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PRESIDENTA ZERO

FEB - 70 ANOS

Convite

Os presidentes do Grupo Inconfidência, AOR-EB - Associação dos Oficiais
da Reserva/BH, ANVFEB/BH - Associação Nacional dos Veteranos da FEB,
Clube de Subtenentes e Sargentos do Exército/BH, ABEMIFA - Associação
Beneficente dos Militares das Forças Armadas, Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil/BH, AREB/BH - Associação dos Reservistas
do Brasil, ABMIGAer - Associação Beneficente dos Militares Inativos e
Graduados da Aeronáutica e do Círculo Monárquico/MG convidam seus
assinantes, associados e integrantes para a palestra em homenagem aos
70 anos do desambarque da FEB - Força Expedicionária Brasileira na
Itália, a ser ministrada pelo presidente da Casa da FEB,
General de Divisão MARCIO ROSENDO DE MELO.
Data: 25 de Fevereiro - Terça-Feira - Hora: 19:30
Local: Círculo Militar/BH (com estacionamento)

COMPAREÇA E CONVIDE SEUS PARENTES E AMIGOS.
Este convite é extensivo aos Comandos da 4ª Região Militar,
do CIAAR - Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica,
Polícia Militar/MG e aos alunos do Colégio Militar, do CPOR/BH
e da Academia de Polícia Militar.

Símbolo irônico da campanha que militares brasileiros, na Ativa e na Reserva,
vão liderar, na internet, em favor do voto anti-PT em 2014, mostra o famoso
Sargento Taínha dando um chutão no traseiro de uma recruta que faz
jus ao nome Zero (à esquerda)...
O movimento tem um nome: Campanha Nacional Pró-Brasil 2014.
Sem o PT, o Brasil Será Bem Melhor!

AS FORÇAS ARMADAS TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPEDIR,
A QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO DO COMUNISMO NO BRASIL.
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ELEIÇÕES, URNAS ELETRÔNICAS e FRAUDE

E

A QUEM APELAR DIANTE DE TANTA CANALHICE?

mbora a condução da economia brasileira apresente aspectos altamente
negativos - os juros em processo de subida, a inflação, também, em alta, política
fiscal inadequada e crescimento pífio,
tudo isso permeado por intensa corrupção,
possibilitando a perda de bilhões de reais
que escorrem pelos ralos, apenas para citar
o BNDES e a Petrobras - o processo eleitoral
em andamento parece se mostrar favorável
a continuidade do desgoverno atual, contando com a benevolência de uma Imprensa
venal e de partidos e políticos comprados.
O baixo índice de desemprego, o
alto valor das reservas internacionais e o
baixo crescimento, aliados às políticas
assistencialistas, cujos resultados a propaganda governamental apresenta como
grandes conquistas sociais, torna difícil
mudar o voto petista de grande parcela
do eleitorado e desmobilizar o curral eleitoral de cerca de 40 milhões de votantes
(afirmação do mensaleiro José Dirceu),
cuja percepção do governo é a de que,
este, lhes deu melhor qualidade de vida.
Para agravar, a chamada oposição,
tendo Aécio Neves (telhado de vidro) como
candidato e Fernando Henrique Cardoso
como principal cabo eleitoral e Eduardo
Campos, um quase desconhecido a nível
nacional, com sua parceira Marina (que
mais atrapalha do que ajuda, embora a carga
de votos que pretensamente tem, herança
da eleição passada) não mostra, até agora,
o perfil capaz de empolgar o eleitorado
crescente e conscientemente descontente com a situação atual. Eles, os candidatos, significam, sem dúvida, mais do mesmo que aí está. Há, pois, necessidade urgente de um candidato de real oposição, que
assuma com convicção os valores, ideias e
ideais daqueles que são chamados, pejorativamente, por uma esquerda que reúne a
escória política brasileira, de direita.
Por outro lado, qualquer eventual

susto não esperado, produzido pelo eleitorado, colocando a candidata, atual Presidente, em minoria de votos, será corrigido
pela fraude do sistema de computação dos
votos, por hackers a serviço do PT. Senão,
vejamos, entre outras acusações não levadas em conta pela Justiça Eleitoral:
Em 17 de abri de 2013, o Instituto de
Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) promoveu o 1.º
Fórum Nacional de Segurança em
Urnas Eletrônicas, no campus da
USP de São Carlos e contou com
especialistas em política e em segurança da informação, que discutiram
as possibilidades tecnológicas de
ocorrência de fraudes nas urnas
eletrônicas utilizadas no Brasil.
O professor Diego Aranha,
da Universidade de Brasilia (UnB),
apresentou os resultado de testes
feitos em 2012, atendendo à edital
do próprio TSE. Sua equipe conseguiu acessar ilegalmente o sistema, recuperando a lista de votação completa durante o tempo de análise
da urna, além de descobrir como decodificar todo o registro dos votos encontrados, possibilitando a modificação dos
resultados.
Os membros da banca do edital entenderam os testes como forma de fraude,
demonstrando a fragilidade do sistema
de segurança das urnas. Aranha informou que sua equipe apresentou um relatório técnico ao TSE para adequação de
todas as irregularidades nas urnas. Segundo ele, o TSE respondeu dizendo que
tais requisitos haviam sido atendidos,

porém, não divulgou um boletim informando quais detalhes e procedimentos
haviam sido tomados.
Entretanto, em 10 de dezembro de
2013, acompanhado por um especialista
em transmissão de dados, Reinaldo Mendonça, e de um Delegado de Polícia, Alexandre Neto, um jovem hacker de 19 anos,

identificado apenas como Rangel, mostrou
como, através de acesso ilegal e privilegiado à intranet da Justiça Eleitoral, no Rio de
Janeiro, interceptou os dados que alimentavam o sistema de totalização e, após o
retardo do envio desses dados aos computadores da Justiça Eleitoral, alterou
resultados, beneficiando candidatos em
detrimento de outros, sem nada ser oficialmente detectado.
A gente entra na rede da Justiça
Eleitoral quando os resultados estão sendo
transmitidos para a totalização e depois que
50% dos dados já foram transmitidos, atu-

Eles que venham! Por aqui, não passarão!
O General Marco Felício é candidato
à presidência do Clube Militar pela
CHAPA TRADIÇÃO, COESÃO e AÇÃO

MOTIM DOS MARINHEIROS

Em 28 de março de 1964, após serem liberados do quartel do 1º Batalhão de Guardas, na
Avenida D. Pedro II, fuzileiros navais e marinheiros amotinados, portando faixas de solidariedade
do Comando Geral dos Trabalhadores, da Liga Feminina, dos Trabalhadores intelectuais e
outras entidades de esquerda, iniciaram caminhada pela Avenida Presidente Vargas, até a Igreja da Candelária.
Na foto, o Almirante Pedro Paulo de Araujo Suzano carregado nos ombros de marinheiros.

amos. Modificamos resultados mesmo quando a totalização está
*Marco Antonio
prestes a ser fechada,
Felício da Silva
explicou Rangel como
fraudava resultados.
Rangel, que está vivendo sob proteção policial e já prestou depoimento na
Polícia Federal, declarou aos presentes que
não atuava sozinho: fazia parte de pequeno
grupo que, através de acessos privilegiados à rede de dados da Oi, alterava votações
antes que elas fossem oficialmente computadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
A fraude, acrescentou, era feita em benefício de políticos com base eleitoral na Região
dos Lagos. Citou, inclusive, nomes.
O relato de Rangel foi precedido por
exposição do especialista Reinaldo Mendonça, mostrando como ocorre a fraude
dentro da intranet, rede que a Justiça Eleitoral garante ser segura e inexpugnável.
O professor Pedro Rezende, especialista em Ciência da Computação, professor de criptografia da Universidade de
Brasília (UnB), presente à exposição,
mostrou o trabalho permanente do TSE
em propagar a total segurança das urnas,
embora, elas sejam ultrapassadas e inseguras. Também, o professor Luiz Felipe, do Coppe da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, reforçou a idéia de que
é necessário aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro, hoje inseguro, na sua
opinião de especialista no assunto.
Tendo em vista o acima e a falta de
providências por quem de direito, pergunta-se:
A quem apelar,
diante de tanta canalhice?

A HISTÓRIA
NÃO PODE SER
APAGADA NEM
REESCRITA
Reação popular dos paulistas aos
descalabros do Governo foi demonstrada nas manifestações contrárias à
política socializante e à corrupção na Marcha da Família
com Deus pela Liberdade, realizada na capital de São Paulo em
19 de março de 1964.

*General de Brigada - Cientista Político, exOficial de Ligação ao Comando e Armas
Combinadas do Exército Norte Americano, exAssessor do Gabinete do Ministro do Exército,
Analista de Inteligência
E-mail: marco.felicio@yahoo.com
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Jornal A Manhã da Aliança Nacional Libertadora, Rio, 27/11/1935

magine um Brasil que elegesse adversários políticos para presidente e vicepresidente da República, para exercerem juntinhos os seus mandatos, como
aconteceu com JK e Jânio Quadros com
João Goulart. E no qual Carlos Prestes, o
líder do ilegal Partido Comunista Brasileiro, com sua prisão decretada, submisso a
uma potência estrangeira responsável
pela morte de brasileiros  a hoje finada

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas  circulasse faceiro por aí, reunindo-se escondidinho com autoridades e
afirmando estar "no governo".
Some-se a isso um presidente anterior, Getúlio Vargas, que descobriu que o
"mar de lama" que o cercava no palácio
mandava matar opositores e, desesperado ante a perspectiva de ser alijado do
poder, decidiu se matar. Subtraia então
um presidente em exercício, Carlos Luz,
decidindo dar um golpe para não deixar o
sucessor eleito tomar posse, com o seu
ministro da Guerra, o General Lott, dando
um contragolpe com direito a correria de
tropas pelo Rio de Janeiro e tiro de canhão em navio de guerra da Marinha
apinhado de políticos.
Se ouviu falar, mas não entendeu

ESTELIONATO HISTÓRICO
nada de uma estória de marinheiros rebelados no Sindicato dos Metalúrgicos do
Rio de Janeiro, extrapole para uma tragédia
bem recente e visualize os controladores de
voo da Aeronáutica, arrolados na investigação do acidente da aeronave da Gol em
2006, depois de presos por indisciplina,
saírem libertos pelo presidente da República, em triunfo diante das câmeras, carregando nos ombros um "Brigadeiro do
Povo", e que o ministro (ou comandante) da
Aeronáutica que os puniu se demitisse.
Volte um pouquinho para ver se entende o motim dos sargentos em Brasília e
coloque militares da ativa armados e entrincheirados num ministério da Espla-

Tropa do Exército retira os amotinados do
Sindicato - 25/03/1964

nada, amotinados contra uma decisão do
STF. Multiplique tudo pela renúncia de
Jânio Quadros, eleito pela direita, e a convocação de João Goulart, que estava visitando a China comunista em plena Guerra Fria, para assumir o governo.
Divida isso pela apresentação por
um deputado no Congresso Nacional
do documento dos ministros militares,
alertando que aquilo não ia dar certo, e
Leonel Brizola, cunhado de João Goulart,
em resposta, promovendo um levante
armado no Rio Grande do Sul, estado que
governava. Eleve tudo ao quadrado com
João Goulart, presidente em pleno poder,
berrando num comício em frente ao Ministério da Guerra para uma multidão
ensandecida que pedia "reformas
de base" na "lei ou na marra", indo
participar dias depois de uma assembleia de dois mil sargentos no
Automóvel Clube do Brasil.
Complicado não? Mas esse
era o Brasil de cinco ou seis décadas atrás. O que aconteceu, só pode hoje ser imaginado, pois nada
disso está nos livros. Foi apagado.
Afinal, em sociedades não deTropa do Exército defronte ao Ministério da Marinha, senvolvidas, os poderosos do momento podem promover ou proibir
em Brasília, em setembro de 1963

os livros que bem entendem, pretendendo reescrever a história a seu bel prazer,
e isso, por sinal, faz parte do desconhecimento que as caracteriza.
Por incrível que pareça, não são
livros que fazem a História. Eles podem
ser elogiados, queimados ou ignorados.
O que faz a História são os registros dos
fatos e a memória dos acontecimentos,
sujeitos ao reexame dos pesquisadores e
às interpretações dos historiadores. Neste ano, não serão os incontáveis livros,
filmes, peças teatrais, seminários, reportagens e programas de rádio e TV sobre
1964 -de cunho sectário e marxista mas
pagos com o dinheiro de todos nós - que
irão alterar a memória e a História do Brasil.
No entanto, o apagamento transitório da História, a recusa em examinar prudentemente os acontecimentos de nosso
passado tem consequências, políticas.
É difícil imaginar que o maniqueísmo
esquerdista que se pratica hoje no País não
afete a nossa capacidade de apreender a
realidade. Emprega-se o Exército e as polí-

33

Historiador Sérgio Paulo Muniz Costa

O ALMIRANTE Cândido Aragão volta ao
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, carregado em triunfo nos ombros
dos marujos vitoriosos

cional e a paz social. Impõe-se à população ordeira e trabalhadora uma legislação
cada vez mais intrusiva e extorsiva, ao
mesmo tempo que se transige no cumprimento da lei e da ordem por marginais
individuais e coletivos.
Um país que recentemente se orgulhou
de universalizar o ensino elementar, queda-se
perplexo diante da falência das escolas em ensinar o mínimo a muitos.
A liberdade de
ação que a esquerda
dispõe atualmente paComício da Central do Brasil - 13/03/1964
ra desgovernar o Brasil
cias para expulsarem milhares de brasilei- foi conquistada com a falsificação do
passado. Algo tão eficaz que conseguiu
ros de suas terras em nome de supostos
calar a direita e o centro do espectro podireitos posteriores, ao mesmo tempo em
que se impede que defendam o incon- litico no debate sobre os rumos do País.
Parte expressiva da dita oposição
trastável direito anterior de propriedade.
A miscigenação e a tolerância que tem as mesmas origens esquerdistas dos
marcaram nossa evolução histórica fo- grupos hegemônicos no poder e tem-se a
impressão de que simplesmente gostaria
ram descartadas, substituídas por um racialismo que compromete a unidade na- de sê-los, em gênero, número e grau.
Havia durante o regime militar mais
pluralismo politico e ideológico do que
existe hoje. Isso é um fato e assinala um
retrocesso do qual muito pouca gente se
dá conta.
A diferença entre o Brasil de 1964 e
1985 é abismal, não só do ponto de vista
econômico e social. O arcabouço politico,
jurídico e institucional da atual república é
também o resultado do reformismo do regime militar, goste-se dele ou não. Apenas
alguns ousarão afirmar isso ao longo de
2014, mas o mínimo que conseguirem servirá sempre para lembrar que aquilo que fazemos com nossa memória enquanto povo é
o que definirá o que seremos como nação.

