldo Del Nero
Augusto, falecido em 2009.

Disponível pela internet no site
(www.verdadesufocada.com que já supe-
rou dez milhões de acessos), da esposa
do coronel  Carlos Alberto Ustra, que
chefiou o DOI-Codi (órgão de informa-
ções do Exército, em São Paulo) e assina
a apresentação. O texto original do Pro-
jeto Orvil ficou pronto em 1987, mas o
então ministro do Exército, general Leô-
nidas Pires Gonçalves, que havia autori-
zado o levantamento, não permitiu que
fosse publicado. A iniciativa do CIE pre-
tendia ser uma resposta ao livro Brasil:
Nunca Mais, de denúncias de prisões,
torturas e assassinatos durante o regime
militar, escrito por uma equipe ligada ao

LIVRO REVELA A LUTA DOS MILITARES CONTRA O
TERRORISMO  E AS TENTATIVAS DE TOMADA DO
PODER PELA SUBVERSÃO COMUNISTA NO BRASIL

Resposta à Comissão da Verdade,
publicação volta às livrarias com 2 mil exemplares

Jornalista José Maria Mayrink - O Estado de S. Paulo (16/01)

cardeal Dom Paulo Evaristo Arns.
A publicação do ORVIL (Editora

Schoba, R$ 72,90), segundo o general
Geraldo Luiz Nery da Silva, autor do pre-

fácio, é uma reação à cria-
ção da Comissão Nacional
da Verdade. �Releva enfa-
tizar neste prólogo�, es-
creve o general, �que os
revanchistas da esquerda
que estão no poder � não
satisfeitos com as graves
restrições de recursos im-
postas às Forças Arma-
das e com o tratamento
discriminatório dados
aos militares sob todos os
aspectos, especialmente o
financeiro - tiveram a pe-
tulância de criar, com o
conluio de um inexpres-

sivo  Congresso, o que ousaram chamar
de Comissão da Verdade�.

Volume de 924 páginas, Orvil - li-
vro, escrito ao contrário - destaca a con-
trarrevolução de 1964, que derrubou o
presidente João Goulart e a ação de
organizações clandestinas - que visa-
vam implantar no país um regime comu-
nista inspirado na Albânia - que no
período de 1966 a 1975 realizaram ações
terroristas. A primeira parte trata da
Intentona Comunista de 1935 e a quarta
parte analisa a opção da esquerda por
uma nova estratégia - a �doutrinação�
pelos meios de comunicação, institui-
ções de ensino, sindicatos e movimen-
tos populares sobre a necessidade da
revolução.

O livro poderá ser adquirido nos seguintes locais:
l www.editoraschoba.com.br   -   atendimento@editoraschoba.com.br
   - Tel: (11) 4029-0326 / 4021-9535
l Brasília - josecn@msn.com ----------------------------------- Tel: (61) 3201-0978
l São Paulo - Adesg - adesgsp@adesgsp.org.br --------- Tel: (11) 3159-2933
l Curitiba - hamiltonbonat@hotmail.com -------------------- Tel: (41) 3016-7823
l Porto Alegre - cafsilha@gmail.com ------------------------- Tel: (51) 3330-5494
l Belo Horizonte - contato@grupoinconfidencia.com --- Tel: (31) 3275-4124
l Juiz de Fora - marco.felicio@yahoo.com ----------------- Tel: (32) 3211-1059
l Fortaleza - gtmelo@fortalnet.com.br------------------------ Tel: (85) 3242-7365
l Santa Maria - cad376@gmail.com -------------------------- Tel: (55) 3222-4749
l Resende - bento1931@gmail.com --------------------------- Tel: (24) 3354-2988
l Campo Grande - egcaruso@gmail.com -------------------- Tel (67) 3341-9261
l Rio de Janeiro - liciomaciel@gmail.com ----------------- Tel: (21) 2259-6817
                              gennery@uol.com.br ------------------- Tel: (21) 2522-9178



Nenhum governo da América Latina pôde jamais
competir com o de Fidel Castro em brutalidade,

nem com o de Lula em safadeza.
(OLAVO DE CARVALHO NO JORNAL DO BRASIL, EM 22/05/2008)
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*Valmir Fonseca
Azevedo Pereira

* Hamilton Bonat

* General da Reserva   -   http://www.bonat.com.br

Até 2025, a demanda por energia irá duplicar na China. Ela
passará a consumir 25% da energia mundial. Pode parecer

exagero, mas não é, principalmente se levarmos em conta que,
durante 18 dos últimos 20 séculos, ela produziu uma parcela do PIB mundial maior do
que qualquer sociedade ocidental.

Compreender a história da China não é nada fácil. Trata-se de uma civilização
que se origina numa antiguidade tão remota, que são baldados os esforços para des-
cobrir onde iniciou. Sabe-se que o �Império do Meio� entrou em declínio no século XIX.
Em parte, por culpa da autoconfiança dos seus dirigentes, que o consideravam o cen-
tro da humanidade, portanto, imune às ameaças dos povos bárbaros, como chamavam
os demais. Consideravam-na uma civilização tão sofisticada, que nada teria a apren-
der. As outras que fossem lá para copiá-la.

Entendia que todo o extremo oriente era seu. Mas os vizinhos, especialmen-
te o Japão, os países do sudeste asiático, a Manchúria Exterior e a Mongólia Ex-
terior, negavam-se a se subjugar. Ao norte, a Rússia representava uma terrível
e histórica ameaça.

Sua visão sinocêntrica, até certo ponto ingênua, acabou sendo fatal. Enquanto
os japoneses, que também consistiam uma sociedade fechada, por temor ao dragão
que morava a apenas 200 km de sua pequena ilha, resol-
veram abrir-se e aprender com os estrangeiros, a China
se manteria isolada durante séculos.

Quando sentiu que os europeus, a quem conside-
ravam os bárbaros do leste, a ameaçavam, tentou empre-
gar, mas sem sucesso, a estratégia de usar �bárbaros con-
tra bárbaros�. Sofreu muito com a guerra do ópio e com
as invasões japonesas. Não se conforma até hoje com a
perda para a Rússia de ampla fatia da Mongólia Exterior,
onde se situa o porto de Vladivostok.

A mesma Rússia ajudaria a derrubar o já combalido
regime republicano, que, em 1911, havia substituído a
última dinastia imperial. Após intensa guerra civil apoi-
ada pelos soviéticos, o Partido Comunista Chinês che-
garia ao poder em 1949. Os russos acreditaram terem, en-
fim, controlado a China, o que seria realidade até certo tem-
po. Mao Tsé Tung, aos poucos, foi percebendo que
Nikita Kruschev se portava mais como o costumeiro
ameaçador urso do que como um bom camarada.

Sob Mao, os chineses continuariam isolados dos bárbaros, até mesmo os de Mos-
cou, que pretendiam impor sua hegemonia ideológica. Quando, em 1955, a União So-
viética criou o Pacto de Varsóvia, Mao se recusou a tomar parte. A China não iria su-
bordinar a defesa de seus interesses nacionais a uma coalizão. Ante a ameaça de mi-
lhões de tropas russas desdobradas ao longo da extensa fronteira norte, Mao aca-
baria se aproximando dos americanos.

Se no passado, usar �bárbaros contra bárbaros� havia sido uma estratégia, Mao,
para se manter no poder, usaria chineses contra chineses. Lançando uns contra os
outros, implantou o terror interno, até chegar à Revolução Cultural, uma verdadeira car-
nificina humana.

Deng Xiaoping, apesar de ter sido preso e exilado várias vezes, conseguiu so-
breviver. Embora tivesse ideias diferentes, expressava-as reservadamente, pois era in-
teligente o bastante para não contrariar Mao em público. Esperou sua morte para chegar
ao poder e implementar as reformas. Certa vez, conversando com cientistas australianos,
disse que a China era um país pobre, necessitado de mudanças científicas e de aprendizado
com países avançados, comentário sem precedentes para um líder chinês. Enviou milhões
para estudar no exterior, a fim de criar as bases para a inovação tecnológica. Abrindo
a China para o mundo e investindo em educação e pesquisa, uniu os chineses e criou
as condições para que o país voltasse a ser uma potência.

Com os chineses de Deng, poderíamos buscar ensinamentos para deixarmos de
ser meros exportadores de commodities. Porém continuamos impregnados pela ideia
de Mao de jogar uns contra os outros, enquanto o povo, mantido ignorante, agradece
pelo pão que lhe é doado e aplaude os palhaços de um circo quase falido.

PRECISAMOS DE UM DENG,
MAS TEIMAMOS COM MAO

A visão ingênua de sua grandeza
acabou sendo fatal para a  China

Incomparável para
muitos, abominável

para outros, o ignóbil
nasceu predestinado a
tornar - se um emérito
mandrião.

Emergiu no palco sem um dos de-
dos da mão, e para compensar a medo-
nha deficiência física esmerou - se em
explorar ao máximo seus outros atribu-
tos, desde um ego desvairado, ao cinis-
mo na sua expressão máxima.

Ao contrário dos demais ou da
maioria, beneficiou - se com a falta de
escrúpulos e sem a chamada consci-
ência, que volta - e - meia aporrinha
muita gente.

Assim, liberto de uma série de
amarras, que inibem as maiores e me-
nores patifarias e seus diligentes patifes,
o melífluo farsante seguiu em frente.

E foi longe.
Nascido entre uma gentalha famo-

sa por ser jeitosa ao extremo, o seu ma-
neiro habito de não apegar-se a nenhum
princípio, em particular daqueles que
deveriam forjar o caráter do ser huma-
no, pode travestir - se de qualquer
coisa, e se num dia era contra, no outro
era a favor, e vice - versa, conforme seus
interesses. Uma metamorfose, e o pior,
ambulante.

E o povaréu admirado, aplaudia.
�É o cara, é o nosso retrato, é tudo

o que eu queria ser�, bradou um fã exal-
tado e invejoso.

Ignóbil, no início agradecia aos
céus por tanta benevolência, depois,
mais ufanista de si mesmo, apenas se
olhava no espelho e dizia, �mas eu sou
bom mesmo�.

Assim, sem freios, como qualquer
malandro gostaria de ser, descobriu o
Brasil, nada fez, nada construiu, contudo
foi o que mais gastou, mais inaugurou,
mais anunciou, e mais viajou.

Ao longo do tempo, aprimorou -
se, agigantou � se, endeusou � se, e subiu
num altíssimo pedestal.

Acima de todos, submeteu vassalos,
amealhou criadagem, fez fortuna, cooptou
adversos, criou cátedra, fabricou diri-
gentes e elegeu - se a estátua de si mes-
mo, e como tal, ao passar esperava o
devido respeito de seus súditos.

O INSUPORTÁVEL IGNÓBIL DA SILVA
Criava � se, assim, o ícone da ban-

dalha.
Espantosamente, cresceu nas

promessas não cumpridas, nos discur-
sos insossos, nas mentiras deslavadas,
nas contradições do dito no dia anterior,
hipnotizando platéias com sua estrondo-
sa capacidade de acusar inocentes, de
elogiar canalhas, de atropelar as leis e de
protagonizar atitudes e gestos cafajestes
sem o menor pudor.

De fato, colocou - se acima de
regras, de princípios e seu despudor foi
tamanho que embevecidos pretenderam
santificá - lo. Antes, foi abonado como
Doutor Honoris Causa por diversas en-
tidades. Um espanto.

Mas eis que de repente, ele saiu de
moda, ficou repetitivo. Chegara ao fim
seus momentos de gloriosa impunidade?

E começou a desmilinguir - se.
O abjeto perdera o seu charme, es-

vaíra o seu dom de enganar, de inventar,
de prometer. Nos palanques, um vazio.
Nem pagando audiência.

E o circo começou a desmoronar,
e surgiram estridentes vozes de revolta,
de insatisfação, e levantada a tampa da
panela, de seu interior o cheiro fétido de
corrupções e de enganações.

Revela - se que o pobre ignóbil de
há muito era um dos mais ricos ho-
mens do Brasil, e olha que esmerou - se
em distribuir esmolas e bolsas, mas
triste realidade, com o dinheiro dos
outros, enquanto, paralelamente, en-
chia o seu pé de meia.

O sussurro de �o rei está nu�, en-
caixou - se como uma luva no velhaco, e
parece que vai se espalhando pelos rincões
desta terra, e alguns esperam que o tí-
mido murmúrio se transforme num grito
uníssono: �o farsante está nu�.

Infelizmente, o Brasil não está
mudando, apenas cansou � se das mes-
mas baboseiras vomitadas à exaustão e
pelo seu ridículo desempenho no re-
petitivo papel de �o maior brasileiro de
todos os tempos�.

Mas, oxalá, a indigesta mídia que
divulga que o Julgamento do Mensalão
não afetará as próximas eleições, não
promova a volta do �mala sem alça� para
a desgraça da Nação.

* General de Brigada
Presidente do Ternuma

IMPORTANTE

1

2

Lançando uns contra os
outros, Mao implantou o
terror interno, até chegar
à Revolução Cultural,
uma verdadeira
carnificina humana.

Continuamos
impregnados pela ideia
de Mao,enquanto o povo,
mantido ignorante,
agradece pelo pão que
lhe é doado e aplaude
os palhaços de um circo
quase falido.
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JORNAL  INCONFIDÊNCIA

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

O CRUZEIRO EXTRA
Edição Histórica da Revolução

 10 de abril de 1964
Ao fazer ou renovar a sua assinatura, se desejar

receber via postal,  um exemplar desta revista com
64 páginas, envie mais R$ 20,00, totalizando o
valor de R$ 120,00 ou peça somente a revista.

Esta revista pode ser encontrada nos seguintes locais: 1 - Loja da Bibliex, instalada no Saguão do Palácio Duque
de Caxias, no Rio de Janeiro. 2 - Banca de Jornais na Av. Olegário Maciel, em frente ao Hotel Platinum, em BH

3 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 - Centro - Porto Alegre

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$ 100,00,
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. VIA BANCÁRIA - Depositar ou  transferir para o Banco do Brasil o valor de R$100,00
� 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, ou  telefax
(31) 3344-1500, ou 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.
E. Renovação da Assinatura � a cargo do interessado (idem providências acima).
Verifique no canto superior direito da etiqueta de endereçamento postal, o mês/ano
do vencimento. E RENOVE!!!

PROFISSÃO/POSTO/ GRADUAÇÃO:

NOME COMPLETO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

CIDADE:                                                                  UF:

E-MAIL: TEL:

Autorizo a publicação do meu nome                        SIM                           NÃO

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$ 4,00/R$ 2,00 (por pessoa)

Av. Raja Gabáglia, nº 4.000
 Conj. 415 - Bairro Estoril

Cep: 30494-310 - Belo Horizonte/MG
Telefone (PABX): 31  2516-6380

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

ASSINATURAS RECEBIDAS
Recebemos  as assinaturas (contribuições) abaixo, no período de 21 de dezembro a 31 de

janeiro de 2013,  pelas quais agradecemos. Se algum valor remetido (cheque bancário
nominal e cruzado ou cheque  dos Correios)  ao JORNAL INCONFIDÊNCIA não  constar da

relação, verifique onde foi depositado e comunique-nos:

NOVO ENDEREÇO DO
GRUPO INCONFIDÊNCIA

Caixa Postal: 7798
CEP: 30380-103 - Belo Horizonte / MG

(31) 3275-4124 / 8844-3592
E-mail: contato@grupoinconfidencia.com.br

PEDIDOS DE ASSINATURA
* Jornal Impresso -------------------- R $ 100,00
* Jornal e Revista "O Cruzeiro" R $ 120,00
* Jornal e Livro Médici ------------- R $ 130,00
* Jornal, Revista e Livro ---------- R $ 150,00
* Jornal pela Internet --------------- R $ 25,00

Em todos os
casos proceder
de acordo com
as instruções do
cupom ao lado

Aos assinantes e associados
do INCONFIDÊNCIA.

Favor enviar o seu e-mail para

a fim de que possa ser cadastrado
e receber o Inconfidência pela internet.

Desde já, agradecemos.

jornal@jornalinconfidencia.com.br

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

Cap Adão Francisco do Prado - Pouso Alegre/MG,  Cap Agostinho Fernandes da Silva - Belo
Horizonte/MG, Profº Univ Aileda de Mattos Oliveira - Rio Janeiro/RJ, Cel Alencar Gonçalves de
Oliveira - Campo Grande/MS, Empresário Alex Fantini - Belo Horizonte/MG, Economista Alexandre
Castelo Branco - São Paulo/SP, Cel Antonio Sollero - Brasília/DF, Cel Vet FEB Armando Coelho da
Rocha Filho - Rio de Janeiro/RJ, Funcionário Público Arno Norbert - Santa Maria/RS, Magistrado
Benedito de Freitas - Belo Horizonte/MG, Engº Adv Bilac de Almeida Bianco - São Caetano/SP,
Bancário Carlos A.  Silveira - Boa Esperança/MG, Cel Carlos da Rocha Torres - Curitiba/PR, Cel Célio
Sanz Soares - Rio de Janeiro/RJ, Produtor Rural Celso de Sousa Campos - Unaí/MG, Prof Univ César
Campêlo - Fortaleza/CE, Vigilante Elias Ferreira da Silva - Belo Horizonte/MG, Cel Elio Caldas -
Campinas/SP, Delegado Euclides Silva Bonfim - Belo Horizonte/MG, Cap Francisco Gonçalves
Pereira - Contagem/MG, Cel Gilberto Bastos Galvão - Salvador/BA, Cel Hugo Tagnin Neves - Rio
de Janeiro/RJ, Pensionista Ivany Cleyde Marchini Marques - Amparo/SP, Cel Ivo de Albuquerque
- Petrópolis/RJ, Cap João Alberto Dias da Silva - Belo Horizonte/MG, Cel Jorge Martins Falcão -
Rio de Janeiro/RJ, Empresário José Antonio Simão - Goiânia/GO, Cap José Carlos Teixeira - Itú/
SP, Cel José de Maria Amorim Monteiro - Brasília/DF, Prof Univ José Eduardo Felga - Juiz de Fora/
MG, Cel Josimar Gonçalves Bezerra - Recife/PE, Cap Júlio Alvim de Moura - Santa Maria/RS, Ten
Júlio Cesar R Feitosa Soares -Fortaleza/CE, Cel Leo Araújo Bittencourt - Rio de Janeiro/RJ,  SO Aer
Luiz Antonio Kavalli - Curitiba/PR, Tradutor Luiz Pereira de Carvalho Neto - Rio de Janeiro/RJ, Cel
Max Blaschke - Rio de Janeiro/RJ, TCel Moacir Eleutério de Amorim Dâmaso - Boca da Mata/AL,
Cel Murilo Gurjão - Rio de Janeiro/RJ, Cel Nilo Jayme D. Ferreira da Silva - Rio de Janeiro/RJ, Sgt
Raimundo Damião Pereira de Souza - Rio de Janeiro/RJ, Magistrado Roberto Ladeira - Belo
Horizonte/MG, Cel Rubem Moura Jardim - Rio de Janeiro/RJ, Adv Sebastião Geraldo de Abreu -
Belo Horizonte/MG, Cap Valdenor de Souza - Natal/RN, Gen Bda Valmir Fonseca Azevedo Pereira
- Brasília/DF, Cel Med Walter Escarlate - Florianópolis/SC, Cap Washington de Souza Gomes -
Ituverava/SP, Cap York da Silva Adário - Pouso Alegre/RS  e  mais 2 militares e 1 civil

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS: Profª Univ Aileda de Mattos Oliveira, Magistrado
Benedito de Freitas, Pensionista Ivany Cleyde Marchini Marques, Cel Murilo Gurjão.
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Mais uma vez vimos à presença de nossos leitores, a fim de relatar
a atual situação do nosso jornal.