Jango no Automóvel Clube a 30 de março - 1964

(Publicado no Diário do Comércio, 15 Jan 2014)
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ANOMIA, O CASO BRASILEIRO

* Maria Lucia
Victor Barbosa

O

A entrada do PT na Presidência da República
acentuou um processo de anomia através de
sucessivos e impunes escândalos de corrupção.
Prevalece o individualismo, o hedonismo, a
vulgaridade, a mediocridade, a imoralidade.
A Economia, a Saúde e a Educação estão em
situação de iminente falência.

sociólogo Emile Durkeim (1858-1917)
plano internacional reinava calmaria econôviveu as turbulências do início da socimica. No âmbito interno nenhuma oposição
edade industrial e isto influenciou sua preopartidária ou institucional. As performances
cupação com a ordem e com novas ideias moescrachadas do pobre operário agradavam a
rais capazes de guiar o comportamento das
maioria e formou-se uma representação colepessoas. Ele observou os conflitos resultantiva que aceitava todos os desvios e desmandos
tes das transformações socioeconômicas nas
do governo. Diante da roubalheira o povo
sociedades europeias e concluiu que havia um
dizia: se eu estivesse lá faria a mesma coisa.
estado de anomia, ou seja, a ausência de leis,
O todo-poderoso Lula da Silva se reede normas, de regras de comportamento clalegeu e fez mais, obteve um terceiro mandaramente estabelecidas.
to sem precisar alterar a Constituição. Isso
Na atualidade o rápido desenvolvimenporque elegeu uma subordinada que não dá
to dos meios de transporte, de comunicação,
passo sem ouvir suas ordens.
da tecnologia, da ciência indica a transição
Contudo, no final do segundo mandato
para um mundo mais complexo onde o conhede Lula da Silva a economia do Brasil paraíso
cimento de hoje é rapidamente ultrapassado
começou a fazer água e os três anos da sucesamanhã. Nesse contexto valores são perdisora tem sido um fiasco retumbante.
dos, instituições se desagregam, percepções
O álibi para o descalabro é a a crise inentre o certo e o errado desaternacional, mas, na verdade foi
Por isso mesmo foi
parecem e o indivíduo parece
a politica econômica incompeuma mosca tonta na janela de
marcante o julgamento do tente e errática da presidente e
um trem-bala. Prevalece o indo Mr M autor das mágicas
mensalão quando, pela
dividualismo, o hedonismo,
contábeis, ou seja, do Senhor
primeira vez, poderosos e
a vulgaridade, a mediocridaMantega, que está nos conduseus coadjuvantes foram
de, a imoralidade.
zindo ao fracasso.
parar
na
cadeia
por
conta
Como as sociedades
O governo do PT conseda coragem e da firmeza
são dinâmicas e não dá para
guiu nos transformar no país
do ministro Joaquim
permanecer nesse estado indos pibinhos, no lanterninha
definidamente aos poucos vai
dos BRICS. A inflação cresce,
Barbosa auxiliado por
se construindo uma nova ortivemos em 2013 o maior déalguns ministros do STF.
dem. Paralelamente começam
ficit comercial de nossa hisa surgir novas representações coletivas, outro
tória, com resultado negativo de US$ 81,3
conceito de Durkeim a significar experiências
bilhões, a geração de emprego recuou 18,6%
advindas da influência grupal  família, parno ano passado, a desvalorização cambial já é
tido político, religião, etc.- que suprem os inoutro grave problema.
divíduos com ideias e atitudes que ele aceita
Existe, porém, algo mais que a econocomo se fossem pessoais.
mia. Lula da Silva se aliou à escória governaNo Brasil, país da impunidade, do jeimental, a começar pela América Latina. Insutinho, da malandragem sempre houve certa
flou ódios raciais. Jogou a Educação no nível
anomia. Um salvo-conduto para o desfrute
mais baixo enquanto seu ministro Haddad
impune de atos de corrupção. Uma largueza
tentava insuflar amoralidade na formação das
moral que encanta os estrangeiros que aqui
crianças. A Saúde virou sinônimo de crueldavêm usufruí-la sem jamais ousarem repeti-la
de e não serão médicos cubanos, ideologicaem seu país. Características essas culturais
mente trazidos para cá, que reporão a falta de
originadas historicamente e aprimoradas ao
estrutura de hospitais e postos de saúde.
longo do tempo.
Agora está sendo colhido o que foi planContudo, foi com a entrada do PT na
tado com os votos no PT. A manifestação
presidência da República que acentuou nossa
pacífica de junho, em 2013, foi só um passo
anomia. Isso se deu através dos sucessivos e
tolhido pela entrada dos tais black blocs, poimpunes escândalos de corrupção do partido
liticamente inseridos ou não. Entretanto, váque se dizia o único ético, o puro, aquele que
rias outras manifestações vêm se espalhando
vinha para mudar o que estava errado. No
pelo país de forma violenta com queima de
poder o PT se tornou não um partido não
ônibus, interdição de estradas, depredações,
igual aos outros, mas pior.
saques. Enquanto isso aumenta a força da criPor isso mesmo foi marcante o julgaminalidade dando a nítida impressão de que
mento do mensalão quando, pela primeira
um tenebroso Estado paralelo se sobrepõe ao
vez, poderosos e seus coadjuvantes foram paEstado de Direito.
rar na cadeia por conta da coragem e da firmeza
A rotineira barbárie da prisão de Pedrido ministro Joaquim Barbosa auxiliado por
nhas é a ilustração mais perfeita da anomia
alguns ministros do STF.
brasileira a qual devemos agradecer aos nosLula da Silva sempre foi um homem de
sos governantes, especialmente, ao governo
muita sorte ajudada por sua verborragia. Herdo PT.
* Socióloga e articulista.
dou um país sem inflação, além de políticas
mlucia@sercomtel.com.br
públicas as quais de certo modo imitou. No
www.maluvibar.blogspot.com
ANOMIA: s.f., violação da lei, ilegalidade // falta de lei estabelecida, anarquia.
(Dicionário Caldas Aulete )
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ENSAIO GERAL

Grupos de manifestantes saem às ruas para
protestar contra os gastos absurdos da Copa.
Trata-se de movimentos orquestrados pela
corruptocracia que está no poder há mais de dez
anos. O local predileto é São Paulo, estado não governado pelo
PT, para obrigar reações violentas da polícia, desgastantes
para o governo estadual.

C

*Clovis Purper
Bandeira

om a proximidade do Carnaval, as es- Militar e desgastar o
colas de samba e blocos carnavales- governo estadual  que por coincidência
cos afinam seus tamborins e capricham no não é do PT  apareceram os famigerados
rebolado das passistas, nos ensaios técni- black blocs, com sua sanha destruidora,
cos para a grande festa. No Sambódromo e atacando bancos e empresas comerciais
nas ruas, treinam para a apresentação.
que julgam representar o capitalismo.
No final da semana passada, outro Nada a ver com Copa ou esporte.
tipo de ensaio aconteceu. Nas capitais esNa manifestação anticopa há, sem
taduais onde ocorrerão jogos
dúvida, pessoas desgosda Copa do Mundo de Futebol,
tosas com o desperdício
Vai
dar
samba.
saíram às ruas grupos de manide dinheiro público, com
E, não se iludam, a submissão às exigêncifestantes, gritando palavras de
ordem contra a Copa e seu cusdançaremos todos. as exageradas da FIFA,
to absurdo  até agora, quase
com o atraso ou a não
nove bilhões de reais foram torrados na realização das obras de mobilidade urbaconstrução de arenas que ficarão, a maior na que seriam o resultado durável de
parte, ociosas depois da competição.
benefícios para a população. Mas a cúNão se trata, como querem fazer pula dos manifestantes, que encampa
parecer, de movimento espontâneo. Bas- qualquer tipo de reclamação para aumenta ver que as passeatas ocorreram no mes- tar o efetivo que protesta, está mesmo
mo dia, quase na mesma hora, em diversas interessada na agitação política e no docidades, o que denuncia uma coordena- mínio de seu desenrolar, assumindo desção de âmbito nacional.
de já a organização e o comando das
Os organizadores não tentam se passeatas, cujo tamanho e violência auesconder: lá estavam as bandeiras do mentarão com a maior proximidade do
PSTU, PSol, PCB, PT e outros condôminos campeonato.
da corruptocracia no poder há mais de
Desta maneira, os políticos não cordez anos. Não faltou nem mesmo, em rerão o risco de assistirem, estupefatos,
algumas cidades, a adesão de movimen- a manifestações sem controle dos partitos sociais teleguiados pela corte es- dos que as dominam desde sempre, como
querdista. Os mesmos que comemoraram aconteceu em julho passado.
efusivamente a escolha do Brasil para seAssim, cada grupo ensaia para sua
diar a Copa, então uma vitória do prestí- festa particular.
gio internacional de seu guru eterno.
Os blocos e os blocs estão nas ruas.
Em São Paulo, palco predileto das Vai dar samba. E, não se iludam, dançaredemonstrações mais violentas, para obri- mos todos.
* General de Divisão - Assessor da Presidência
gar a reação também violenta da Polícia

Publicado no Inconfidência, nº 83 de 12 de julho de 2005
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ELEIÇÕES: NADA DE
NOVO NO FRONT

* Ipojuca Pontes

C

Diante de uma quadro político sem
grandes possibilidades competitivas, tudo
indica que não há como temer a derrota
de Dilma Rousseff, preposto de Lula, nas
próximas eleições presidenciais.

onforme dito e sabido, 2014 é o ano das eleições presidenciais. Em
que pese o escândalo do mensalão, ou justamente por causa dele,
Lula da Silva, agora portando bigodinho de fazer inveja ao Valete de
Paus do ordinário baralho Copag, reapareceu em cena para garantir
ao distinto público que o PT irá permanecer no poder, no mínimo, até
2020, ou 2024, quem sabe com ele próprio, já em idade provecta,
aboletado no macia cadeira do Palácio Planalto  quebrando, assim,
o recorde da ditadura dos milicos, que durou 21 anos.
A corriola do PT é escolada. Para se manter no suntuoso trono
de Brasília seus asseclas fazem de um ... tudo (como se diz nas feiras
populares nordestinas). Por exemplo: no final do ano, o Palácio do
Planalto, para evitar surpresas e situar melhor a candidata Rousseff,
contratou a peso de ouro os serviços de alguns institutos de pesquisas para saber, em caráter sigiloso, como anda a cabeça do eleitor
até as vésperas das eleições, em especial depois das manifestações
que tomaram conta do país a partir de junho passado.
Diante do fato, a oposição protestou: além do dinheiro do
contrato ser público, a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação impede o caráter sigiloso das pesquisas. Para a oposição, a
partir de dispositivos legais, no momento mesmo em que os institutos repassam as informações aos órgãos públicos, essas informações tornam-se automaticamente públicas.
Claro, como esperado o governo tirou de letra a chiadeira inútil.
E a tola oposição descobriu mais uma vez que, entre nós, em matéria
de leis eleitorais, a expressão Dura Lex Sed Lex não funciona nem
na base do Gumex!
Contudo, nos bastidores do poder, em que pese o pleno funcionamento da máquina petista e do apontado favoritismo das pesquisas,
há quem garanta que a presidenta Rousseff anda intranquila. De fato,
o ano é fatídico. O economista Delfim Neto, seu ex-guru, vaticinou para
2014 o desabar de uma tempestade perfeita, fenômeno que incorpora, de uma só vez, a disparada do dólar, o aumento da taxa da inflação, a fuga de capitais e a redução das notas de classificação do
Brasil nos mapas dos organismos financeiros internacionais. Ou seja, ausência de desenvolvimento e mais desajuste social.
(Por sua vez, não há como negar que o país se encharca na desenfreada corrupção pública e privada, na incúria administrativa e nos
estratosféricos índices de violência, traduzidos, segundo o Anuário
Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no elevado tráfico (e consumo) de todo tipo de droga e na formidável ocorrência de
mais de 70 mil homicídios anuais, excluídos os casos de roubos, estupros, pedofilia, etc.)
Num país com uma oposição atuante, a simples menção da expressão tempestade perfeita, com toda carga negativa que ela carrega,
já faria o governo tremer nas bases. Mas não no Brasil. Como inexiste
oposição no pedaço, não há como temer a derrota de Dilma Rousseff,
preposto de Lula, nas próximas eleições presidenciais.
Com efeito, o que temer, por exemplo, de Aécio Neves, candidato
que, flagrado em contravenção de trânsito, deixa de lado o veiculo que
dirige e foge às pressas, como um rato, do teste do bafômetro? Ou de
um César Maia, cria de Brizola e da Cepal comunista, cujo objetivo político é privilegiar o funcionalismo público e ampliar o controle do Estado
sobre a população? Ou mesmo da conflituosa dupla Marina SilvaEduardo Campos (segundo se diz, filho de Chico Buarque), em essência
seguidora do mesmo postulado ideológico que rege Lula, Dilma, PT e
as práticas totalizantes do Foro de São Paulo? Resposta irrecorrível: mais
do mesmo.
Não há, portanto, com que o governo se preocupar. Se a oposição
se preparar com afinco e atuar de forma vigorosa nos próximos dez anos,
talvez depois de 2024, como quer o Dr. Lula, chegue ao poder. Até lá
terá de suportar as distintas tempestades perfeitas que na certa
virão por ai.
* Cineasta, ex-Secretário de Cultura e Jornalista
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CONCLUSÃO PATÉTICA

Os falecimentos de Juscelino e de Jango ainda hoje alimentam fantasias e
pilantragens, buscando culpar os governos militares para obterem vantagens
políticas. Decência mostrou a filha do motorista de Juscelino quando,
recentemente, negou mais uma exumação, dizendo Eu poderia pedir
indenização, mas meu pai me ensinou que a mentira prende e a verdade solta.

A

presentador do telejornal SBT narra como reportagem da emissora de 8/11 colaborou com a
Comissão da Verdade (?) de São Paulo para provar
que a morte de Juscelino Kubitschek em 1976 foi
resultado de uma conspiração. Assassinado pela
ditadura virou manchete geral.
Como dito, entrevista exclusiva, marcha batida, Chico Buarque, cruzes, soldados,... caminhoneiro Ademar Jahn a olhar em devaneio a estrada onde
houve o acidente. Conta o repórter que Ademar ia
atrás do caminhão (pela foto uma carreta grande), que
o fato se deu às 5:30 h da tarde, no dia 22 de agosto,
que o testemunho de Ademar reforça a suspeita de
que não foi um acidente; que ele tinha o costume de
olhar para pista contrária. Ademar declara que o
motorista do Juscelino não tinha mais sentido de
vida, ele estava deitado em cima do volante....

Na entrevista publicada em 17Jan2006 em A
Notícia -SC, Ademar cita que havia uma neblina
comum naquele trecho; que na pista contrária na
frente do opala havia um caminhão; que o Opala
tentou ultrapassar o caminhão; que o ônibus pretendia podar os dois veículos, já trafegando à direita;
que o Opala tocou com o para-choque dianteiro no
ônibus...; que JK estava de japona. Logo, anoitecer,
frio e sob neblina. Como conseguiu Adhemar Jahn
tamanha façanha, observar que o motorista de JK já
estava morto ao atravessar a pista e o choque do
Opala com o ônibus; isto em desacordo com o
motorista da Cometa que nega tal colisão. Como
conta, a carreta e ele tinham ultrapassado na subida
outro caminhão, quando o opala atingiu a carreta no
momento que esta retornava para a direita.
A visibilidade não era boa mais a imperiosa
concentração no momento da ultrapassagem, em
curva e próximo a pontes, põem em dúvida descrição
tão detalhada do ocorrido no outro lado pista. O
Estadão do dia seguinte reporta que eram 18:40, que
o acidente ocorreu em pequena reta, após uma curva
fechada, entre duas pontes, no ponto conhecido co-

* Ernesto Caruso

mo serrinha, que o Opala descia em alta velocidade,
que o impacto da colisão tirou o carro da pista.
Só em filme de 007, imaginar que naquele momento, sob neblina, envolvendo veículos de porte em
alta velocidade, um atirador de elite poderia atingir a
cabeça do motorista de JK no Opala entre o caminhão
e ônibus, ultrapassando uns aos outros. Pois, o perito
Alberto Carlos, na mesma reportagem diz ter certeza
absoluta de que o motorista de JK foi atingido por tiro.
Fez parte da exumação do cadáver do motorista Geraldo Ribeiro em 1996 (20 anos depois); diz que
observou um furo na cabeça do motorista; que pretendia fotografar, mas foi impedido. Por que não
denunciou? A "ditadura" já estava fora desde 1985.
Os peritos que fizeram os trabalhos em 1996
e em 2001, assessorando a Câmara dos Deputados
em nova investigação defendem que houve um
acidente automobilístico, inclusive o médico-legista Márcio Alberto Cardoso, que fez
a perícia na ossada de Geraldo Ribeiro em 1996.
O vereador Gilberto Natalini, presidente da Comissão Municipal afirma: "Não
temos dúvida de que Juscelino foi vítima de conspiração,
complô e atentado político..
Como alega ter sido preso
político e torturado, fica incoerente o seu papel de juiz
e vítima.
Por que matar JK? Era
um pacifista, não representava ameaça alguma ao governo Geisel na fase da abertura política. Juscelino tinha 73 anos e recuperara os
direitos políticos 2 anos antes do acidente. Conspiração é a orquestração do
governo Dilma a expiar a sua culpa e de companheiros no terrorismo, sequestro, guerrilha, não inspirado em Mandela como pronunciou nos funerais do
líder africano. Lá era para libertar o negro da
escravidão/apartheid aqui para implantar o comunismo assassino tipo Cuba.
Por que matar Jango na Argentina? Exumar
agora, pois morreu ao lado da esposa Maria Teresa
que sempre vetou tal procedimento. Brizola estava ao
lado, no Uruguai! Morreu velho em 2004 aos 82 anos.
De lá conduziu movimentos revolucionários no Brasil; ao que consta recebeu um milhão de dólares de
Cuba. Por que não foi morto pela "ditadura"?
E o ex-guerrilheiro/ex-deputado Genoíno? Está
vivo até hoje, agora, preso por corrupção.
A filha do motorista de JK, Maria de Lourdes
exclama revoltada: Essa tese de tiro é muito primária,
que sou advogada... Eu poderia pedir indenização,
mas meu pai me ensinou que a mentira prende e a
verdade solta.
Mais seriedade senhores do destino,
mistificadores.
*Coronel

NR: Como o atirador poderia saber a hora que o Opala do JK passaria? Teria sido avisado pelo
"celular"!? Seria muito mais fácil e lógico dar um tiro na cabeça do Juscelino...

A IMPRENSA NOTICIOU
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DILMA EXONERA DIRETOR DA ANAC
ENVOLVIDO EM CASO ROSEMARY

A

Tai Nalon

presidente Dilma Rousseff autorizou a
exoneração no dia 31 de dezembro do
diretor da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) Rubens Carlos Vieira.
O afastamento, a pedido, foi publicado na edição do "Diário
Oficial da União". Vieira
já não exercia suas funções no órgão desde novembro de 2012.
Junto com seu irmão, Paulo Vieira, ex-diretor da Agência Nacional de Águas, esteve no
centro do escândalo que
envolveu a ex-funcionária da Presidência da República Rosemary Noronha. No final de 2012,
Rosemary tornou-se um
dos alvos da investigação deflagrada na Operação Porto Seguro,
da Polícia Federal, sobre um esquema de
venda de pareceres e tráfico de influência
no governo.
Indiciada por formação de quadrilha,

ela pediu exoneração do cargo em dezembro
de 2012. À época, a Polícia Federal chegou
a fazer uma busca e apreensão no gabinete
paulista da Presidência.
O caso ganhou notoriedade pelo posto que ela ocupava na administração petista e pela relação próxima que mantinha com o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Foi ela quem indicou para
os cargos nas agências os
irmãos Vieira, que foram presos durante a operação da
sob por suspeita de negociar pareceres em troca de
propina.
A investigação teve
início em 2011, após a PF ter
sido procurada por um servidor do TCU (Tribunal de
Contas da União) que denunciou o oferecimento de R$ 300 mil como suborno para que
ele elaborasse um parecer técnico que beneficiaria um grupo de empresas do setor
portuário. E o Lula, calaaaaaaaaado...

EM OITO DIAS, ARRECADAÇÃO PARA DELÚBIO
SUPERA R$ 1 MILHÃO; EXCEDENTE SERÁ
REPASSADO A DIRCEU E JOÃO PAULO CUNHA

D

oar dinheiro para pagar a multa de um condenado, é tornar-se cúmplice do crime. É fazer parte da quadrilha que assalta nossos bolsos todos os dias.
Permitir coleta de dinheiro, para pagar a multa imposta pela Justiça, equivale a distribuir a pena por várias pessoas, quando o culpado é apenas um: o condenado.
Assim, a coleta torna-se uma forma de permitir a impunidade e continua-se estimulando o crime.
Internet
O POVO DEVE EXIGIR:
1 - Que se apure rigorosamente de onde vem o dinheiro. Se for do governo, que seja feito
um processo criminal e puna-se os envolvidos.
2 - Que o dinheiro seja devolvido aos doadores e que eles sejam processados por cumplicidade aos bandidos condenados.
3 - Que a multa seja cobrada exclusivamente dos condenados, com uso de seus bens pessoais.
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ASSASSINATO DE REPUTAÇÕES

Saiba como os americanos da John Hopkins e da AFL-CIO
treinaram Lula para fazer o que fez no ABC
Lula é levado preso para o
Dops, em meio à greve de 1980 no
ABC. É notável que o preso político
esteja sem algema, fumando, ao
lado da própria mulher, numa camioneta, bem acomodado na poltrona - em plena "ditadura" militar.
O Dops tratava bem seus alcaguetes
no movimento sindical.

N

o seu livro Assassinato de Reputação, o delegado Romeu Tuma Júnior
faz revelações surpreendentes
sobre o início da vida sindical de
Lula no ABC. São informações
que nem mesmo José Nêumane
Pinto conta no seu livro O que
eu sei de Lula, no qual narra
detalhadamente o que acompanhou pessoalmente em São
Bernardo, no ocaso da ditadura militar.
No livro, Tuma Júnior conta que seu pai, o chefão do Dops,
Romeu Tuma, recrutou o líder
sindical como alcaguete da polícia. No seu

livro Jogo Duro, Editora Best Seller, 1988,
3a. edição, página 130 a 132, o banqueiro e
ex-presidente da Anfavea, Mário
Garnero,diz que Lula não chegou
a ser o cabo Anselmo do ABC,
mas andou perto disto. Ele escreveu no livro:
- O líder da esquerda brasileira costuma se esquecer, por
exemplo, de que esteve recebendo
lições de sindicalismo da John
Hopkins University, nos Estados
Unidos, 1972. Na universidade
americana, até hoje todos se lembram de um certo Lula com enorme
carinho.

SIGILO NA VIAGEM MESMO POR R$ 26.200,00
CADA QUARTO E TENDO ALUGADO 30 DELES

A

presidente Dilma Rousseff está em
Portugal, onde passa o fim de semana. A comitiva presidencial ocupa mais
de 30 quartos de dois dos hotéis mais caros
de Lisboa. Segundo o Estado apurou, a
suíte que ela utiliza custa, no preço da tabela, cerca de R$ 26,2 mil
(8 mil euros).
A viagem não estava na agenda oficial da
presidente, divulgada na
sexta-feira à noite, e foi
mantida em sigilo pelo Palácio do Planalto. A informação era de que ela estaria sem compromissos
oficiais hoje e amanhã.
Pela manhã, Dilma
deixou Zurique sem falar com a imprensa. A
presidente esteve na Suíça desde quintafeira e, ontem, foi uma das palestrantes no
Fórum Econômico Mundial, em Davos. O
próximo compromisso oficial é a inauguração de um porto financiado pelo Brasil em
Cuba, na segunda-feira.
Entre Davos e Cuba, Dilma e sua delegação decidiram passar o sábado em Lisboa. Além da presidente, a comitiva conta

com alguns dos ministros que a acompanharam até a Suíça.
Ela se hospeda no hotel Ritz de Lisboa. O estabelecimento colocou uma enorme bandeira do Brasil na porta para homenagear a presidente. Já sua delegação de
apoio ocupará mais 25 quartos no hotel Tivoli.
Os dois aviões da delegação de Dilma decolaram
de Zurique às 12h15 horário
de Brasília. Ela deve deixar
Lisboa amanhã, às 10h (horário local).
Em Davos, Dilma fez
um apelo a investidores para que apostem no Brasil e
falou de programas de combate à pobreza.
Acompanhada. A presidente Dilma
chegou ao hotel em Lisboa acompanhada
dos ministros Fernando Pimentel (Desenvolvimento) e Luiz Alberto Figueiredo
(Relações Exteriores), além de Marco
Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência.
A assessoria informou que a passagem por Lisboa é uma parada técnica.

Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-passa-fim-de-semana-em-lisboa-em-sigilo,1122846,0.htm

Correio do Estado / Página 4 - 28/01
POLÍTICA - Coluna Cláudio Humberto por Ana Paula Leitão e Tereza Barros

Eis a burguesona. Deixou, há muito, o chinelinho, o cabelo desgrenhado, marca registrada
da esquerda oprimida, para frequentar os estilistas da esquerda, agora denominada caviar.
Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza.
Abril bate às portas para nova cobrança de Imposto de Renda para fazer face
às despesas da medeia guerrilheira.
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QUE PARTIDO É ESSE?