Sabemos que o Inconfidência é um dos poucos recursos que restam
à sociedade brasileira, para defender os seus interesses e manter-se bem
informada sobre o que realmente acontece em nosso país, rapinado e apa-
relhado pelo atual desgoverno, pelo  mensalão, anões do orçamento, san-
guessugas, cartões corporativos, negociatas tipo Varig e das teles, dossiês
armados, invasões do MST e congêneres, a atuação da famigerada "Come-
ção" Nacional da Verdade, instalação da representação da presidência da
República em São Paulo (o Lula pode ter quantas amantes desejar, desde
que sejam teúdas e manteúdas por ele), apoio a entidades e ONGs que
almejam à criação de �nações indígenas� na Amazônia, atentando contra
a nossa integridade territorial, "consultorias", a "quebra" da Petrobras, o
ridículo PIB de 1%,  distribuição de alimentos e verbas milionárias a diversos
países em prejuízo da população brasileira (54% sem saneamento básico) e
mais recentemente, a atuação do FSP � Foro de São Paulo (criado por
Fidel e Lula em 1990) que  tem como objetivo principal �recuperar na
América Latina o que foi perdido no leste europeu� com a queda do
muro de Berlim.

Lembrando ainda, os diversos crimes cometidos pelo presidente Lula e
sua gangue, sem qualquer compostura, desafiando o Poder Judiciário e o Mi-
nistério Público,  com a omissão do Congresso Nacional, pleno de corruPTos.

Mesmo com a colaboração de nossos aproximadamente 200 associados
e 600 assinantes e de alguns poucos e abnegados empresários, os valores
recebidos são insuficiente para aumentar a circulação do jornal impres-
so, hoje com uma tiragem entre 5/20 mil exemplares por edição o que
inviabiliza  a remessa para as faculdades e escolas públicas de Minas Ge-
rais. Também suspendemos a distribuição para as organizações militares
da Marinha e da Força Aérea, sob comando de Oficial General por abso-
luta falta de recursos financeiros.

NÃO BASTA ELOGIAR. É PRECISO COLABORAR!

O INCONFIDÊNCIA NA INTERNET
Contar com verbas do governo federal ou estadual é impossível, pois

perderíamos a nossa independência e identidade. As propostas de publi-
cidade recebidas de instituições financeiras oferecendo empréstimos e
consignação em folha de pagamento, foram rejeitadas por nós.

Ao colocarmos  o Inconfidência na internet, julgamos que o número
de assinantes cresceria exponencialmente. Infelizmente, tal não acon-
teceu conforme se pode verificar pela relação de assinaturas publicada
mensalmente. Embora tenhamos conquistado milhares de leitores, o que
não foi traduzido em assinaturas. Possuímos hoje aproximadamente 20
mil endereços eletrônicos, permanecendo ainda, o envio mensal do nos-
so jornal impresso para TODAS as organizações militares do Exército
(desde o Alto  Comando até os mais longínquos Tiros de Guerra, Delega-
cias do Serviço Militar e todos os estabelecimentos de Ensino).

Contratamos um �expert� em informática para cuidar da expedição
eletrônica e em breve, estaremos colhendo os melhores resultados, con-
forme explanação abaixo.

Não conhecemos o Marcos Valério, nem o Carlinhos Cachoeira, não
participamos do mensalão e do mensalinho mineiro nem possuímos o
cartão corporativo do PT, não somos parlamentares, não recebemos o
bolsa família ou da �ditadura�, nem somos aparelhados  em estatais e na
mídia e muito menos escondemos dinheiro na cueca.

Por isso, solicitamos encarecidamente a sua ajuda, prezado leitor, para
que faça uma assinatura, associe-se, adquira os livros que editamos, além da
revista �O CRUZEIRO�, aqui anunciados.

Com um pequeno valor, você estará ajudando não somente ao Incon-
fidência, como também à sua família e ao nosso País, hoje tão aviltado por
aqueles corruPTos que o governam.

Desde já, agradecemos a atenção que possamos merecer.
Cel. Carlos Claudio Miguez

Jornalista/Editor/Redator.

Prezado leitor

A partir dos próximos meses o Jornal
Inconfidência passará por grandes

reformulações, para melhor atender
seus assinantes e também a todos que
o usufruem. Será lançado, na internet,
o site do Jornal Inconfidência. Nele esta-
rão todas as matérias publicadas no jor-
nal, com um fácil, objetivo e rápido aces-
so, 24 horas, a todos seus assinantes.
Nele, também poderão visualizar as edi-
ções impressas do jornal. Haverá, a partir
de então, além da atual transferência/
depósito, a forma de pagamento através
de boleto bancário. Tudo no intuito de
trazer mais comodidade aos seus assi-
nantes. Portanto, aguardem por novas e
grandes melhorias nos serviços do jor-
nal. Com o site, como uma nova ferra-
menta, que atenderá todas as necessida-
des do público e, também, trará um meio
infinito de alcance das importantes in-
formações e notícias que publicamos.

PARA CONHECIMENTO

Constatamos que foram creditados na conta
do Jornal Inconfidência no Banco do

Brasil � agência 2655-7 � c/c 28172-7, durante
o ano de 2012 diversos  depósitos/transferên-
cias que não pudemos identificar.

Em tais movimentações bancárias, não
constam os nomes dos depositantes no extra-
to e o próprio banco não tem como comprovar
quem foi o autor da operação. Ou então, cons-
ta o nome, mas o depositante não envia o
cupom de assinatura.

Em consequência, solicitamos àqueles
que efetuaram esses depósitos/transferências
para a nossa conta que remetam o comprovan-
te bancário e o cupom devidamente preenchi-
do, pela internet, por fax ou via postal, a fim
de que possamos renovar/cadastrar a assina-
tura e/ou contribuições, dando maior clareza
às nossas operações bancárias.

Esperando contar com a colaboração e a
compreensão de todos, desde já, aguardamos as
providências e as informações de nossos assi-
nantes/depositantes, pelo que agradecemos.

ASSINATURAS/DEPÓSITOS

25/01 100271 R$ 100,00 ??????
05/03 023026 R$ 150,00 José Alberto S.
14/03 258170 R$ 150,00 De Campinas?
14/03 900336 R$ 120,00 De São Paulo?
19/03 009889 R$ 200,00 ?????
23/03 013343 R$ 150,00 Anael Cesário
03/04 516971 R$ 120,00 José H. P. Moraes
03/05 581040 R$ 100,00 Carlos A. Frane
16/06 023026 R$ 50,00 José Alberto S.
07/11 900229 R$ 100,00 ??????
10/12 866252 R$ 100,00 ??????
13/12 460296 R$ 200,00 ??????
17/12 460288 R$ 100,00 ??????
21/12 627031 R$ 100,00 ??????

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
   Data       Nº Controle            Valor                        Nome

Qualquer dúvida, contate-nos pelo telefax (31) 3344-1500
e-mail jornal@jornalinconfidencia.com.br.
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Cel. Carlos Alberto
Brilhante Ustra

A Comissão da Verdade e a Comissão
de Mortos e Desaparecidos da Se-

cretaria de Direitos Humanos estão
consternadas com as ossadas de duas
crianças entre as de ex-guerrilheiros e
sob a tutela do Governo em Brasília.
Miram uma ex-guerrilheira e o filho de
um ex-militante. Para as autoridades, a
comunista Criméia Almeida incluiu as
duas ossadas na expedição de 2001 a
Xambioá, no Araguaia (TO). Na mesma
expedição Paulo Fonteles Filho pegou
numa igreja ossos de um adolescente e os
levou numa mala.

SIGILO QUEBRADO
Agora, o governo � que tentou man-

ter segredo � prepara a devolução das
ossadas com dois problemas: não sabe
quem são, nem como enterrar.

ENTERRO DOS OSSOS
Leandro Mazzini - Esplanada - Política e Poder  (Jornal de Brasília � 19/01/13)

Paulo Fonteles Filho, filho de Paulo
Fonteles que foi preso durante o regime
militar e foi assassinado em 1987, em

conflito agrário

Cláudio Fonteles - Só falta a CNV querer
descobrir quem era o �outro general�!

Esta é Criméia no Hospital
Militar /Brasília. Veja se esta
moça tem aspecto de quem foi
horrívelmente torturada, e se o

bebê está desnutrido!
Nota-se pelos móveis que

 ela  está no hospital.

INVESTIGAÇÃO
A Secretaria de Direitos Humanos

vai pedir à AGU e à Justiça Federal auto-
rização para traslado dos ossos e enterro
em Xambioá. Mas o mistério da identida-
de continua.

DEFUNTO ERRADO
Fonteles é alvo do PCdoB, que ban-

cou sua campanha para vereador em
Belém. É que �seu morto� era um jovem
falecido em 1990. Procurado por telefone,
não retornou.

A SÓS
Sem coincidência: A presidente

Dilma recebeu há dias o presidente da
Comissão da Verdade, Claudio Fonteles.
A reunião continua um mistério.

MESMO DRAMA
Criméia foi presa grávida de sete

meses em São Paulo. Ao saber, a esposa
do general Antonio Bandeira, conhecido
nome da repressão, a protegeu. Eles a
livraram da prisão, deram assistência até
ela ter o filho e os entregaram em BH. O
rebento era filho de um outro general
(grifo do site) Através da SDH a coluna
tentou contato com ela, sem sucesso.

 URUGUAIANA/RS
l Livraria Mundo do Livro � Galeria Barcelona

Rua Duque de Caxias, 1748 � loja 15 � Centro
Tel. (55) 3412-3932

PORTO ALEGRE/RS
l Martins Livreiro � Rua Riachuelo, 1291

Centro - Tel.(51) 3019.4624
PIRASSUNUNGA/SP

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

l ADESG/SP � R. Álvaro de Carvalho, 48
4º andar - Centro - Tel.(11) 3159.2933

(Sandra / 14 às 20 horas )
SÃO LUÍS/MA

l  Livraria Resistência Cultural
liv.resistenciacultural@gmail.com

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

RIO DE JANEIRO/RJ
l Casa da FEB - R. das Marrecas, 43

Centro - Rio de Janeiro
anvfeb@uol.com.br

SANTA MARIA/RS
l  Coronel Leocir Dalla-Lana (Gorila)

R. Riachuelo, 60 - Centro - Tel: (55) 3211-3630
BELO HORIZONTE/MG

l Banca na Av. Olegário Maciel
   em frente ao Hotel Platinum

l Buquinar Livros (31) 3287-5166
BAGÉ/RS

l LEB - Livraria Editora Bageense - Av. Sete de
Setembro, 1314 - Centro - Tel: (53) 3242-6142

leb2@terra.com.br

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

w 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.br

MAS VAMOS À HISTÓRIA:
Criméia Alice Schimidt, sua irmã Maria Amélia de Almeida Teles e seu

cunhado César Augusto Teles, foram presos em São Paulo, no final de dezembro
de 1972, na gráfica do PCdo B. Maria Amélia era a responsável pela gráfica.