A HISTORIA É A MÃE DE
TODAS AS VERDADES

1985 - O PT é contra a eleição de Tancredo Neves e expulsa os deputados que votaram nele.
1988 - O PT vota contra a nova Constituição que mudou o rumo do Brasil.
1989 - O PT defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o Brasil
num caloteiro mundial.
1993 - Presidente Itamar Franco convoca todos os partidos para um governo de coalizão
pelo bem do país. O PT foi contra e não participou.
1994 - O PT vota contra o Plano Real e diz que a medida é eleitoreira.
1996 - O PT vota contra a reeleição. Hoje defende.
1998 - O PT vota contra a privatização da telefonia, medida que hoje nos permite ter acesso
à internet e mais de 150 milhões de linhas telefônicas.
1999 - O PT vota contra a adoção do câmbio flutuante.
1999 - O PT vota contra a adoção das metas de inflação.
2000 - O PT luta ferozmente contra a criação da Lei Responsabilidade Fiscal, que obriga
os governantes a gastarem apenas o que arrecadarem, ou seja, o óbvio que não era feito no Brasil.
Por que será?
2001 - O PT vota contra a criação dos programas sociais no governo Fernando Henrique
Cardoso: Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás e outras bolsas são classificadas como
esmolas eleitoreiras e insuficientes.
Quase toda estrutura sócio-econômica do Brasil foi construída no período listado acima.
O PT foi contra tudo e contra todos.
Hoje roubam todos os avanços que os outros partidos promoveram e posam como os únicos
construtores de um país democrático.
Já que o PT foi contra tudo e contra todos desde a sua fundação, fica uma pergunta para
que os leitores respondam: em 11 anos de governo, quais as reformas que o PT promoveu no
Brasil para mudar o que os seus antecessores deixaram?
Esta é uma comunicação oficial do Instituto Endireita Brasil.

PEGA
NA
MENTIRA

O BRASIL DO PT
2003 / 2013

Maior consumidor de Crack do mundo.
2º maior consumidor de Cocaína do planeta.
l Mais de 50 mil assassinatos por ano.
l Mais de 45 mil mortes no trânsito por ano.
l Mensalão - Os maiores impostos do mundo.
l Dívida Interna quase triplicou de valor.
l Maiores escândalos de corrupção da história da República
Brasileira.
l Bilhões de reais gastos com propaganda.
l Os bancos tiveram os maiores lucros da história desse país.
l 1 bilhão e 360 milhões enviados para Cuba e ditaduras
africanas.
l
l

O

PORTO DE MARIEL

Porto de Mariel foi inaugurado no fim do mês de janeiro, com a presença da
presidente Dilma e do ditador Raúl Castro.
Com capacidade de carga 30% maior que o porto pernambucano da Suape, o
mais importante do Nordeste, a presidente Dilma Rousseff inaugurou o porto de
Mariel, que consumiu, segundo a VEJA, US$
682 milhões e foi iniciado pelo ex-presidente
Lula em 2008. O BNDES financiou 71% das
obras, realizadas pela Odebrecht. O moderníssimo porto está situado....em CUBA!
O ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento e Comércio Exterior, classificou o contrato como secreto.
Só em 2027 os brasileiros poderão tomar
conhecimento do que levou o PT a investir em
um porto cubano, quando os portos brasileiros estão carecendo de obras urgentes.
Santos está assoreado e o governo
investiu apenas US$ 15,5 milhões na infraestrutura portuária brasileira em 2013.
Apenas 7% do total previsto no orçamento federal.
A campanha de arrecadação de fundos para o ex-tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, pagar a multa do processo do mensalão, anunciou no último dia 30
que superou a meta de recolhimento e atingiu a marca de R$ 1,01 milhão.

ADEPTOS E CONIVENTES COM A CORRUPÇÃO

S

Parabéns pela sua mentira! Gostamos da privatização!

H P T

* Roberto Freitas / Brasília/DF

into vergonha de ser brasileiro na medida em que outros brasileiros cooperam monetariamente com corruptos do partido do governo que roubaram a nação e já estão condenados no processo
do mensalão. Exemplos de José Genoíno e agora de Delúbio Soares, dois verdadeiros ladrões do
erário embutidos no Partido dos Trabalhadores que roubaram à vontade. Foram denunciados,
julgados com todos os direitos de defesa e condenados por seus crimes. Cumprem penas leves
(só no Brasil mesmo!) no regime semi-aberto e ainda contam com a solidariedade de partidários que
lhes ajudaram financeiramente a pagar suas dívidas com a justiça. Esse nosso país realmente não é
sério. Quem lhes ajudou, sejam pessoas comuns, militantes, o próprio partido, os empreiteiros e
empresários que aguardam futuramente um retorno do investido, me causam asco. São tão
corruptos e corruptores quanto os condenados, são coniventes, aprovam e admitem o roubo realizado,
institucionalizam a corrupção, vergonhosamente. (Publicado em Bronca Geral do jornalista Cláudio Humberto)

N U N C A

M A I S H
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PALAVRAS AO VENTO

Lembrar a seus comandantes as responsabilidades
constitucionais das Forças Armadas será sempre um jogo de
palavras ao vento, muito necessárias nos dias de hoje, diante
da torpe política de governo que domina o Congresso e que
até possui militantes no Poder Judiciário.

É

comum dizermos das OM das três Forças para poderem dei*Aileda
que palavras o xar gravados os sinais da mensagem de
de Mattos Oliveira
vento leva, porém, que a população ordeira se mantém civiomitimos no aforismo, que mesmo ao sa- camente ombreada com os militares e
bor do vento, no espaço e no tempo, já dei- espera deles o compromisso de que o Braxaram sinais de sua passagem lá dentro sil permanecerá brasileiro, não respirará
da consciência dos que as ouviram ou as
os ares caribenhos ou bolivarianos, ou
leram, como ecos a incitá-los a uma refle- adotará a patológica ideologia e a execráxão sobre a mensagem que carregam e vel bandeira vermelha.
deve ser avaliada.
Somos, civis e militares, uma uniCecília Meireles, no Romanceiro dade, prezados Comandantes, na luta peda Inconfidência, ao falar das palavras lo retorno ao estado realmente de Direiaéreas diz que [por causa delas] em to, de Justiça, de Governabilidade, quanrápida existência, tudo se forma e transdo os Poderes Legislativo e Judiciário reforma.
tornarão à independência de suas funAcreditando nesta potência das pa- ções, livrando-se, de vez, do servilismo a
lavras reservamos algumas nesta última
que estão submetidos, pela corrupção,
semana de 2013, para serem levadas pelo ao poder Executivo, centro vicioso da
vento virtual às Forças Armadas Brasi- Nação.
leiras, Instituições PermaQue as Forças ArA realidade é
nentes, responsáveis pela
madas, Senhores Comandefesa do país, pela sua sodantes, estejam sempre
insofismável: cai
berania, pela manutenção
atentas, a fim de se antesobre os ombros dos
da unidade territorial, pela
ciparem ao golpe do pumilitares toda a ação nhal de Brutus, já levanimplantação da língua em
longínquos rincões, pela
tado, à espreita de um mode proteção do
unidade étnico-racial de
propício para a
Território, do Estado mento
seu povo.
consumação da investida
e da Nação
A realidade é insofisfinal.
mável: cai sobre os ombros
Abaixar
a guarda,
brasileiros.
dos militares toda a ação
respeitáveis Comandande proteção do Território, do Estado e da
tes de tropa das Forças, significará a perNação brasileiros.
da de todas as conquistas acumuladas
Com tão grandiosa atividade em
pelos tempos afora, o que mancharia para
favor do bem comum, é necessário que sempre a Verdadeira História do Brasil,
os militares ouçam a voz da parte sadia repleta de ações que dignificaram os noda sociedade brasileira que os apoia e
mes dos seus antecessores, de épocas reanseia pela manutenção da fidelidade
motas ou contemporâneas, que as protaao juramento de soldado que os consogonizaram.
lida como esteios da brasilidade e, por
São estas as palavras que esperamos
conseguinte, como sustentáculos da
sejam levadas pelo vento. Podem até ser
nacionalidade.
consideradas como as de uma débil voz,
Quanto aos governos, quanto ao sufocada pela audácia das vozes contráCongresso, quanto ao Judiciário, esses são
rias, nutridas pela farta mesa oferecida com
os verdadeiros adversários a serem como dinheiro público. É verdade.
batidos, a serem derrotados, pelo achinDébil, porém, independente, nutricalhe com que tratam o país e as suas
da unicamente pela consciência do dever
próprias Forças Armadas; pelo descaso cumprido, de nunca ter posto as palavras
com a população não lhe oferecendo sera serviço da abjeta idolatria aos líderes da
viços sociais de qualidade; pela desobedecomposição humana.
diência à Constituição; pelo doentio háA todos os Comandantes de Área
bito de locupletarem-se com o dinheiro
das três Forças, que a voz do Alto, mais forpúblico, enfim, por toda a degradação moral
te que todas, que não se deixa levar pelo
implantada, inclusive, em livros escolavento, faça-se ouvir em suas consciêncires, o que corrobora a essência niilista des- as e que a Sua mensagem seja imediatase sinistro grupo. Nele, as palavras que
mente decodificada para a libertação do
lhe são melodiosas, pertencem à ordem da Brasil das mentes insanas que desejam
escatológica ideologia que professam. mantê-lo na ignorância cultural e na neFalamos de maneira geral, mas há excegação dos valores judaico-cristãos, para
ções raríssimas no Congresso e no Judi- mais facilmente pervertê-lo. Sejamos inciário, dentro desse conjunto amorfo e inflexíveis com esse bando de mercenários,
fecto,
de aventureiros!
Desejamos que estas palavras, ao
*Prof.ª Dr.ª em Língua Portuguesa,
flutuarem no éter, sejam levadas por uma
membro da Academia Brasileira de Defesa.
ailedamo@gmail.com
brisa suave aos Gabinetes de Comando
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CLUBE DE AERONÁUTICA
O TRENÓ E
A BALADA DE UM SOLDADO

Não devemos, jamais, descuidar diante do inimigo. Batê-lo primeiro,
usando todas as armas disponíveis, e depois fazê-lo correr sem olhar
para trás, até que não representem qualquer ameaça. É justamente
isso que deveríamos fazer com a quadrilha de criminosos que
assaltou o poder e comete a Nação todos os dias.

F

az muito tempo, assistimos a um filme
russo, intitulado A Balada de um Soldado. A projeção foi antecedida por um curtametragem, O Trenó, originário, se não me engano, da antiga Checoslováquia. Eles jamais seriam exibidos nos países da, então ainda existente, União Soviética, uma vez que se destinavam, primariamente, a quebrar a vontade de
combater dos povos anticomunistas.
Faremos, a seguir, um resumo dos dois, se
nos não falhar a memória, já tão envelhecida.
O primeiro, sem palavras, começa quando
dois meninos, um adolescente e outro ainda
muito pequeno, encontram um caixote em meio
a uma paisagem gelada e desértica, onde
quase nada havia, e o transformam em
um trenó. Seguem-se cenas líricas e
muito emocionantes das duas crianças
que, alegremente, brincavam com, talvez, a única coisa que possuíam.
Em dado momento, passam por
uma cabana e percebem que não saía
fumaça da chaminé da lareira. Aproximam-se da casa e olham pela janela, por
onde vêem uma senhora muito idosa deitada em
um catre existente no quarto congelado.
Surge, então, uma discussão entre os
pequenos protagonistas, percebida apenas
pelos gestos, e o rapazinho começa a quebrar
o trenó, sem esboçar qualquer reação contra o
irmão menor, que o agredia violentamente,
mas, também, sem interromper o que fazia.
Pouco depois, a velhinha acorda, vê o
fogo crepitando na lareira, levanta-se e se
ajoelha diante do seu pequeno santuário, para
agradecer o milagre que acabara de acontecer.
Os nossos heróis observavam tudo do
lado de fora. Enquanto o mais novinho, já conformado, ainda exibia os vestígios do choro
convulsivo de pouco antes, o mais velho demonstrava serenidade, satisfação e saudável
orgulho pelo acabara de fazer.
Com rara humildade, permitira, ainda,
que o fruto da sua solidariedade, do seu desprendimento, enfim, do seu heroísmo anônimo, fosse creditado, exclusivamente, a Deus,
que ali o colocara.
Uma lágrima minou de um dos seus
olhos e desceu suavemente pela face, contracenando com as outras gotas dágua que,
ressudadas do gelo que se desfazia, escorriam,
em elegante e sutil balé, pelo vidro levemente
embaçado da janela.
E, escondida pelo escuro do cinema, outra
lágrima rolou, desta vez pelo rosto do articulista.
O filme principal conta as aventuras e
desventuras de um soldado a caminho da sua
aldeia natal, em gozo da dispensa que recebera, mercê de sua bravura em combate.
Ele pretendia reparar o telhado da casa
dos pais, que já estava em mau estado, quando
fora convocado e tivera de se afastar.
Durante o caminho, conhece uma moça
que fugia dos horrores da guerra e tem, com ela,