Criméia fora retirada da área de guerrilha, no Araguaia, porque estava grá-
vida de André Grabois, que permaneceu na área de guerrilha.

Por suas implicações na Área de Guerrilha, Criméia foi transferida para
Brasília.

Ao chegar em Brasília,  ficou  somente um dia presa no DOI, porque D. Léa
Bandeira, esposa do General Antonio Bandeira, comandante   da Brigada de Infantaria,
em Brasília, pediu ao seu marido que retirasse a moça grávida do DOI/Brasília.

O general atendeu ao pedido de sua esposa e Criméia foi internada no
Hospital Militar de Brasília, onde teve seu filho. Ao nascer, o Exército comprou
no comércio da capital federal, todo o enxoval da
criança. O bebê foi batizado pelo capelão militar,
tendo como padrinhos parentes de Criméia.

. Mais tarde foram levados, em um automó-
vel do Exército, para Belo Horizonte, onde seus
parentes residiam.

Apesar de todo este tratamento que lhe foi
dispensado, Criméia disse no programa Domin-
go Espetacular, de Paulo Henrique Amorim , da
TV Record, que no dia que seu filho nasceu ela
estava presa, jogada numa cela do DOI, e que
quando a bolsa arrebentou as baratas subiam pe-
las suas pernas e que, depois do nascimento, era
proibida de amamentar a criança, que ficou des-
nutrida.

Afirmou também, na mesma entrevista, que
fora horrivelmente torturada não só em Brasilia,
como em São Paulo. Aliás, Criméia endossou as
acusações de maus tratos no processo em que ela,
sua irmã e seu cunhado movem contra Cel Carlos
Alberto Brilhante Ustra, comandante do  DOI em
São Paulo na época de sua prisão.

COMENTÁRIO DA EDITORIA DO SITE
www.averdadesufocada.com

O �pai do rebento� a quem o jornalista Lean-
dro Mazzini se refere , como o �outro general� - era,
na realidade, André Grabois , filho do o chefão da
Guerrilha - Maurício Grabois - , o comandante militar dos guerri-
lheiros no Araguaia.
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 * Maria da Graça
Lisboa Pereira da

Silva

 *Pedagoga
Guia de turismo internacional

E mail : gracalisboa@terra.com.br

CONSULTORIA DE VIAGENS
Informações sobre excursões e viagens no Brasil ou para o exterior.

Consulte: www.exodus.tur.br   Tel.: (31)  8743-3534

REGIÃO DOS LAGOS

Passeio de barco em Arraial do Cabo

Veraneio na Região dos Lagos, há dez
anos e sempre comento que algumas

das praias mais lindas do Brasil, estão
ali localizadas.

Para lá chegarmos, partindo de Belo
Hosrizonte, percorremos aproximadamente
570 quilometros, de porta a porta, até alcan-
çarmos nossa casa em um condomínio de
São Pedro da Aldeia. Uma verdadeira aven-
tura! Certos trechos, inicialmente na BR-040
até Barbacena, perigosissímos principal-
mente  na região da mineração e em Con-
gonhas, embora seja considerada Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO. Uma
vergonha! Igual à estrada de Magé, no fun-
do da baía de Guanabara, muito esburacada
e quase sempre engarrafada, une a Rio-
Teresópolis a Manilha (Itaboraí), seguin-
do-se em pista dupla até Rio Bonito, onde
se incia a Via Lagos. Com uma extensão
de 68 Km, sem pista dupla e divisória,
onde constantemente ocorrem desastres,

paga-se um dos pedágios mais caros do
mundo: R$8.90 durante a semana e R$14.90
nos fins de semana e feriados. Um assal-
to, mas brasileiro é tão bonzinho que não
reclama......

Chegando, clima de festa, calor,
sol a pino, falta de luz, trânsito caótico,
frutos do mar com preços convidativos
e praias para nos regalar e pagar preços
especiais dignos da temporada.

Vamos então curtir as praias da
região. Em  São Pedro da Aldeia já deixam
muito a desejar pela falta de cuidado com
a Lagoa de Araruama, onde são atirados
resíduos de qualquer espécie. Uma pro-
gramação naútica deveria fazer parte dos
eventos da cidade, visto que diversos mo-
radores, em especial no nosso condomí-
nio, possuem pranchas de wind surf, bar-
cos, caiaques para diversão de seus propri-
etários. Sugeri até uma escolinha na beira
da Lagoa, assim como passeios de barco
e aulas de "stand up", agora na moda.

Uma campanha de conscientização
deveria ser feita pela Prefeitura, assim como
urgente limpeza na beira da Lagoa e de
suas praias, evitando a proliferação de
focos do mosquito da dengue, que é o

maior problema da re-
gião.

Cabo Frio: Prai-
as do Forte, Peró, Con-
chas, das Dunas e no
seu prolongamento a
praia do Foguete, on-
de está instalado o ho-
tel /camping da sede
praiana do Clube Militar. Em seu restauran-
te aberto ao público, aos sábados é servida
uma deliciosa feijoada, por R$15,00!! Não
deixe de visitar a rua dos Biquinis, onde
são encontradas roupas de praia a preços
convidativos e fazer um passeio de escu-
na no canal de Cajuru.

Arraial do Cabo: Na sua entrada a
Prainha, bastante familiar, de àguas man-
sas, e muitas outras. Destacamos a do Farol,
dos Anjos, do Forno e a Praia Grande que se
estende por 40 quilômetros até Araruama.

Visite o Museu Oceanográfico da
Marinha e faça um pas-
seio de barco até a Gruta
Azul. Nada fica a desejar
aos melhores da Europa.
Saboreie em seus restau-
rantes as especialidades
da casa: camarão, mexi-
lhões, siris,  peixes e até,
lula.

Búzios: Distante
uns 20 quilômetros de
Cabo Frio, com dezenas
de praias, algumas de di-
fícil acesso, uma das mais
frequentadas é Geribá e
outras famosas pela ba-
dalação, como Tartaru-
ga, João Fernandes, Fer-

radura, Ferradurinha, Rasa, a orla Bardot
(sem areia! )...

Estivemos em Búzios por duas ve-
zes neste verão e nos apavoramos com o
caos do trânsito na cidade, com a preca-
riedade da segurança, limpeza urbana,
com as mesmas estradas que nos levam
até lá há uns 30 anos, que com muita
tristeza denunciamos. Mesmo assim, uma
das coisas gostosas é caminhar na Rua
das Pedras, tomar sorvete, ver suas lin-
das lojinhas e admirar os transatlânticos
que lá aportam com milhares de turístas,
deixando algum dinheirinho e muito lixo
nas ruas, devido à falta das necessárias
cestas de lixo. A noite, a juventude se
esbalda nas baladas...

Pobre "Armação de Búzios" com
tantas belezas naturais, mas com muitas
devastações devido às novas constru-
ções e a falta de civilidade de seus turis-
tas. Mesmo assim, estaremos lá no próxi-
mo verão...

Foi construído
com 24 tonela-

das de fragmentos de
aço do World Trade
Center .

Este é o 5º numa
nova classe de navi-
os de guerra - pro-
jetados para missões que incluem operações especiais contra terroristas. Carregará
uma tripulação de 360 marinheiros e 700 marines combatentes prontos para sair e atuar
através de helicópteros e embarcações de ataque.

O aço do World Trade Center foi derretido numa fundição em Amite, Los
Angeles, para moldar a parte curva do navio. Quando o aço derretido foi derramado
nos moldes em 9 de setembro de 2003, �aqueles trabalhadores grandes e rústicos do
aço trataram aquilo com total reverência�, recordou o capitão da Marinha, Kevin
Wensing, que estava lá.  Foi um momento espiritual para todos.

Junior Chavers, o gerente de operações da fundição, disse que assim que o aço
do Trade Center chegou, ele o tocou com sua mão e �o cabelo da minha nuca se
arrepiou�. �Aquilo tinha um grande significado para todos nós� ele disse.

� Eles nos golpearam. Eles não podem nos manter por baixo. Nós vamos voltar.�

A mídia brasileira massacra diariamente o ideário popular de que é preciso desarmar
a população para reduzir os homicídios no país.
A psicose dos jornalistas brasileiros pelo desarmamento alcança magnitude

inimaginável. Tão logo chega ao conhecimento dessa legião de zumbis, ideologica-
mente engajados, qualquer caso de homicídio em qualquer parte do mundo, a mam-
parra entra em êxtase e faz coro apresentando e defendendo a solução brasileira que
pulula em suas cabeças: o desarmamento da população civil.

Imediatamente, convocam algum �izpecialista� e passam horas em lucubrações
claustrais enchendo com abobrinhas os cérebros dos telespectadores, ouvintes e
leitores.

Vejamos no quadro a seguir o comportamento dos homicídios no Brasil e
nos Estados Unidos da América do Norte.

Frente aos números apresentados, constata-se que nos EUA ocorre 1
homicídio para cada 39 milhões de habitantes. No Brasil ocorre 1 para cada 3,6
milhões de habitantes.

Isso significa que no Brasil mata-se 10,8 vezes mais que nos EUA, um dos
países mais armados do mundo com 120 milhões de armas.

Isso posto, salta aos olhos que as campanhas de desarmamento no Brasil
têm outros objetivos que não são os de redução de homicídios.

CALANDO OS DESARMAMENTISTAS
Por Anatoli Oliynik

MEMORIAL FLUTUANTE!
O navio construído com aço do World Trade Center

O lema do navio?
Nunca Esqueceremos!

NO BRASIL ESTE AÇO IRIA DESAPARECER OU FICAR LARGADO AO RELENTO DAS SUCATAS!...
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CAIXA POSTAL
CEL CARLOS DE SOUZA SCHELIGA

Rio de Janeiro/RJ
Que Lula é esse?

Interessante observar-se, ultimamente, o
comportamento do ex-presidente Lula. Quando
entre 4 paredes, e em meio aos seus correligioná-
rios, ele continua a agigantar-se, falando de forma
professoral e contundente sobre tudo e sobre
todos. No entanto ao término dessas ocasiões, e
logo após concluir essas suas famosas interven-
ções, na hora de deixar os recintos, ele tem
passado a optar pela saida pela porta dos fundos.
Qual será a razão para procedimentos tão dís-
pares? Que tipo de liderança é essa que se mostra
tão voluntariosa no �escurinho do cinema� e
tão temerosa de voltar a caminhar livremente
à luz do dia ? Este cenário enigmático ocorreu
há poucos dias, depois do encontro com o
Haddad na Prefeitura de São Paulo, e repetiu-
se ontem, desta feita com cores mais vivas, na
mesma São Paulo, após encontro que ele mante-
ve, a seu talante, com ministros do atual governo
e membros da cúpula petista, após discorrer de
forma longa e presunçosa, sobre os destinos da
política nacional e internacional. Afinal, onde
anda aquele lider eloquente que não se pejava nem
mesmo de dar conselhos aos demais lideres
mundiais?Porque de repente, e não mais que de
repente, passou a ter tanto receio de voltar a
encarar, olho no olho, os cidadãos brasileiros?"

ECONOMISTA EDGAR WIECZOREK
Porto Alegre/RS

Cartas:Humor ou Realidade?
Retrata bem a mentalidade média do nosso

povo que é capaz de se encantar com as fictícias,
mas, �instrutivas� cenas de tráfico de crianças e
mulheres, com a prostituição, com o mundo
das drogas, com os �barracos� diários da
�Novela das 8� e com o �fascínio� do medíocre
�BBB�, mas, para tristeza dos poucos patri-
otas que ainda resistem, não é capaz de indignar-
se com os crimes reais que governantes corruptos
e corruptores cometem, dia após dia, contra esse
mesmo povo de mentalidade dormente e tão
facilmente manipulável.

Admiro muito a capacidade dos humo-
ristas para, em brilhantes instantâneos verbais e
visuais,  retratar a assustadora extensão da pobre-
za mental e cultural da nossa gente. �Essa charge
do Duke é um exemplo. (Retirado do Jornal
Cidade  - Uruguaiana).

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente das Organizações Globo

  A Academia Brasileira de Defesa vem parabenizá-lo pela publicação
oficial dos Princípios Editoriais das Organizações Globo, de 6 de agosto de
2011, e exaltar a frase assinada por toda a presidência, ao afirmar, no docu-

mento, que o que nele está escrito é um compromisso com o público, que agora assinamos
em nosso nome e de nossos filhos e netos�. Com efeito, a superlativa importância dada ao
texto vem indelevelmente assinalada como um juramento e um testamento perante o Brasil
e sua própria família por diversas gerações. Tem caráter pétreo.

Outrossim, destacamos um trecho de altíssima relevância moral, ética, deontoló-
gica e profissional, segundo o qual, pratica jornalismo todo veículo cujo propósito
central seja conhecer, produzir conhecimento, informar. O veículo, cujo objetivo
central seja convencer, atrair adeptos, defender uma causa, faz propaganda. Um está
na órbita do conhecimento; o outro, da luta político-ideológica. Um jornal de um partido
político, por exemplo, não deixa de ser um jornal, mas não pratica jornalismo, não como
aqui definido: noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um prisma, sempre
com um viés, o viés do partido. E sempre com um propósito: o de conquistar seguidores.
Faz propaganda. (...) As Organizações Globo terão sempre e apenas veículos cujo
propósito seja conhecer, produzir conhecimento, informar.

Como regra geral, as Organizações Globo são fiéis a essa definição. Contudo, a violência
moral contra a dignidade das Forças Armadas Brasileiras tem sido uma invariante em todos
os seus veículos, sem que civis e militares possam manifestar-se pelo contraditório, com
argumentação crítica dos pontos de vista filosófico, histórico, científico e político.

Há décadas, as forças subversivas do totalitarismo comunista vêm agindo para a
tomada absoluta do poder, mas, simultaneamente, encontraram forte resistência na sociedade
civil, nas Forças Armadas e na própria imprensa, cujo símbolo maior é o Jornal O Globo,
seguido da TV Globo.

l l l

MAGISTRADO GERSON A. FONSECA
Rio de Janeiro/RJ
Traição ao povo

�É bom que o povo brasileiro saiba que
o crime chamado de mensalão não é apenas
desvio de dinheiro público, corrupção ativa
e formação de quadrilha. Quando praticado
por integrantes do Executivo, Legislativo e
Judiciário, que ao tomarem posse juram cum-
prir a Constituição e leis do país, e quebram
este juramento, como os envolvidos no pro-
cesso em curso no STF, passam a ser traido-
res do povo brasileiro, ou seja, praticaram crime
de lesa-pátria, que é imprescritível, e que já
deveria ter sido atribuído a todos os envolvi-
dos no processo, como determina a lei.

FLÁVIO  COUTINHO
Rio de Janeiro/RJ
Transposição

A presidente Dilma deveria convocar
o ministro da Defesa e perguntar-lhe de quan-
to o Exército Brasileiro precisaria para termi-
nar a obra de transposição do Rio São Fran-
cisco. A seguir, demitiria todos os empreitei-
ros que atrasam as obras e deixaria o comando
com carta branca com um general, com a
seguinte recomendação:

�A nação confia no Exército para
que vençamos esta guerra contra a seca�.

MARCELO CIOTI
Atibaia/SP

Lula é igual a FHC em quase tudo
É ridículo ver militantes do PT dizer

bobagens sobre FHC . Lula é igual a FHC em
quase tudo. Os mesmos aliados de sempre, a
mesma política econômica de sempre, a mes-
ma demagogia de sempre, Só lembrando.
Renan Calheiros foi ministro da Justiça de
FHC e agora pode ser presidente do Senado
no governo Dilma.

CEL JOSÉ ÁVILA DA ROCHA*
São Paulo/SP
Frouxidão

A violência, a barbárie, a crueldade
com que a bandidagem vem matando pessoas
por motivos fúteis em escala crescente sem
nenhum temor inibidor seja da policia, seja da
justiça e nem do Sistema de Execuções Pe-
nais, em conjunção com a escalada de crimes
perversos praticados pelas crionças �di me-
nor� sob o manto protetor do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente), vêm colocando
a população em estado de pânico já que no
âmbito dos Legisladores e dos responsáveis
pela Segurança Pública nada fazem de prático
e de concreto com medidas severas antro-
pocêntricas para enfrentar esse surto de ma-
tança e de sentimento de impunidade. En-
quanto cresce esse estado liberal para os
assassinos, os teóricos vem discutindo me-
didas que ao contrário, de atacar de frente
esse surto com dureza, implementam medi-
das restritivas no aparato policial tais como:
A abordagem da PM deve ser mais educada;
A abordagem de viciado de crack deve ser
acompanhada de uma Assistente Social; A
PM não pode socorrer e nem conduzir viti-
mados de confrontos; A PM deve diminuir a
letalidade; Os GCM devem ser mais brandos
no trato com bandidos (crionças); O MP não
pode executar investigações. etc .... Nada de
concreto com relação aos bandidos! (Publica-
do no Estado de São Paulo - 12/12/12)

*Ex-Comandante da GCM -
Guarda Civil Municipal de São Paulo

ACADEMIA BRASILEIRA DE DEFESA

Pro Patria

Ao Excelentíssimo Senhor  Doutor Roberto Irineu Marinho
MD Presidente das Organizações Globo

A maior representante da subversão aos Princípios Editoriais dentro das Organizações
Globo é a funcionária Miriam Leitão, cuja atividade terrorista na tenra juventude, pelo Partido
Comunista do Brasil, de linha albanesa-maoísta, a mais extre-mista do mundo à época, a
conduziu à prisão por seis meses no Estado do Espírito Santo. Ainda que, hoje, convertida
espontaneamente à concepção liberal do Estado de Direito, vem, sistematicamente, escreven-
do em O Globo e veiculando �reportagens� na Globo News, com a mesma índole do seu
passado, como que para limpá-lo da vergonha, mas, agora, praticando terrorismo moral contra
o Estado Brasileiro, ao agir como líder contra as Forças Armadas do País. Não mais usando
armas de guerra, como as exibidas fotograficamente em sua entrevista ao Programa do Jô, mas
as armas da ofensa moral. Uma das estratégias das forças totalitárias de hoje é produzir o que
passou a se chamar �escracho�, ataques de terrorismo moral contra cidadãos e instituições,
antessala histórica do terrorismo físico. As próprias Organizações Globo poderão ser
vítimas, em futuro breve, do Levante Popular da Juventude.

Concluindo, vimos solicitar da presidência das Organizações Globo o res-peito à
dignidade das Forças Armadas Brasileiras, aos seus Princípios Editoriais e à memória de todos
os brasileiros e brasileiras que, no passado, lutaram para impedir o assalto ao poder, pelas
forças totalitárias comunistas, e garantir a Liberdade no Brasil.

Atenciosamente, em nome do Corpo de Acadêmicos,
Ivan Frota - Presidente

MAIS UMA NEFASTA E VERGONHOSA INICIATIVA
DA GLOBONEWS E DAS ORGANIZAÇÕES GLOBO

A Globonews está exibindo um �comercial� dela própria em que
aparece um jovem vestindo uma camiseta em que está estampada uma
foto de de ninguém menos do que o abjeto facínora e boçal genocida
(maníaco serial killer) Che Guevara!!! No final aparece um canhão em
que uma mão insere uma flor vermelha na boca do seu cano. A flor no
canhão é para aludir cinicamente ao vil aforismo de Guevara: �É preciso
matar, mas sem perder a ternura...�!

Com o objetivo escabroso e vergonhoso de bajular o arquicriminoso
Lulla e o PT, esse pútrido partido político comuno-fascista cuja cúpula acaba
de ser condenada a vários anos de prisão, faltando apenas o Ministério
Público Federal, através do Prucurador-Geral da República Dr. Roberto Gurgel indiciar e o Supremo
Tribunal Federal julgar e condenar o chefe-geral da quadrilha, Luís Inácio Lula da Silva.

Este crimiminoso �comercial� da Globonews, para puxar o saco da quadrilha e continuar
a merecer a rolagem da dívida das Organizações Globo junto ao BNDES, é um profundo
desserviço à sociedade brasileira, especialmente aos nossos jovens.