* Luís Mauro
Ferreira Gomes

um romance muito bonito, que surgiu enquanto pegavam carona em trens de carga e enfrentavam, juntos, os mais variados perigos, na área
conflitada. Terminou, porém, quando o soldado se recusou a desertar para ficar com ela.
A licença já estava vencida, mas resolveu, ainda assim, seguir o plano original, pois,
atrasado que estava, teria de enfrentar as
conseqüências disso, de qualquer forma.
Finalmente, chegou à aldeia e a encontrou completamente destruída. No lugar onde
antes ficava a sua casa, havia apenas uma
grande cratera. Desesperado, procura por vizinhos, que lhe disseram que seus pais haviam
morrido durante um bombardeio.
Infeliz, sozinho no mundo,
preocupado com o atraso, resolve retornar para a única coisa que lhe
restara, o seu quartel, mesmo sabendo que poderia ser fuzilado, se fosse
considerado desertor.
Durante o caminho de volta,
confronta-se com um soldado inimigo
e o vence em combate corpo-a-corpo.
Aponta o fuzil para o peito do adversário caído
ao chão, mas, antes de disparar a arma, percebe
que não enfrentava um inimigo adulto, senão,
estava diante de um menino apavorado.
Depois de um instante de hesitação,
sorri com indulgência, baixa a arma, faz um
gesto de despedida e retoma o seu caminho.
O garoto tira um pequeno revolver de
sua roupa e dá um tiro nas costas do soldado,
que cai morto ao solo.
Fim. As luzes se acendem, mas nenhum
expectador se levanta. O silêncio é enorme.
Estão todos arrasados. Os filmes haviam atingido o objetivo, e o pacifismo (*)  pregado
pelas nações que mais se armam  havia
conquistado novos adeptos entre os brasileiros, já tão pacíficos por natureza.
Nós, porém, que conhecemos as crueldades e o maniqueísmo das ideologias sectárias, tiramos outra conclusão da experiência:
não nos devemos, jamais, descuidar diante do
inimigo, ainda que este pareça impotente ou,
mesmo, morto.
O soldado foi nobre e fez muito bem ao
não matar, covardemente, o menino batido,
mas errou ao dar-lhe as costas. Teria sido mais
prudente, por exemplo, mandá-lo levantar-se
e correr, sem olhar para trás, mantendo a arma
pronta, até que o pequeno combatente não
mais oferecesse perigo.
É, justamente, isso o que deveríamos
fazer com a quadrilha de criminosos que assaltou
o poder e acomete a Nação todos os dias.
Batê-los, primeiro, usando, para tanto,
todas as armas disponíveis e, depois, fazê-los
correr sem olhar para trás, até que não mais
representem qualquer ameaça.
* Coronel-Aviador,Vice-Presidente da
Academia Brasileira de Defesa e do Clube de
Aeronáutica

(*) Pacifismo: Doutrina que prega o desarmamento das nações e a solução dos conflitos internacionais por meio da
arbitragem, ou pacificamente, com a proscrição do recurso à guerra (dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa).
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ENTRE DAVOS E HAVANA, O CORAÇÃO
DA PRESIDENTE ELEGE O SOCIALISMO

*Graça Salgueiro

Dilma, em DAVOS, passa o pires entre os países endinheirados, e vai gastar
apoiando os ditadores comunistas de Havana, onde participará da CELAC,
cujos membros, tal como no Foro de São Paulo, conspiram contra a
liberdade de sua própria gente.

E

ntre os dias 25 e 29 de janeiro de 2014, a CELAC
política, social e cultural da América Latina e o Ca(Comunidade de Estados Latino-Americanos e
ribe, baseado no pleno respeito pela democracia e
Caribenhos) celebra seu II Encontro em Havana, direitos humanos. O que Cuba entende por demoCuba, reunindo representantes de 33 países para
cracia e que direitos humanos são respeitados, uma
debater assuntos de interesse dessas regiões. Cavez que uma semana antes de ocorrer o encontro da
be salientar que a CELAC é mais um braço do Foro de CELAC a polícia começou a advertir e perseguir a
São Paulo (FSP) e foi criada em 2011 pelo falecido
dissidência, recolheu da rua os mendigos e as prosHugo Chávez, ex-presidente da Venezuela. Seu pri- titutas, desconectou os celulares, redobrou a vigilânmeiro encontro deu-se oficialmente no ano passado cia dos domicílios e prendeu alguns dissidentes? Os
no Chile, que ostentava a presidência pró-tempore da opositores ainda procuram pelo paradeiro de José
organização e foi passada para Cuba, na pessoa do
Daniel Ferrer e Oscar Elías Biscet que foram detidos
ditador Raúl Castro.
quando se dirigiam às Embaixadas da Espanha e
A presidente Dilma esteve em Davos, Suíça,
Hungria em Havana.
onde participou do encontro com países capitalisCuba ser anfitriã e pertencer a uma organização
tas e de lá deveria seque diz defender esses pringuir para Cuba para parcípios é uma bofetada na cara
ticipar da CELAC. Dona
dos povos livres, cujos goDilma entre os endinheivernos se curvam e se calam
rados do mundo passou
ante todos os crimes que se
o pires, pedindo que incometem naquela ilha há 55
vestissem no Brasil, enanos. Nesse encontro a
quanto gasta o dinheiro
OEA foi convidada a partidesses investimentos
cipar, e seu Secretário Gecom ditadores de republiral, José Miguel Insulza,
quetas comunistas como
aceitou o convite. Isso gea Cuba dos Castro.
rou ações de repúdio dos
Antes de seguir pachilenos e da velha guarda
Dilma na CELAC em Havana:
ra Havana ela resolveu
cubana em Miami, que depara os ditadores Castro, sorrisos, carinho
fazer uma parada técninunciam a conivência dos
e bilhões de dólares do povo brasileiro
ca em Portugal, aleganpaíses livres com tamanha
do necessidade de abastecer o avião, e hospedou-se,
opressão e falta total de liberdade, alegando que Inela e a enorme comitiva de aspones, nos dois hotéis sulza deveria cobrar pluralidade de partidos, libermais caros de Lisboa, cuja despesa total custou a badade de expressão e associação, direito de ir e vir
gatela de R$ 71.000. À noite saiu para jantar no rese que se cumpra a Carta Democrática Interameritaurante mais caro da cidade e no domingo rumou cana.
para Havana onde deveria beijar as botas dos ditadoAlém de falar dessas abstrações, a CELAC deres e inaugurar a primeira etapa do porto de Mariel.
fende a independência da Costa Rica que, segunDentre as asneiras ditas em seu discurso destaco as
do eles, é uma colônia do império, a erradicação da
seguintes: O Brasil acredita e aposta no potencial
pobreza e da fome, e uma declaração de reconhecihumano e econômico de Cuba. O Brasil quer tornar- mento a Chávez como idealizador da organização.
se parceiro econômico de primeira ordem para
Porém, a mais estúpida das proposições desse enCuba (...) parceria bilateral de comércio em equicontro é a que declara que a América Latina é uma
pamentos para a saúde, medicamentos e vacinas,
zona de paz, e que desterra-se para sempre a ameanos quais a tecnologia de ponta é dominada por ça e o uso da força em nossa região. Certamente isto
Cuba. Dispenso os comentários, uma vez que tofoi imposto pelas FARC que estão lá em Havana com
do mundo sabe que Cuba é um fracasso tecno- a farsa do acordo de paz com o governo da Colômlógico e não tem nada a exportar, além de sua ideobia e que, provavelmente, participarão dos encontros
logia assassina e seus espiões que já se encontram dos dias 28 e 29. Já está agendado oficialmente um
aqui, na forma de médicos.
encontro entre o terrorista presidente do Uruguai, JoAlém dos bilhões doados aos cofres pesso- sé Mujica, com representantes das FARC, que disse
ais dos Castro com o programa Mais Médicos,
ter a intenção de se colocar como mediador entre o
dona Dilma financiou 80% da construção do porto bando terrorista e o governo colombiano.
de Mariel com dinheiro do BNDES, ou seja, de toA imprensa nacional não denuncia nada disso,
dos os brasileiros que sequer foram consultados,
limitando-se apenas a reportar alguns fatos, com a
sendo - segundo palavras dela própria - 802 mi- candura de quem informa um evento esportivo. Nada
lhões de dólares na primeira etapa, e 290 milhões é o que parece, se tomarmos apenas o que sai na mídia.
de dólares na segunda etapa.
Tal como ocorreu com o FSP, a CELAC será mais uma
Com toda essa dinheirama caída do céu, consorganização que a mídia tratará com displicência
truiu-se um mega edifício especificamente para a
enquanto seus membros conspiram contra a liberCELAC que diz buscar aprofundar a integração
dade de sua própria gente.
* 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.
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DE NOEL
PARA FABIANO

C

omo num ritual, os filhos de Fabiano foram
chegando ao cair da noite de 24 de dezembro
último. Com eles, noras, genros, netos e bisnetos.
Os filhos logo perceberam algo de diferente no
velho pai. Seu semblante estava mais jovial. Se* Hamilton Bonat
quer reclamou das dores na coluna. Nem pronunciou o tradicional Acho que este será o meu último Natal. Mesmo
que a curiosidade os aguçasse, nada lhe perguntaram. Melhor não tocar
no assunto. Era questão de tempo, de esperar que o velho se abrisse.
Dito e feito. Entre uma troca de presentes e outra, sem que nada lhe
fosse perguntado, ele foi matando sua curiosidade.
Primeiro, tirou do bolso um recorte de jornal e mostrou-o ao
filho mais velho: Governo escolhe o caça Gripen NG. Depois confessou a outros: Papai Noel me deu um avião. Estava explicado o
bom-humor de Fabiano. Embora já estivesse reformado devido à
idade, nada melhor do que um avião de presente para quem servira
durante décadas à Força Aérea.
Fabiano, após ter assistido a uma demonstração da Esquadrilha
da Fumaça, lá na década de 1950, decidira ser piloto. Foi aprovado em
concorrido concurso. Posteriormente, concretizou o sonho de integrar
a Fumaça. Tempos de dedicação exclusiva, exaustivos treinamentos,
de preparo físico e mental, e de trabalho em equipe, pois o sucesso e a
segurança de todos dependiam da destreza de cada um.
Sempre se orgulhou da visão estratégica da sua Força que, em
suma, não queria que o Brasil fosse apenas um país grande, mas,
também, um grande país. A independência tecnológica, especialmente
no sensível setor aeroespacial, representaria importante passo para o
país imaginado. Por isso, acompanhou a evolução do ITA (Instituto
Tecnológico da Aeronáutica) no
seu esforço para formar engenheiros aeronáuticos. Viu surgir,
em1969, a Embraer, que possibilitaria transformar a
ciência e tecnologia do ITA
em capacidade industrial. Assistiu ao primeiro voo do Bandeirante, um campeão de vendas. Já não
estava mais na Fumaça quando, em 1983, ela recebeu o Tucano T27,
outro ás da indústria aeronáutica nacional.
Quando passou para a reserva, no início dos anos 2000, a
Embraer já estava privatizada. O aporte de novos recursos fez com
que ela se recuperasse e tirasse da gaveta alguns projetos. Com isso,
pôde ampliar sua participação no mercado de defesa e da aviação comercial. Atualmente, é uma das maiores exportadoras brasileiras e
das mais importantes do setor no mercado mundial.
Ultimamente ele andava preocupado com a falta de investimento
na Força Aérea. Não admitia que pilotos arriscassem a vida no cockpit
dos arcaicos Mirage e F-5, e que a nação não contasse com capacidade
mínima de dissuasão. A longa disputa entre o francês Rafale, o norteamericano F18 e o sueco Gripen parecia não ter fim. Dos três, o pior era
o francês, que, apesar de caro e obsoleto, quase acabaria levando. Entre
o sueco e o americano, ele, como nove entre dez entendidos, preferia o
primeiro. A razão era simples: o Gripen, que acabou escolhido, é o
NG (Nova Geração), isto é, trata-se de um projeto a ser desenvolvido pela Saab em parceria com a Embraer. Ele possibilitará que a
Embraer adquira o Know Why e não somente o Know How. Enquanto
o Know Why capacitará a projetar novos aviões, o Know How asseguraria a fabricação de apenas um modelo. Assim, está garantido o avanço
tecnológico. Ganharam o Brasil, nossa indústria, nossos técnicos e
engenheiros. Ganharam os familiares de Fabiano, pois, por ainda sonhar
com um Brasil grande, como por milagre, até sua coluna parou de doer.
* General de Brigada - http://www.bonat.com.br
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PARA OS AMIGOS, TUDO...