Não contente com isso, a GloboNews, canal 40 da NET, apesenta hoje a reportagem em que
um jornalista apresenta entrevista com o mesmo nefando comunista Che Guevara.
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SGT ARY DE AZEVEDO OLIVEIRA
Rio de Janeiro/RJ

Obrigado pelos votos de Feliz Natal e por mais uma edição de nosso Jornal.
Feliz Natal também para todos os que, de alguma forma, colaboram para o Jornal

Inconfidência, em especial o Senhor, Cel Miguez, um raro combatente nos dias de hoje, período
triste de subserviência e bajulação.

Parabéns pela luta diária, mensal, anual.
Parabéns especiais ao Cel Carlos Brilhante Ulstra, que tem passado por coisas terríveis,

pelo simples fato de ter servido à Pátria, lutando contra aqueles que queriam aqui instalar uma
ditadura. Parabéns por sua esposa e família que certamente o tem apoiado nessas horas difíceis
e tem passado também momentos tristes.

Interessante que, alguns, ao acusar o Cel Ulstra de tortura (acusação que não acredito),
falam em crime imprescritível. Eles, que sequestraram. Ora, todo sequestro é uma tortura, para
com o sequestrado e sua família. Então, deveriam ser abertos processos para todos os
sequestradores. Só aí já se percebe toda a parcialidade da situação.

Quero dizer ao Cel Ulstra que por maior que seja o número dos alienados, sempre
existirão aqueles que buscam a verdade.

Mas é tempo de Natal, de renovarmos a esperança.
Feliz Natal para todos os integrantes do Grupo Inconfidência e suas famílias!!

O Leão do Imposto de Renda (IR) e
a inflação vão devorar boa parte do reajuste
de terceiros sargentos. A partir de março, o
grupo de sargentos em início de carreira vai
ter o soldo aumentado de R$2.268 para R$
2.475, uma diferença de R$ 207,00 ou ganho
de 9,13%.

Com os adicionais da carreira, a re-
muneração total vai fazer o grupo saltar de
alíquota do IR. Antes eles eram tributados
em 7,5% em parte da remuneração, e em
15% na outra parte. Serão tributados agora
em 7,5%, 15% e também em 22,5%, na
parcela que englobará o reajuste.

O aumento de 9,13% também será
corroído pela inflação, que fechou o ano
passado em 5,84%, índice que será engordado pelo aumento de preços de janeiro e fevereiro.
Ou seja, hoje os 9,13% já são 3,29%, percentual que ainda minguará afetando não só sargentos,
mas toda a carreira militar.

�Senhores terceiros sargentos, fiz a conta e nosso aumento real vai ser de R$ 5,00�,
desabafou uma fonte da coluna, considerando os números acima. (O Dia OnLine)

CADÊ O REAJUSTE QUE ESTAVA AQUI?
A INFLAÇÃO COMEU...

Força Militar: Inflação devora reajuste
MARCO  AURELIO  REIS / Rio de Janeiro

GEN  LUIZ ANTONIO R.MENDES RIBEIRO
Belo Horizonte/MG

 Criminalidade e outros descalabros...e as autoridades, nem aí !!!
A Imprensa tem noticiado, com frequência cada vez maior, além dos inúmeros problemas

de nosso dia a dia, a ocorrência de crimes violentos, resultando em mortes!!!
Assusta constatar que muitos de seus autores são pessoas beneficiadas pelo regime

semiaberto, progressão de suas penas, concedidas ao que parece de forma até mesmo leviana,
inconsequente; e também assusta a quantidade de menores envolvidos nesses crimes!!!

Nossas leis para estas situações são e parece que vão continuar assim, frouxas e
permissivas, e sua aplicação também um desastre, muito mais a favor dos marginais do que da
Sociedade que deveriam proteger !

Os criminosos, maiores ou menores, deveriam, sabemos que infelizmente não é assim,
mas eles deveriam temer o rigor de leis atuais, severas e de aplicação rápida para punir e
desencorajar tanta violência!!! Os menores então, dispõem de verdadeiro passe livre para a
prática criminosa, protegidos por um ridículo, arcaico e permissivo Estatuto da Criança e do
Adolescente! Até votar podem, serem responsabilizados jamais!!!

Mas é triste nossa realidade...a população sofre com um saúde inexistente, com uma
educação da pior qualidade, com uma infraestrutura sem comentários, a fugir das balas perdidas,
das saidinhas de bancos, reféns dos assaltos a bancos, enchentes e inundações.. impostos
escorchantes e as autoridades ...preocupadas com a eleição na Câmara, no Senado e outras mais,
em contestar o STF e a protelar as punições aos condenados, gastar milhões para modernizar
seus Aptos funcionais, etc, etc, entretanto nada, absolutamente nada em nosso benefício!!!
Justo nós que pagamos todas essas contas !!!

Situação vergonhosa e sem horizonte!!! Autoridades alheias a nossa realidade...até
quando vamos suportar tanto descaso?!? Um descalabro!!! (Publicado no "O Globo" - 21/01)

MAGISTRADO ROBERTO LADEIRA
Belo Horizonte/MG

Envio em anexo, artigo de autoria do professor Marco Antonio Villa, historiados e professor
da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, publicado no �O Globo� de 22 deste, visando sobre
a inequívoca participação do ex-presidente Lula no extenso emaranhado de malfeitos do seu
governo. São abundantes as suspeitas que ligam Lula a uma série de escândalos. Portanto, como
disse o historiador em  seu brilhante artigo, a palavra final agora é do Ministério Público Federal
iniciar a investigação das denúncias, principalmente quando o nosso ex-presidente ganha as
�Algemas de Ouro�. Estou certo de que o nosso Inconfidência dará o esperado destaque na
próxima edição (23/01)

São abundantes os indícios que ligam Lula a um conjunto de escândalos. O que está
faltando é o passo inicial que tem de ser dado pelo Ministério Público: a investigação das
denúncias, cumprindo sua atribuição constitucional. Ex-presidente, é bom que se registre, não
tem prerrogativa de estar acima da lei. Em um Estado Democrático de Direito ninguém tem esse
privilégio, obviamente. Portanto, a palavra agora está com o Ministério Público Federal.

(texto do professor Marco Antonio Villa)

ADM. ALMIR PAZZINI LOBO DE FREITAS*
Belo Horizonte/MG

O Senado vai apodrecer de vez!
O candidato do PMDB à Presidência do Senado, RENAN CALHEIROS, está com a

corda no pescoço, apesar da sua frieza comportamental, por ser denunciado em função das
acusações até o momento a ser apurados de desvio de dinheiro público, por uso de documen-
tação falsa e falsidade ideológica e outros malefícios.

O Procurador Geral da República, usando de suas atribuições, está fazendo sérias
denúncias ao Renan, pelo desvio da quantia de R$ 48.000,00 subtraídos dos cofres do Senado,
cuja penalidade prevista será de 23 anos vendo o sol nascer quadrado; infelizmente o que é bem
improvável.

Como podemos aceitar e confiar nesses políticos corruptos que têm a responsabilidade
de conduzir o nosso País?

O Renan está com dezenas de processos em �andamentos,� das maracutaias cometidas
e comprovadas. Como permitir que assuma a Presidência de um SENADO Republicano?
Porém, como existe um velho ditado de que �um gambá cheira o outro� é, bem provável que
a velha raposa SARNEY, o espere com um abraço mal cheiroso.

O Planalto e seus asseclas o receberão de braços abertos, não tenhamos dúvidas.
É mais uma imoralidade permissível pelos nossos políticos, acobertados pelos compa-

nheiros do atual Planalto.
* Secretário da AOR-EB/MG

SO Aer GEORGE FERREIRA DA SILVA
Recife/PE

Quando do entrevero na saída do Clube Militar entre oficiais e paisanos, falaram em punir os
oficiais e foi citado, em defesa dos mesmos, a lei nº 7.524 de 17/07/86, entretanto, súmulas do supremo
tribunal federal não me lembro terem sido mencionadas. São elas:

55. Militar da Reserva está sujeito a pena disciplinar.
56. Militar Reformado não está sujeito a pena disciplinar.
Curioso é que essas súmulas estão em desacordo com os regulamentos disciplinares das

Forças Armadas.
Da Marinha � Art 5º - As prescrições deste regulamento aplicam-se aos militares da Marinha

da Ativa, da Reserva remunerada e aos Reformados.
Do Exército � Art 2º - Estão sujeitos a este regulamento os militares do Exército na ativa, na

reserva remunerada e reformados.
Da Aeronáutica � Art 1º - As disposições deste regulamento abrangem os militares da

aeronáutica, da ativa, da reserva remunerada e os reformados.
Entendo que esses artigos estão em desacordo com as súmulas do supremo e, assim sendo,

prevalecem as súmulas. Melhor assim. (08/01)

ECONOMISTA JOÃO ALFREDO CASTELO BRANCO
São Paulo/SP

Candidatura de oposição
Graças à atuação da mídia (inclusive do Diário de S.

Paulo), de valorosos jornalistas, colunistas e comentaristas,
está ficando cada vez mais clara a existência de algum tipo
de acordo eleitoral desde 2002, entre PSDB e PT nas eleições
presidenciais. Milhões de verdadeiros democratas deveriam
denunciar essa enganação e fazer um movimento popular via
associações, rede de internet, grupos patrióticos e outras
entidades, contra essa classe política que nos oprime, atra-
vés dos elevadíssimos impostos e desse cálculo de inflação
manipulado e com ameaças às liberdades e a soberania
nacional.É chegada a hora de denunciar toda essa mistifica-
ção e preparar DESDE JÁ uma campanha de lançamento de
autentica, legitima, real, vigorosa e competente candidatura contra essa coligação quem vem
iludindo e explorando o povo brasileiro. É hora de se lançar para as eleições de 2014 o nome
de um grande patriota que defenda os interesses da Nação e proteja o Brasil da cobiça de poderes
internacionais pelas nossas riquezas em petróleo, água, ouro, diamante, titânio e nióbio. É
preciso lembrar que os maiorais do PSDB e do PT nunca foram adversários ideológicos e
políticos, os últimos acontecimentos e declarações confirmam essa constatação.

Esse candidato deveria ser alguém não integrante da classe política e profundo conhe-
cedor dos problemas e ameaças à Amazônia.

l l l
Se puxar um corrupto, vem um monte agarradinho ...

Essa imensa corrupção dos governos Lula/Dilma está parecendo os balaios de pescadores
(balaios de siris) em que se puxando um vem um monte, tudo agarrado e coberto de lama fétida.
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Passados 68 anos da Tomada
de Monte Castello, é sempre

bom lembrar os motivos que le-
varam o Brasil a participar da 2ª
Guerra Mundial. O principal foi
a agressão aos nossos navios
mercantes. Seis foram torpedea-
dos e afundaram. Além disto, no
contexto político da ocasião, o
país juntou-se aos demais alia-
dos contra o nazifascismo. Das
nações sulamericanas, o Brasil
foi o único a enviar tropas para
a Europa.

Após 2 anos de difícil
mobilização o efetivo da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) foi
de mais de 25 mil homens e
mulheres.Cumpre destacar que
dos 1070 oficiais subalternos, 433
eram R 2 e dos 12 oficiais mortos,
a metade também era da Reserva.

Em território europeu a FEB
enfrentou os prenúncios do que

A AREB (Associação dos Reservistas do Brasil) comemorou em
Belo Horizonte,  no sábado,  15 de dezembro, o Dia do Reser-

vista com uma formatura no aquartelamento do 12ºBI e um desfile
motorizado pelas principais ruas da capital mineira. A concentração
do comboio de 13 viaturas aconteceu a partir das 10 horas em frente
ao Batalhão, sendo compos-
to de uma moto, um side car,
quatro Jeeps, cinco picapes,
dois caminhões e dois bate-
dores do Batalhão de Trânsi-
to da Polícia Militar/MG. To-
das as viaturas se apresenta-
ram com faróis acessos e si-
renes ligadas durante o des-
locamento, com o efetivo de
80 (oitenta) Reservistas, in-
tegrantes da AREB.

Foram colocadas nas
viaturas diversas faixas com
as seguintes frases: Reser-
vistas, puro sentimento pa-
triótico! Servir à Pátria é
um privilegio! 16 de dezembro, Dia do Reservista. Às 11 horas foi
iniciado o desfile, percorrendo o seguinte itinerário: Rua Timbiras,
Av. Amazonas, Av. Afonso Pena, Av. Getúlio Vargas, Av. Contor-
no, retornando à Rua Timbiras, quando foram aplaudidos e cumpri-
mentados por essa iniciativa em divulgar o Dia do Reservista. Após
o desfile, a data foi comemorada com um churrasco de confraterni-
zação no quartel do 12° B.I.

Em 1943, foi introduzida no Brasil a Cruzada
ABC (Ação Básica Cristã), com sede em Re-

cife, PE. A Cruzada era um programa de alfabeti-
zação baseado no Método Laubach, que incluía,
ainda, a bolsa-escola para famílias pobres. (E
ainda dizem que o pernambucano Cristóvam
Buarque, que, com certeza, conhecia o Método
Laubach, é o criador do bolsa-escola.) O missionário
norte-americano Frank Charles Laubach desen-
volveu seu método de alfabetização de adultos
inicialmente nas Filipinas, onde, em 30 anos,
conseguiu alfabetizar 60% de sua população.

No Brasil, o Método Laubach foi deturpado e
substituído pelo Método Paulo Freire: �Concomi-
tante e subitamente, começaram a aparecer em
Pernambuco cartilhas semelhantes às de Laubach,
porém com teor filosófico totalmente diferente. As
de Laubach, de cunho cristão, davam
ênfase à cidadania, à paz social, à éti-
ca pessoal, ao cristianismo e à
existência de Deus. As novas car-
tilhas, utilizando idêntica meto-
dologia, davam ênfase à luta de
classes, à propaganda da teoria
marxista, ao ateísmo e a consci-
entização das massas à sua �condi-
ção de oprimidas�. O autor dessas
outras cartilhas era o genial Sr. Pau-
lo Freire, diretor do Sesi, que empres-
tou seu nome à essa �nova metodologia� - da utili-
zação de retratos e palavras na alfabetização de
adultos - como se a mesma fosse da sua autoria�
(David Gueiros Vieira, in Método Paulo Freire ou
Método Laubach?).

O Movimento de Educação de Base (MEB) era
uma organização criada pela Igreja Católica, financi-
ada pelo governo João Goulart e administrada por
militantes da esquerda católica, muitos dos quais
eram membros da Ação Popular, que mais tarde se
tornaria um grupo terrorista e promoveria um aten-
tado no Aeroporto de Guararapes, Recife, em 1966.
Baseado nas ideias marxistas de Paulo Freire, autor
do livro pauleira Pedagogia do Oprimido, o MEB
funcionava através de escolas radiofônicas, sob a
direção de um líder local (padre ou camponês), em
contato com as Ligas Camponesas.

Afinal, o que vem a ser o Método Paulo Freire,
tão enaltecido pelos esquerdistas que tomaram de
assalto as salas de aula das escolas e das universi-
dades brasileiras? Ninguém melhor do que o histo-
riador Paul Johnson para explicar esse engodo da
mais pura ideologia marxista:

�O professor brasileiro Paulo Freire, ... des-
cobriu que qualquer adulto pode aprender a ler em
quarenta horas suas primeiras palavras que con-
seguir decifrar se estiverem carregadas de signifi-
cação política; ... apenas a mobilização de toda a
população pode conduzir à cultura popular. As

A  VITÓRIA DE
MONTE CASTELLO

 Coronel Luiz Carlos Loureiro

seria um inverno rigoroso de 1944
para 1945. Após alguns meses de
combate, a frente brasileira se es-
tabilizou pelos rigores do frio e
também porque era preciso reu-
nir mais meios para conquistar a
elevação de Monte Castello ,
que sobressaía dentre os objeti-
vos que abririam o prossegui-
mento da manobra aliada em solo
italiano. Afinal, na tarde de 21 de
fevereiro de 1945, foi conquistada
a desafiante elevação.

O planejamento do ataque
vitorioso foi do então TC Hum-
berto de Alencar Castello Bran-
co, Oficial de Operações da
FEB. Nestas lembranças vol-
temos o nosso pensamento aos
jovens soldados de 1945. A eles
a homenagem de todas as gera-
ções de brasileiros que se unem
permanentemente com o ideais  de
liberdade, democracia e paz.

UM  ENGODO  CHAMADO
MÉTODO  PAULO  FREIRE

Capitão Félix Maier

escolas são contraprodutivas... O melhor caminho
a seguir é um rompimento com a educação
institucional rumo à educação popular. O método
se baseia no uso de palavras e expressões emprega-
das conscientemente de forma dúbia e duvidosa, de
acordo com o conceito que seu autor tem de �edu-
cação libertadora� e que pode ser assim resumido
no conhecido jargão esquerdista: �... há uma in-
compatibilidade estrutural entre os interesses da
classe dominante e a verdade...; a verdade está do
lado dos oprimidos e não pode ser conquistada
senão na luta contra a classe dominante...; a verda-
de é revolucionária, não deve ser buscada e sim
feita� � (Paul Johnson, in Inimigos da Sociedade -
cit. COUTO, 1984: 39).

�O avanço do processo revolucionário co-
munista antes de Março de 1964, na área da edu-

cação, foi em grande parte creditado ao
uso do Método Paulo Freire, que tem

potencial para materializar, com
inegável eficiência, aquela afir-
mativa de Fred Schwarz: �O pri-
meiro passo na formação de um
comunista é a sua desilusão com o

capitalismo�. Hoje, o método e seu
autor vêm sendo reabilitados em vári-
os pontos do país, aparentemente com
a mesma função revolucionária de
antes. A alfabetização que propicia,

baseada nas condições reais em que vive o aluno,
explora largamente as contradições internas da
sociedade para desmoralizar o capitalismo, e atra-
vés dele a democracia, deixando a porta aberta
para a opção socialista� (COUTO, 1984: 38-9).

A ressurreição da múmia comunista chamada
Paulo Freire não se observa apenas nos campi cada
vez mais estéreis das faculdades de Educação, mas
também nos campos improdutivos do messetê: �De
acordo com os ideais socialistas e coletivos, calca-
dos no princípio da solidariedade, o projeto edu-
cacional do MST tem como base teórica Paulo
Freire, Florestan Fernandes, Che Guevara, o cu-
bano José Martí, o russo A. Makarenko e clássicos
como Marx, Engels, Mao Tsé-Tung e Gramsci�
(revista Sem Terra, Out-Nov-Dez 1997, pg. 27).

Periodicamente, o mito de palha, que foi secre-
tário de Educação do governo Luíza Erundina na
cidade de São Paulo, é incensado na mídia para
adoração, como o artigo da Gazeta do Povo, de 19/01/
2013, Pela união na construção do saber. Sem direito
a contraditório.

Em 2012, o plagiário de Laubach foi declarado,
por Lei, patrono da educação brasileira. Não há nome
melhor para explicar o grau de mediocridade de
nossas escolas e universidades, principalmente as
faculdades de Educação.

Nota: COUTO, A. J. Paula. O desafio da subversão.
Impresso na Gráfica FEPLAM, Porto Alegre, RS, 1984.

DIA DO RESERVISTA
16  DE  DEZEMBRO

* João de Souza Armani

OPINIÃO DO LEITOR

O LEGADO DE PAULO FREIRE
O legado de Paulo Freire está aí: basta ver como anda a educação brasileira. Se suas ideias

fossem boas, os resultados seriam bons. Como disse Jesus sobre os falsos profetas �que vêm a vós
disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes� (uma imagem que descreve muito bem
a figura cordial e respeitosa de Paulo Freire): �pelos seus frutos os conhecereis.�

Sem educação sem doutrinação
Advogado Miguel Nagib

* Presidente da AREB/BH
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MILITARES EM ATIVIDADE
X MILITARES INATIVOS

Há algum tempo tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre esse trabalho
persistente do Governo no sentido de separar os militares em atividade dos inativos.

Já fomos envolvidos por manobras oficiais criativas, sempre eivadas de propostas
sedutoras com o argumento de premiar aqueles que estavam efetivamente prestando
serviços ao País. Ocorre, contudo, que os Comandos de Força sempre se manifestaram
oficiosamente a essa ideia, no pressuposto de que os inativos não seriam afastados
dos militares em atividade, pois isso feria o que preceitua a Constituição Brasileira em
seu artigo 142.