* Osmar José de
Barros Ribeiro

D

A quase falência do Sistema Único de Saúde,o
aumento da violência, o péssimo encaminhamento da
Educação, a proliferação de ONGs suspeitas, o
favorecimento aos governos bolivarianos com o
dinheiro público, além de várias outras falcatruas,
deixam muito mal o atual governo petista.

ecididamente, o Brasil é um País pa- ao emprego dos meios de comunicação
ra lá de diferente sob os mais diversos para trombetear realizações que muitas
aspectos. Há alguns anos, o ex-presiden- vezes nem saíram do papel e/ou difamar
te Lula da Silva declarou, em alto e bom seus adversários políticos. Assim, é desom, que o Sistema Único de Saúde (SUS) veras lamentável mas compreensível
estava perto de atingir a perfeição. No quando a autoridade maior da República
entanto, ele e sua sucessora, quando do- vaticinou, ainda em 2013, que no corrente
entes, buscaram tratamento no mais caro ano, face as eleições, o bicho vai pegar!
e bem equipado hospital da América do
As tintas desse quadro, já de si tão
Sul. Essa mesma regalia é reservada a depu- tristes, ainda podem ser mais carregadas.
tados, senadores e tutti quanti gozam das Um governo que age sob a orientação
inegáveis regalias do poder. Se é verdade comunizante do Foro de São Paulo semque o SUS possui umas poucas ilhas de pre consegue surpreender, ainda mais
excelência, não é menos verdade que no contando com a ausência de qualquer
Hospital de Base de Brareação por parte de uma
Um governo que age sob a
sília, a capital federal, mu- orientação comunizante do Foro oposição quase amorfa,
lheres aguardam a hora do
sem norte ideológico,
de São Paulo sempre consegue
parto deitadas em macas e
mais parecendo aliada
surpreender, ainda mais
colchões, sobre o chão.
aos despautérios dos
contando com a ausência de
qualquer reação por parte de
A violência que imatuais governantes.
pera em todos os qua- uma oposição quase amorfa, sem Dentre os equívocos
drantes brasileiros, pro- norte ideológico, mais parecendo governamentais há que
aliada
aos
despautérios
dos
vocando mais de 50 mil
salientar o somatório de
atuais governantes.
mortes por ano, encontra
favores feitos com o nosseu espelho fiel naquelas prisões que o so dinheiro a governantes que comungam
ministro da Justiça qualificou de medie- dos propósitos do Foro, sendo de citar a
vais, acrescentando que preferiria morrer Bolívia (invasão e nacionalização de refia adentrar uma delas. Seria o caso de narias da Petrobras, seguida do aumento do
perguntar o que foi feito pelo seu partido preço do gás, com a anuência e a compreapós mais de 10 anos no poder, para ensão do então presidente Lula da Silva) e
corrigir tal anacronismo num País que o Paraguai, quando a mesma compreensonha conquistar um assento permanen- são foi demonstrada pelo cavalheiro em
te no Conselho de Segurança da ONU.
questão ao encampar, contrariando um
Bem pouco se pode dizer em favor de Tratado, a reivindicação paraguaia de
uma educação que, dominada por interes- elevar o preço da energia vendida ao
ses sindicais e por políticas ditas socia- Brasil e produzida em Itaipu. A diferença,
lizantes, desmerece o mérito em benefício os brasileiros pagam e não bufam.
de uma igualdade que não se encontra na
Mas sempre há espaço para surprenatureza. Além disso, a par das péssimas sas! A maior delas é o impressionante facolocações em provas internacionais exis- vorecimento do Brasil ao governo cubano
tem, parcialmente contidas pela reação revelado, em quase todos os detalhes, na
de alguns setores, pressões voltadas para edição da revista Veja de 8 de Janeiro de
a implantação de uma educação que bus- 2014: o porto de Mariel. Ali, as obras
ca criar e legalizar, entre crianças e ado- andam em ritmo veloz e a previsão é que
lescentes, a promiscuidade e a transfor- serão entregues no final do mês de janeimação do homossexualismo em algo na- ro pela presidente brasileira, a Raul Castural e mesmo, pasmem, desejável!
tro, sucessor do seu irmão Fidel. Em Cuba,
As ONGs proliferam qual cogume- pátria ideológica dos nossos atuais dirilos em tronco podre e, salvo as exceções gentes, foi feito o maior investimento em
de praxe, uma considerável parcela, par- portos nos últimos tempos. Mariel, em 3
ticularmente entre aquelas voltadas para anos, recebeu 682 milhões de dólares e
educação, direitos humanos e prestação terá 30% a mais de capacidade que o
de serviços, tornou-se um sorvedouro de porto de Suape, o principal do Nordeste.
verbas públicas, em geral desviadas para Cuba não pode esperar. O Brasil pode.
fundos partidários através os mais diverResumindo: para os amigos, tudo;
sos expedientes. De assinalar também o para os inimigos, nem justiça!
incentivo velado de governantes, em to(Não é assim, Comissão da inVerdade?)
dos os níveis da administração pública,
*Coronel
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A AMAZÔNIA É NOSSA?

Árdua é a missão de desenvolver e defender a
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos
antepassados em conquistá-la e mantê-la.
* Manoel Soriano Neto

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

A AMAZÔNIA E A HIDRELETRICIDADE (VII)

O

obtendo relativo êxito em suas deletérias
campanhas. Note-se, ainda, que as hidrelétricas em construção possuem reservatórios mínimos de acumulação de água,
eis que são a fio dágua, o que diminui,
enormemente, a capacidade energética
das mesmas, que necessitarão (para a
transmissão de energia), das caras e poluidoras usinas termelétricas, as quais
deveriam ser apenas complementares,
mas, hoje, são imprescindíveis para o
transporte de eletricidade. E mais: os projetos, como o de Belo Monte, no rio Xingu,
e os do rio Madeira - Santo Antônio e
Jirau, não contemplam a construção de
eclusas, o que inviabiliza as hidrovias dos citados rios, erro
governamental inadmissível,
mercê da inexistência de coordenação interministerial, particularmente entre os ministérios de
Minas e Energia e dos Transportes. O Brasil possui 63.000 km de
rios e lagos, em 12 bacias hidrográficas, com 41.600 km de rios
navegáveis. Não se pode, pois,
esquecer das hidrovias, quando
da construção das hidrelétricas
amazônicas, sabendo-se que
Belo Monte - Em construção a terceira maior barragem existe um Plano Hidroviário Eshidrelétrica do mundo em um afluente do
tratégico (PHE), anunciado pelo
Rio Amazonas, o Rio Xingu
governo federal, em outubro de
tas movidas a gás, diesel, carvão, bagaço 2013, sendo as hidrovias prioritárias, as
de cana, lenha, xisto, etc, e de reatores dos rios Tocantins, Madeira e Paraguai.
nucleares e usinas eólicas e solares. A Mas tudo está bastante atrasado e as
energia hidrelétrica, limpa, abundante, ba- futuras hidrelétricas (como as três prerata e renovável é, sem dúvida, a que mais vistas para o rio Teles Pires, por exemplo)
nos convém, sendo certo que o Brasil serão construídas, desafortunadamente,
utiliza somente 20% dessa fonte ener- sem eclusas, o que impedirá a boa navegética, que em sua maior parte se encon- gação de um importante curso dágua...
tra em terras amazônicas. Aduza-se que a Também está muito retardada a construhidreletricidade aproveitável nas regiões ção dos linhões (linhas de transmissão
Sudeste e Sul está praticamente esgota- de energia elétrica), previstos pelo Sisteda, daí a imperiosa necessidade dos pro- ma Interligado Nacional (SIN), os quais
jetos ora em curso na Amazônia. Tais devem ser energizados, com toda presprojetos vêm sendo criminosamente re- teza, em face das grandes distâncias até
tardados, como já salientamos em textos aonde se encontram os maiores centros
anteriores, mormente por causa de licen- consumidores do país.
Em síntese, consigne-se que a
ciamentos ambientais, sob constantes
processos judiciais e pela atoarda de gru- decisão do governo em construir várias
pos ambientalistas/indigenistas que vêm, hidrelétricas em nossa cobiçada Amazôimpatriótica e às vezes ingenuamente, nia é louvável. Porém, tais empreendifazendo o jogo de ONGs nacionais e in- mentos estão eivados de graves erros,
ternacionais e de cobiçosos países cen- em especial o da não construção de eclutrais, contrários ao nosso desenvolvi- sas, com vistas às hidrovias da região.
mento. Diga-se que esses grupos estão
(continua)
Brasil é um país privilegiado por
possuir, em especial na Amazônia,
inúmeras jazidas minerais - hoje assaz
ambicionadas por potências hegemônicas -, extensas terras agricultáveis, abundância de ventos e excelente luminosidade. Além disso, a maior bacia hidrográfica e as maiores reservas de água
subterrânea do mundo (aquíferos Guarani
e Alter do Chão) são nossas. O potencial
energético brasileiro é o terceiro do planeta, superado apenas pelos da China e
da Rússia. Todas as alternativas energéticas nos são disponíveis por meio de
usinas hidrelétricas e termelétricas  es-

* Coronel, Historiador Militar e Advogado

msorianoneto@hotmail.com
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OMISSÃO INADIMISSÍVEL

*Aristóteles
Drummond

O

É inadmissível o silêncio em relação ao passado
honesto e de eficiência executiva dos 21 anos de
governos militares, quando brasileiros ilustres, de
inquestionável capacidade, modernizaram o Brasil,
restaurando a moralidade no trato da coisa pública.

s 21 anos de governos militares 
especialmente nos mandatos de
Castello Branco, Costa e Silva, Médici e
João Figueiredo  revelaram um grande
grupo de brasileiros ilustres. Todos preparados e eficientes para o exercício de
altas funções no Executivo.
Foram eles que modernizaram o Brasil, na legislação, nas grandes obras, restaurando a autoridade, a disciplina e a moralidade no trato da coisa pública. Tudo
começou com Castello Branco, entregando plenos poderes a dois homens de reputação ilibada como Roberto Campos e
Otávio Gouvea de Bulhões. Que Ministério! Brigadeiro Eduardo Gomes, Pedro
Aleixo, Raimundo de Brito, Luiz Vianna
Filho, Vasco Leitão da Cunha. E foi criado
o Banco Central, o BNH.
Com Costa e Silva, a revelação do extraordinário Mário Andreazza, que foi ainda o braço mais realizador de Médici e de
João Figueiredo. Homem de coragem para
fazer, que mais movimentou verbas na
história e que morreu pobre. Mas revelou
também, tinha 37 anos, o gênio de Delfim
Netto. Vale lembrar ainda Magalhães Pinto, nas Relações Exteriores; Hélio Beltrão,
Nestor Jost, no Banco do Brasil, Rondon
Pacheco, na Casa Civil. Foi num suceder
de notáveis. E as grandes obras se iniciaram naquele período.
Médici encontrou bons ventos, proporcionou o maior crescimento da nossa
história, criou o primeiro plano ousado no
campo social, que foi o FUNRURAL, fundou a EMBRAPA, começou Itaipu, em brilhante trabalho do Itamaraty, comandado
por Gibson Barbosa. João Figueiredo tocou
grande plano energético, triplicou a produ-

ção nacional de petróleo, que de lá para
cá pouco evoluiu, consolidou o Proálcool,
com a dupla João Camilo Pena-César Cals,
um incentivando a produção e o outro promovendo a distribuição e consumo. Homens que chegaram, como toda a imensa
máquina pública, aos cargos ocupados
pelo mérito e não por indicações aleatórias.
Na política, o que havia de bom no
Congresso estava com os governos. Daniel
Krieger, Petronio Portela, Gilberto Marinho,
Tarso Dutra, Nei Braga, Magalhães Pinto,
Milton Campos, Gustavo Capanema, Paulo Sarazate, deputados como Rondon Pacheco, Bilac Pinto, Murilo Badaró, Francelino Pereira, Ibrahim Abi Ackel. E, na
oposição, Paulo Brossard, Tancredo Neves, Franco Montoro e Marcos Freire.
Esse desfilar de nomes é para colocar a questão do martelar de denúncias
de que vivemos um período com violências e desrespeito aos direitos humanos
semelhante aquele praticado na União Soviética ou em Cuba. Seriam os homens
citados capazes de qualquer tipo de cumplicidade ou omissão diante de práticas execráveis, como a tortura tão alardeada? Os excessos ocorridos teriam
sido diferentes dos praticados pela repressão policial antes de 64 e em todo
o mundo?
A quietude dos que foram da ARENA, do PDS, ministros e autoridades do
regime repugna. Podem ter tomado outros
rumos políticos, mas o silêncio em relação
ao passado é inadmissível. Quantos membros do atual governo, que promove esta
Comissão da Mentira, foram do PDS e
da ARENA?
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A LEI DE ANISTIA E A DITADURA
DEMOCRÁTICA BRASILEIRA

E

sta Lei tem provocado controvérsias.
Pessoas influentes do governo e a esquerda radical, derrotada na luta armada, a
todo o custo, querem modificá-la.
A Lei de Anistia é uma lei federal e,
portanto, gerada no Congresso Nacional.
O Supremo Tribunal Federal não tem
poderes para mudar a Lei de Anistia.
Só o Congresso Nacional pode modificá-la. Contudo, é importante ressaltar
que a Constituição da República Federativa
do Brasil, no parágrafo 4º do artigo 60, estabelece as cláusulas pétreas assim chamadas porque compõem o seu núcleo rígido, ou seja, porque estabelecem as limitações materiais ao poder de reforma constitucional do Estado. Dentre essas cláusulas,
dá-se destaque àquela que blinda os direitos e garantias individuais. Assim, apoiando-se no artigo 5º do Título II da Constituição, destinado exatamente a definir tais
direitos e garantias, encontraremos no inciso
XXXVI o motivo pelo qual as leis, ao serem
aplicadas, devem respeitar três limites: o ato
jurídico perfeito; o direito adquirido; e a
coisa julgada. Esses limites têm como objetivo cimentar a segurança jurídica na sociedade. Também, é de se trazer a baila o inciso XL do mesmo artigo 5º, cujo texto dispõe que a lei não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu.
Portanto, nenhum agente do Estado
que combateu a luta armada, assim como
qualquer ex-terrorista que nela lutou, pode-

rá vir a ser julgado e
condenado, mesmo
que se revogue a Lei
de Anistia, posto
que ela gerou seus
efeitos nos três pla*Carlos Alberto
nos que definem a
Brilhante Ustra
existência de uma
norma jurídica: o da validade, da vigência
e da eficácia, estando, assim enquadrada
nos limites supracitados.
Nova lei criada para atender instintos revanchistas também não poderiam gerar efeitos retroativos.
Para que isto viesse a acontecer
seria necessária uma revolução que quebrasse a ordem constitucional vigente,
estabelecendo outra que atendesse aos
desígnios ideológicos trazidos pela nova
classe dominante.
Neste caso, então, não teríamos
mais o direito de viver sob o império da lei
e da ordem, pois estaríamos sendo submetidos a uma ditadura democrática ao estilo bolivariano, como acontece atualmente
na Venezuela, Bolívia, Uruguai, Equador e Argentina e que, pelo visto, estão
sendo tomados de exemplo para o Brasil.
Na verdade o que se verifica é que
a Justiça no Brasil, em parte, vem desconsiderando a Lei de Anistia e continua julgando os que combateram a luta
armada.
* Coronel

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

HONRA MILITAR

Estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da
agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se
oporem à agitadores e terroristas de armas na mão, para que a
Nação não fosse levada à anarquia.
Brasília, 31 de março de 1981

General-de-Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque
Ministro do Exército
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PSICOLOGIA SOVIÉTICA
OU PSICO-PILANTRAGEM?