Ledo engano o nosso em acreditar que essa manifestação, embora oficiosa, fosse
sincera e confiável, e que tal fato seria de pronto rejeitado, pois não tinha sentido incentivar
a nossa DESUNIÃO. Qual não foi a nossa surpresa em saber que o Governo estava arti-
culando o primeiro passo no sentido dessa separação, utilizando-se de uma das Forças para
propor uma reavaliação na concessão do auxilio moradia, o que, diga-se a bem da verdade,
embora justo face às crescentes dificuldades financeiras,
não poderia surgir isoladamente ignorando que essas são
comuns a todas as Forças. O empenho dessa Força escolhi-
da para esse mister assustou-nos, pois a proposta formulada
progrediu e ainda progride com celeridade no Congresso
Nacional. Soubemos que a intenção oficial é a de conceder
esse auxílio moradia ajustado no momento em que for
implementado o �aumento� de 9,13% em março de 2013.
Desse modo, na ocasião, ficaria caracterizado que oficial-
mente está sendo feita justiça para os que trabalham, razão
pela qual seria válido que esses fossem mais bem remune-
rados do que os que não trabalham, no caso os inativos.

Essa artimanha não nos ilude, pois sabemos que o real
propósito é o de dar partida a uma sucessão de concessão
de gratificações aos militares em atividade, para deixar bem
claro que segmento das FFAA interessa de ser beneficiado.
Depois do que presenciamos do evento sórdido do
MENSALÃO, não se poderia esperar outra coisa de um partido no Governo que foi capaz
de afrontar a democracia, vilipendiar os valores morais e éticos do povo brasileiro, e
valendo-se do poder, dilapidar as finanças públicas. O escárnio com os princípios repu-
blicanos é uma prova inconteste de que nada os detêm em sua sanha avassaladora de
continuar o seu projeto de perpetuação no poder e, como tal, insistir no desmantelamento
da ordem jurídica no País.

Não surpreende, portanto, esse propósito de dividir as FFAA, com diferença de que
agora os Comandos de Força se colocam como coniventes ou até mesmo omissos em serem
docilmente manobrados. É importante chamar a atenção dos nossos agora �companhei-
ros� em atividade que quanto maiores forem os ganhos auferidos na ativa, maiores serão
perdas quando vierem para a reserva. E não vai adiantar pensar que oportunamente
conseguirão incorporar os ganhos auferidos. Pura ilusão.

De minha parte, não tenho dúvidas de que esse fato tem raízes de motivação politica,
pois quem hoje está na ativa, sequer participaram da contra revolução de 1964; eram muito
jovens e talvez muitos ainda não eram nascidos. O fato é que isso explica tanta indiferença
oficial dentro das FFAA relativamente aos eventos daquela época, pois se consideram não
partícipes dos acontecimentos de então.

Nós inativos, não temos receio de afirmar que, em nossa grande maioria, fizemos parte
daquele momento histórico que hoje, os canalhas da subversão que conseguiram sobre-
viver, apesar de terem sido deixados para traz pelos muitos que agora transitam pelo poder,
tentam distorcer a verdade dos acontecimentos com a complacência da liderança das FFAA.

Nós inativos fizemos e faremos outra vez se assim o povo desejar. Não temos receio
de nada. Apenas nos sentimos envergonhados em ver o quanto são frágeis os líderes
militares de hoje. Falta-lhes o sentido e a consciência da UNIDADE. Parece que nunca
chegarão à reserva e quando aqui chegarem irão sentir o fel do abandono e da indiferença
com que suas corporações irão trata-los.

* Waldemar da Mouta Campello Filho

IMPORTANTE

1
Fere a Constituição

Não surpreende esse
propósito de dividir
as Forças Armadas

Tentam distorcer a
verdade com a
complacência da
liderança das Forças
Armadas

2

3

O então presidente de Honduras, Ma-
nuel Zelaya, foi afastado do governo

de acordo com a Constituição que manifes-
ta vontade férrea contra a reeleição do pre-
sidente da República, como o Art. 374 de
que não poderão ser alterados os artigos
constitucionais referentes ao período pre-
sidencial e à proibição para ser novamente
Presidente da República quem o desempe-
nhou, reforçado pelo Art. 4 que define a
forma de governo, os poderes, e impõe que
a alternância do exercício da Presidência da
República é obrigatória e que a infração a
esta norma constitui delito de traição à
Pátria. O Art. 5 aclara que os projetos de
reforma do Art. 374 da Constituição não
serão objeto de referendo ou plebiscito.

Por esses fundamentos a Justiça da-
quele país ratificou o impedimento de Zelaya,
que inconformado retornou a Honduras e
se abrigou na Embaixada do Brasil por qua-
tro meses, a usou como palanque apoiado
pelo governo lulopetista, a proferir discur-
sos com imposição de prazos e bravatas em
desrespeito às normas atinentes ao asilo
diplomático, gerando distúrbios com márti-
res, e a provocar impiedosamente mais rea-
ção, conflitos, vandalismo e saques.

O resultado para o Brasil foi um fiasco
diplomático e Zelaya não reassumiu a pre-
sidência como pretendia e foi incentivado.

Com o Paraguai � vizinho e parceiro
� foi pior o castigo. Alijado do Mercosul
pelo impedimento do então presidente
Fernando Lugo que afrontou a Constitui-
ção e portanto foi julgado politicamente
pelo Legislativo e ratificado pelo Judiciário.

O Art. 225 da Carta Magna prescreve
que o Presidente da República, o Vice, mi-
nistros do Executivo e até ministros da
Corte Suprema de Justiça só poderão ser
submetidos a julgamento político por mal
desempenho de suas funções, por delitos
cometidos no exercício de seus cargos ou
por delitos comuns. A acusação deve ser for-
mulada pela Câmara de Deputados por mai-
oria de dois terços e o julgamento pelos
senadores, por maioria absoluta de dois
terços. Procedimento reconhecido pela Jus-
tiça também. Pronto e fim.

Os textos constitucionais das duas
Repúblicas já mencionados acima são cla-
ros como o é o da
Venezuela (Art. 231).
Prescreve este último
que o candidato elei-
to tomará posse do
cargo de Presidente
da República no dia
dez de janeiro do pri-
meiro ano de seu pe-
ríodo constitucional.
Impõe o Art. 233 que
serão faltas absolu-
tas do Presidente, sua
morte, ou... sua inca-
pacidade física ou
mental permanente
certificada por junta

OS CASOS ZELAYA, LUGO, CHÁVEZ
E O GOVERNO PETISTA LULA/DILMA/MAG

Coronel Ernesto Caruso

médica... Quando houver a falta absoluta do
Presidente eleito antes de tomar posse, se
procederá a uma nova eleição dentro dos
trintas dias consecutivos seguintes.

Interessante observar que mesmo ha-
vendo tal vacância nos quatro primeiros
anos, se processa nova eleição. O Vice só
assume e completa o período se a falta do
Presidente incidir nos dois últimos anos. As
faltas temporais alegadas (Art. 234) e supri-
das pelo Vice são para O Presidente que
tomou posse.

Diferentemente do sucedido em Hon-
duras e no Paraguai que o escrito e a decisão
da Justiça convencem, o caso da Venezuela
é uma aberração considerar o argumento da
continuidade de um governo sem a posse
na data prevista na Constituição. Qual-
quer cargo público pressupõe a posse
como ato formal para definir responsabi-
lidades com início na data publicada nos
órgãos oficiais, quanto mais um presi-
dente da República.

Restou muito claro que a manobra
política, com aplauso do governo brasileiro,
foi garantir a posse do Vice eleito, Nicolás
Maduro, no vácuo de Hugo Chávez, indica-
do como seu sucessor antes de embarcar
para Cuba, reconhecendo a gravidade do
seu estado de saúde. Admissível que esteja
inconsciente e até sem vida diante da falta
de transparência sem uma foto sequer a
provar o contrário.

Mas, quem apóia esse tipo de proce-
dimento amoral e antidemocrático? Os go-
vernos cubanófilos-fidelistas conduzidos
por ativistas que participaram da luta arma-
da marxista-terrorista (exemplo FARC), ou
por quem os aplaude, Brasil (Lula/Dilma/
MAG), Argentina (Cristina Kirchner), Uru-
guai (José Mujica), Bolívia (Evo Morales),
compondo uma operação Condor Verme-
lho. Os dois últimos e mais Fernando Lugo
estiveram presentes na �posse� simbólica
de Chávez.

O Vice Maduro informa que Chávez
está consciente. Estranho, pois não rece-
beu quem foi lhe visitar no hospital, Cristina
Kirchner, Ollanta Humala, do Peru e Marco
Aurélio Garcia (MAG), o das relações inter-
nacionais desde o governo Lula.

(Publicado no �O Estado� de Campo Grande/MS -  19/01)

Olha aí
o felizardo!

Saiu o primeiro
contemplado pelo

p r o g r a m a
Minha Casa,
Minha Vida!.

* Capitão-de-Mar-e-Guerra  - Presidente da CONFAMIL -Coordenador do Sistema CONFAMIL -
TURMA AAA (CN76/EN79)  www.taaa.org.br - 36 anos
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NÃO VOTO EM

QUANDO  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO
VAI  RETIRAR  O   VERMELHO
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NR: Em julho de 2005, um
assessor do então deputado

estadual José Nobre Guimarães
(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 José

Genuíno (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.

Será enquadrado
no FICHA SUJA?

PEDIDO PRÁ COMEÇAR O ANO:

JÁ MONTARAM
A CAMPANA

Fiscais da receita
federal só usam camisa

de malha fina.

O PROJETO SECRETO PARA CONSTRUÇÃO
RELÂMPAGO DO TREM-BALA NO BRASIL... VAZOU...

Projeto TREM BALA para a
Copa de 2014 no BRASIL

em ritmo acelerado!!!

Uma prova de que, quando
querem, mesmo sendo do PT,
tudo é possível!!!

Governo acha que dá para
entregar até a Copa, conforme
prometido.

Já emendaram 171 kombis...
(saquem o número)

Na VENEZUELA,
quem manda é um morto.

Em CUBA,
o irmão do morto.

Na ARGENTINA,
a mulher do morto.

No BRASIL,
a sucessora de um vivo
que se finge de morto!

Na CORÉIA DO NORTE,
o filho do morto