*Heitor De Paola

A Omissão da Verdade do Ministério da Injustiça
acabou de perpetrar mais uma manobra tipicamente
soviética: a Clínica do Testemunho.

D

á vontade de rir e até parece uma psico- VAR-Palmares, guerrilha do Araguaia e Vanpalhaçada, mas é pra valer, uma forma guarda Popular Revolucionária (VPR).
tipicamente soviética de angariar testePor que será que os milicos implicamunhos dos que pleiteiam uma vida boa ram com pessoas tão bondosas e abnesem trabalhar auferindo mimos da anistia gadas que só pensavam no bem do Brasil,
a guerrilheiros e terroristas que queriam militantes em tais instituições beneficenlevar este País a um paraíso à cubana.
tes, comparáveis às Santa Casas e BeneNo Globo (onde mais?) de 19 de ja- ficências que viviam à custa de santos doaneiro, sob o pomposo título de Tocando as dores como Fidel Castro, Mao Zedong, Niferidas em busca da redenção fala dos kita Krustschov, Brejniev, Andropov e
torturados da ditadura procuram clínica tantos outros incontáveis que só queriam o
do testemunho, oferecidas pelo governo bem da humanidade, eliminando todos
para aprender a lidar com o que viveram. os desgraçados exploradores do povo
Tadinhos, não? Só queriam o bem de nosso (apenas cerca de 130 milhões). Milicos
País e os malvados militares os prenderam malvados!!! É claro que pessoas tão bone torturaram sem nenhum motivo, só por dosas tenham ficado traumatizadas (a teosadismo típico de milicos!
ria do trauma foi abanDesde 85 o Brasil vive
Eles nem conseguiam fadonada há mais de cem
uma catástrofe social de
lar sobre o que aconteanos!) com a incomceu de tão traumatizados! grande envergadura, cada
preensão de suas maraMas, felizmente, o govervilhosas intenções e os
vez mais aprofundada
no da República popular
julgassem apenas assaspelo petismo, depois do
socialista conseguiu alsinos, ladrões, sequesdesastre
do
tucanato!
guns pseudo-psicanalistradores e o escambau!
tas abnegados que, gratuitamente, os ajuUma pérola da reportagem: os trabadam a superar seus traumas. Quatro lhos clínicos são acompanhados por um
testemunhos são relatados. No míni- trabalho teórico que servirá como uma esmo um parece palhaçada, pois acusa os pécie de guia para o tratamento não apemilicos de responsáveis por seu pai nas de outras vítimas da ditadura como o
cornear sua mãe e estabelecer nova famí- das vítimas da ditadura social que existe
lia na região do Araguaia, onde pacifica- até hoje, dos Amarildos, decorrentes de
mente lutava pela reforma agrária! Aten- uma ainda forte repressão, comenta Mação esposas corneadas do Brasil, uni- ria Beatriz Vannuchi, psicanalista (sic)
vos e entrem com pedido de indenização de São Paulo, que acrescenta: Precisamos
porque a culpa é dos milicos! Palhaçada? lidar de forma mais abrangente com esta
Não, não é: é método soviético de extor- catástrofe social. Ué, desde 85 não tem
quir informações da mesma forma que se mais milicos no poder e há dez anos o PT
fazia nos famosos julgamentos de Mos- está lá! Como pode? Aí estamos de acordo:
cou na década de 30.
desde 85 o Brasil vive uma catástrofe social
Outro se declara um herói: como de grande envergadura, cada vez mais
sua clandestinidade ameaçava sua famí- aprofundada pelo petismo, depois do delia, entregou-se heroicamente no I Exér- sastre do tucanato!
cito, hoje Comando Militar do Leste.
Será coincidência que tantas notícias
Todos os quatro, e pode-se imaginar sobre a ditadura surjam recentemente,
quem mais procura esta clínica, faziam logo quando os milicos e os civis reacionáparte de respeitáveis instituições democrá- rios se preparam para comemorar os 50 anos
ticas: Ala Vermelha do Partido Comunista, da Contra Revolução de 64?

Estas clínicas são a consequência lógica do que venho denunciando há
anos: a invasão das instituições psicanalíticas, psiquiátricas e psicológicas pelo
marxismo cultural, baseado nas teses da Escola de Frankfurt e seus principais
expoentes: Erich Fromm, Herbert Marcuse e também pela influência direta de analistas formados em Buenos Aires onde estudaram com Marie Langer a qual, de psicanalista virou guerrilheira na Nicarágua Sandinista. Outra fonte veio da Inglaterra por um grupo que levou para um Congresso em Cuba um trabalho em que
louvava os excelentes cuidados prestados pelo governo cubano que eliminava a
necessidade de tratamento para os nascidos depois da revolução que seriam, pelos
bons tratos que lhes eram dispensados, mentalmente sadios. Tais instituições tornaram-se filiadas ao comunismo, contanto inclusive com ensino de marxismo e o
patrulhamento ideológico típico dos comunistas, o que foi uma das razões de eu
ter me afastado de todas.
*Médico, escritor e analista

político.

hdepaola@terra.com.br

http://www.heitordepaola.com
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PARA QUE SERVE A DIREITA?

Os dados da situação são bastante claros. Quando
ro
o mesmo governo que prepara, estimula e financia distinguir me pa
A
arruaças emite um decreto que lhe permite usar as Forças
los ecos,
voces de
Armadas para reprimi-las, e quando, ao mesmo tempo, as las
lamente,
so
ho
uc
autoridades e os arruaceiros se acusam mutuamente de y esc
ces, una.
direitistas, está na hora de o cidadão avisado lembrar- entre las vo
se, caso já os conheça, dos versos de Antonio Machado:

E

* Olavo de
Carvalho

ssa voz única é a da esquerda nacional  o
que são os militantes de esquerda, se não houúnico movimento político que existe, o
vesse no quadro nacional algumas coisas que,
único que tem um projeto, ainda que confuso,
sem ser a direita política, podem fazer as vezes
e os meios de ação para executá-lo. A direidela ad hoc.
ta, de tanto esvaziar-se ideologicamente, de
A primeira dessas coisas é a burguetanto renunciar a toda identidade própria, de
sia. Ela existe e, como dizia Marx, tem intetanto se amoldar servilmente aos valores,
resses objetivos a defender. O fato de que
critérios e conveniências de seus inimigos,
essa classe só se relacione com as autoridaparece ter alcançado finalmente o seu ideal:
des na base dos afagos e beijinhos, de que
desmaterializou-se por completo e hoje não
portanto veja com horror a mera sugestão de
tem mais substancialidade que a de um mero
combatê-lo no campo político, deve, nesse
nome feio, um xingamento usado nas discusquadro, ser negligenciado para que se possa
sões internas da esquerda.
proclamar, com o sr. Leonardo Boff, que os
Essa condição só não equivale à perfeita
atores da direita estão bem posicionados
inexistência porque esse nome feio tem uma
institucionalmente e politicamente e que
função histórica a cumprir, e
para desalojá-los é preciso dar
Os jornalistas e os
a tem cumprido de maneira
todo apoio à sra. Dilma Rousexemplar. Sem ele, a esquerseff, ou, com o deputado psolista
blogueiros criticam ao
da, que domina praticamente
mesmo tempo o governo Ivan Valente, que pela messem oposição o Estado, a culmíssima razão é preciso denune os arruaceiros,
tura, a mídia, a educação e a
ciar a presidente como uma
a esquerda oficial
mente da sociedade, tendo
reencarnação do general Mée a oficiosa.
mesmo a seus pés todos os
dici. As duas hipóteses funciantigos oligarcas regionais que
onam igualmente bem: a única
um dia personificaram a direita, não teria
força política existente se absolve dos seus
como explicar para si mesma e para a opinião
pecados, e a inexistente, é claro, também
pública por que ainda não conseguiu, com tantos
nada paga por eles.
recursos e defrontando-se com tão pouca ou
A segunda coisa que se parece vagamennula resistência organizada, criar neste país
te com uma direita política são os jornalistas e
o paraíso de paz e prosperidade socialistas
blogueiros que criticam ao mesmo tempo o
que ela promete há sete décadas. Não teria
governo e os arruaceiros, a esquerda oficial
como explicar os setenta mil homicídios anuais,
e a oficiosa. Sem nenhuma conexão partidáa distribuição orgiástica de favores milionáriria, sem subsídios de qualquer espécie e sem
os aos altos funcionários e amigos do governenhum plano nem mesmo hipotético de
no, a corrupção ampliada até à escala do intomada do poder, eles são uma oposição medescritível, o crescimento galopante do conramente cultural sem meios nem desejo de
sumo de drogas, a desordem e o medo geneação política. Mas, como dizem o que penralizados, os horrores e abjeções da educação
sam, e o que pensam ecoa alguma insatisfanacional e o endividamento-monstro de um
ção popular difusa, é claro que as duas espovo a quem todos os dias se diz que não deve
querdas apontam neles a arma polêmica do
se preocupar, porque tem todas as contas pagas
interesse capitalista e advertem que são uma
(v. http://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/
ameaça às liberdades civis. Dessa maneira
2013/08/31/juros-da-divida-consomem-tantoa esquerda governante é dispensada de explidinheiro-publico-quanto-a-educacao/).
car sua aliança promíscua com a burguesia,
Eis a função histórica que cabe à palaa esquerda arruaceira dispensada de explicar
vra direita. Direi que é a de um bode expiasua aliança promiscua com o governo, e a
tório? Não, porque para sacrificar um bode
burguesia assegurada de que tudo o que faça
expiatório é preciso um bode, não apenas a
de ruim em parceria com o governo será
palavra que o designa. Na medida em que
debitado na conta de jornalistas sem um tostão
xingam uma à outra de direitistas, a esquerda
furado no bolso, que desprezam tanto a ela
de cima e a esquerda de baixo -- persoquanto ao governo. Ficam assim tranqüilizanificadas simbolicamente pela presidente Dildas as consciências esquerdistas de cima e de
ma e pelos Black Blocks --, sem sacrificar
baixo, bem como as de seus aliados burguenada mais que um verbete de dicionário, se
ses, felizes de que aqueles que não a repreabsolvem e se isentam da obrigação de enxersentam de maneira alguma sejam apontados
gar a miséria e a vergonha que, em nome de um
como seus representantes e castigados no
socialismo que nem sabem dizer qual seja,
lugar dela sob esse pretexto. Esse é o único
têm espalhado por toda parte. O que quer que
papel histórico da direita hoje em dia: ser
ambas façam de errado, de torpe, de criminoo nome do mal e isentar de culpas aqueles que
so, vai para a conta de uma direita que, não
o praticam. A indústria brasileira de alucinóexistindo, também nada paga pelos crimes que
genos verbais é uma das maravilhas da teclhe imputam.
nologia moderna.
Mas o apelo a essa prestidigitação voca* Prof. de Filosofia, Escritor e Jornalista
bular não funcionaria, não teria credibilidade
http://www.midiasemmascara.org/
nem mesmo para esses artistas do auto-engano
http://www.olavodecarvalho.org
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ecentemente tomei conhecimento da
visita do presidente Lula à Cuba, quando convidou o ditador-substituto Raúl Castro, a visitar o Brasil no final deste ano, para
participar da Cúpula da América Latina e do
Caribe, Salvador/ BA.
Por coincidência, ao visitar minha cidade natal, Uruguaiana, no início deste mês,
conversei com um amigo que participou do
Congresso Mundial de Arrozeiros, acontecido em junho deste ano na cidade de Havana. A comitiva gaúcha ficou estarrecida
com o que encontrou naquele país: miséria,
racionamento de alimentos (recebem uma
tarjeta para compras, mas as prateleiras
estão vazias), sujeira nas ruas e a prostituição campeia livremente.
Táxis são dirigidos por médicos, que
apesar da falsa fama da qualidade da medicina cubana, recebem um salário mensal de
20 dólares. É um país corrupto e como comunista, prega a igualdade social  toda popu-

OS BALSEROS
N

lação na miséria e os dirigentes , ricos.
Aos turistas, é mostrado apenas a
ilha da fantasia  hotéis 5 estrelas, praias
maravilhosas, comidas sofisticadas, rum,
charuto e mambo.
Não entendo, como o Brasil, país abençoado por Deus, existam livros didáticos
promovendo a luta de classes e as revoluções comunistas que não deram certo em
lugar nenhum. Exemplo maior é Cuba, onde
20% de sua população fugiram arriscando a
vida no mar do Caribe.
Como fui testemunha de um salvamento de balseros há 15 anos, durante um
cruzeiro, resolvi reeditar o artigo por mim
escrito e publicado em dezembro de 2002
neste mesmo jornal, comprovando que nada
mudou. Só as deserções aumentaram. Lembram-se dos boxeadores cubanos entregues por Tarso Genro no Pan-Americano?
E os atletas que escafederam-se nas Olimpíadas?... Até quando? (Inconfidência, nº 133 de 21/11/2008)

OS BALSEROS
CEL ALEXANDRE M. AMENDOLA
Santa Maria/RS
O jornal nº 52 está excelente, combativo,
noticioso, à preceito, gostoso de ler como
sempre. Mas - me desculpe - desta vez quem
levou a palma foi o artigo da Maria da Graça
Lisboa P. da Silva, que deixou para trás o
Passarinho, Olavo de Carvalho, o general Felício
da Silva e todos os demais, com a narrativa de
seu encontro com os balseros!
Ali, sim, não se trata de teorias, filosofias, nem metáforas. Para mim, de todo o jornal,
o artigo da Maria da Graça é que tem a chave:
verídico, chocante, realista! Não há como escapar: aconteceu, foi visto, descrito e fotografado! (08/01)
NR - O Coronel Amendola é historiador e idealizou o traslado dos restos mortais do
patrono da Artilharia, Marechal Emílio Luiz
Mallet, Barão de Itapevi, para o 1º RA Cav
(Boi de Botas) onde repousam no Memorial
(Mausoléu e Museu), erguido no 3º GA AP,
em Santa Maria/RS sob sua responsabilidade
e orientação.
PROFª. LUZIA MENDES SOARES
Belo Horizonte/MG
Cumprimento o Inconfidência (nº 52)
pelo alto padrão dos artigos publicados. Destaco Os Balseros de autoria de Maria da
Graça L. Pereira da Silva. Poderia ter lembrado
da Libreta de Racionamiento com produtos
de pura fantasia. O racionamento não é só de
comida, como também de água e energia elétrica. E a decantada educação (melhor seria
doutrinação) está atrás do Chile, Argentina,
Uruguai e Costa Rica, segundo a UNESCO.
Os Estados Unidos recebem por ano legalmente 22 mil cubanos e dezenas de milhares estão listados para irem-se da ilha.
Fidel justifica o fracasso pelo bloqueio do
imperialismo, mas seu Chanceler Perez
Roque se jacta que Cuba mantém relações
comerciais com 115 países! Quando os
"balseros" foram recolhidos, há dez anos,
a Internet ainda estava engatinhando. Hoje
é proibido ao cubano o seu acesso que é

delito castigado com prisão.
E o presidente Lula da Silva ainda janta
com Fidel!... (por e-mail: 17/01)

os idos de outubro/1993, durante um
cruzeiro a bordo do Royal Majestic,
na manhã do dia 19, avistamos balseros
à deriva no mar do Caribe.
O comandante do navio, desviando seu curso, recolheu os tripulantes
foragidos da ilha-presídio cubana.
Eram sete os balseros que arriscavam suas vidas numa frágil balsa, construída com pedaços de madeira amarrados com cordas às câmaras de ar e usando lençóis como vela.
Quis o destino que encontrassem o
Royal Majestic e fossem recolhidos, recebendo abrigo, alimentação e a garantia
de entregá-los, a salvo, em Key West, sul
da Flórida.
Como domino com fluência a língua espanhola, fui chamada para conversar com eles. Contaram a nosso grupo, a
sua odisséia, desde os preparativos da
fuga até os momentos vividos no mar do
Caribe, infestado de tubarões e enfren-
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refeições no navio deveriam ser ingeridas em pequenas quantidades e
devagar pois seus es- * Maria da Graça
Pereira
tômagos não estavam Lisboa
da Silva
mais acostumados a
este "luxo".
A cada momento ficávamos mais
perplexos com a narração dos balseros
sobre a vida em Cuba. Suas limitações de
ir e vir, o racionamento de água, de luz e
de alimentos.
Os jovens não querem estudar,
preferem trabalhar com turistas, pois assim recebem em dólar. A TV estatal noticia todo dia que Cuba é a ilha da fantasia.
Segundo a versão oficial recebem educação, assistência médica, alimentação e
trabalham felizes. A miséria é culpa dos
Estados Unidos e do embargo...
A população é eficazmente controlada. Em cada quadra existe um CDR
(Centro de Defesa da Revolução). Um

ENGº JOSÉ MARIA GOMEZ FARACO
Uruguaiana/RS
Parabéns pelo artigo Os balseros
de autoria de Maria da Graça Pereira da
Silva. Ficamos muito contentes pela participação de nossa conterrânea nesse prestigioso jornal (05/02).
DIÁCONO FRANCISCO A. ARAÚJO
Anápolis/GO
Estimada Dona Graça Lisboa
Ave + Maria! Parabéns! Li seu interessante artigo Os balseros, no Jornal
Inconfidência. O mesmo não só é emocionante mas oportuno, por ser um alerta ao
povo brasileiro, diante do novo governo, que
parece ter por modêlo a ditadura cubana.
Deus nos livre do comunismo. Deus a abençõe.
(por e-mail - 19/01)
ANGÉLICA E MEDINA
Porto Alegre/RS
Gostamos muitíssimo da tua matéria
sobre os " Balseros Cubanos", principalmente
pela fidelidade com que transcreveste o episódio do resgate daqueles sobreviventes e dos
relatos que testemunhamos. Como contribuição, acrescentaria que os balseros tinham idades que variavam de 24 a 38 anos, eram todos
casados e com filhos.Era unânime a intenção
de conseguirem trabalho e após estabelecerem-se nos EUA com o apoio de familiares
que já estavam radicados na Flórida, encontrarem alguma forma de resgatar seus parentes que haviam permanecido em Cuba, ou
seja, arriscaram-se numa aventura de vida ou
morte cujo maior objetivo era a busca de
melhores condições de sobrevivência para
suas famílias. Como correção, o nome do navio
em que nos encontrávamos é Royal Majesty e
não Royal Majestic, como foi publicado. Votos
de sucesso na nova atividade. (Por e-mail: 23/02)
Publicado no Inconfidência nº 53
de 26 de fevereiro / 2003

Graça Lisboa, os sete "balseros", o médico brasileiro
Dr. Medina e um tripulante do Royal Majestic
tando tempestades durante seis dias e
seis noites intermináveis. A água e a
comida escasseavam. Tinham medo de
naufragar ou de serem avistados pelas
terríveis patrulhas "revolucionárias" cubanas.
Relataram os balseros que haviam tomado a decisão de se lançarem ao
mar no seja o que Deus quiser, por não
agüentarem mais o regime imposto por
Fidel Castro. Mais da metade da população está nas Forças Armadas e nos órgãos
de segurança e de informações ou é funcionário público. O povo vive sem esperança, sem trabalho, sem alimentação adequada, sem possibilidade de melhorar a
vida e sofre diuturnamente o patrulhamento ideológico imposto aos habitantes
da ilha, principalmente os que não fazem
parte do partido comunista cubano.
Após a descontração, contaram-nos
que há anos não comiam carne. As fartas

médico recebe no máximo US$ 20,00 mensais e a prostituição é maior que nos
tempos de Fulgêncio Batista.
Os balseros tiveram um final feliz. Foram entregues pelo comandante do
navio ao governo norte-americano. Nos
Estados Unidos iriam residir com seus
parentes na Calle Ocho, no bairro cubano, em Miami /Flórida.
Ao nos despedirmos no porto
de Key West, desejamos a todos a sorte
de trazer suas mulheres e filhos que ficaram em Cuba, para reencontrá-los num
mundo livre e pleno de liberdade. Ficamos pensando, com tristeza, quantos
balseros tiveram como túmulo o mar
do Caribe ou foram capturados e suas
bocas caladas por torturas nas masmorras de Cuba.
(Publicado no Inconfidência nº 52 de 23 dezembro / 2002)
*Pedagoga
Guia de turismo internacional
E mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br
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FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

"Conspira contra a sua própria grandeza, o povo que não cultua sseus
eus feitos heróicos
."
heróicos."
O General
Mascarenhas
de Moraes é
recebido por
oficiais norteamericanos na
chegada do
1º Escalão da
FEB, na Itália,
a 16 de julho
de 1944.

e eu
ais terras qu
.... Por m
percorra,
e eu
qu
ita Deus
Não perm
ra
or
m
lá;
volte para
Sem que eu por divisa
ve
le
e
Sem qu
a
e simboliz
Esse V qu rá...
e vi
A Vitória qu

OS NÚMEROS DA FEB

A 148ª Divisão de Infantaria alemã rendeu-se incondicionalmente
ao Comando do 6º RI da FEB

O general Otto Fretter Pico
rende-se ao comando brasileiro

Sargento Max Wolff à
frente de sua patrulha
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SAUDAÇÃO EM HOMENAGEM A FEB NO DIA INTERNACIONAL
DA ONU EM RECORDAÇÃO DO HOLOCAUSTO

* Israel Blajberg

E

m 1942, um prisioneiro sitiado no
gueto de Varsóvia escreveu em seu
diário, ouvi na BBC que um pais distante,
o Brasil, declarou guerra à Alemanha
Talvez ele jamais viesse a saber,
mas aquele pais distante logo se incorporou a luta dos Aliados, formando a FEB Força Expedicionária Brasileira, que ha 70
anos desembarcou na Itália, feito militar
de elevada complexidade logística para o
Brasil ainda rural daquela época, uma
pagina gloriosa da nossa história.
72 anos se passaram dos terríveis
ataques dos submarinos nazistas contra
o Brasil, nação pacifica, em nome de uma
ideologia equivocada.
Em apenas uma semana 6 navios
mercantes foram afundados, com a perda
de centenas de preciosas vidas brasileiras. O povo nas ruas exigiu uma resposta
a cruel agressão. O Governo Vargas, sob
o clamor popular, reconheceu o estado
de beligerância com as potencias do Eixo.
O mar foi o túmulo de 1.050 inocentes compatriotas. Mas um novo Brasil iria
emergir da tragédia. A sociedade se mobilizava em torno do esforço de guerra. O
Brasil - Pais do Futuro profetizado por
Stefan Zweig nascia junto com a FEB.
Sob o pavilhão verde e amarelo, 25
mil soldados, 70 enfermeiras e 48 aviões
de caça se deslocaram para a Europa.
Era a nação em armas: jovens soldados que prestavam o serviço militar, tenentes dos Centros de Preparação de Oficiais
da Reserva - CPOR, seguindo para o front
lado a lado com o pessoal da ativa, comandados pelo General Mascarenhas de Moraes.
Hoje estão aqui alguns daqueles praci-

nhas, jovens e bravos soldados que atravessaram o Atlântico, os últimos veteranos, para receber nossas homenagens.
Na madrugada escura da Vila Militar, embarcaram nos trens que os conduziram ao Cais do Porto do Rio de Janeiro
, de onde partiram em navios-transporte,
para destino ainda desconhecido, sem a
certeza de um dia retornar à Pátria-Mãe.

Recordação do Holocausto, comemoramos também os 70 anos do desembarque
da FEB, no Teatro de Operações Europeu, pelo seu elevado capital simbólico,
porque a FEB lutou contra um mesmo
inimigo comum, que ceifou tantas vidas
inocentes, em nossas águas nacionais, e
na tragédia incomensurável da Europa
sofrida.

COMUNIDADE JUDAICA HOMENAGEIA SOBREVIVENTES DO
HOLOCAUSTO E PRACINHAS DA FEB, EM SÃO PAULO

Vinham de quarteis, do Norte e do
Sul, do Litoral e da Montanha, do Pampa
e da Caatinga, compondo na FEB o microcosmo da sociedade brasileira.
Os italianos mal sabiam quem
eram aqueles novos combatentes. Mas
não tardariam a descobrir, por trás dos
uniformes, se revelava a alma brasileira, daqueles soldados-cidadãos, que
dividiam com eles suas rações de combate, ainda hoje recordados como os
LIBERATORI.
Nascia nas montanhas geladas
da Itália o espírito das Forças de Paz do
Brasil, presente de Suez ao Haiti, soldados firmes mas amigos, pacifistas mas
combativos.
Hoje, no Dia Internacional da

Enquanto o Brasil era atacado no
litoral e reagia enviando a FEB para
combater o Nazismo, chegavam notícias incertas de assassinatos em massa
em Sobibor e Belzec, das deportações
para Auschwitz, do heroico Levante do
Gueto de Varsóvia e da revolta no campo da morte de Treblinka.
Entretanto, não foram os alemães,
foram os nazistas. Os adversários de ontem são hoje nações amigas do Brasil,
mas se não recordarmos o passado, estamos arriscados a repeti-lo, portanto não
se pode dar trégua aos que ainda hoje
propagam o ódio e a intolerância.
A comunidade judaica, mesmo pequena e formada principalmente por imigrantes, desde a primeira hora alinhou-se

FILMES HISTÓRICOS

R

Monumento Votivo Militar
Brasileiro em Pistóia

ecebemos do Coronel Herbert Seixas, Diretor da Casa da FEB, um
filme do cineasta Luiz Carlos Barreto, com a duração de 50 minutos
intitulado Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu
morra sem que eu volte para lá, com cenas da guerra e depoimentos
do Veterano Dálvaro (náufrago
duas vezes no litoral da Bahia),
apresentando comentários oportunos e esclarecedores da saga
da FEB, na Itália.
Também, um outro, filmado aqui mesmo em Belo Horizonte, pelo cineasta Guto Aeraphe, com depoimentos dos Expedicionários mineiros: Capitães Divaldo Medrado e Ary Roberto de Abreu, Tenente Geraldo Campos Taitson, Cabo João
Batista Moreira e da Enfermeira
1º Tenente Carlota de Mello. Em data e local a serem oportunamente divulgados os exibiremos após contatos com ANVFEB/BH.

incondicionalmente ao esforço de guerra
nacional, com seus jovens se incorporando as forças de terra mar e ar, dos quais
26 na FEB. Vários foram agraciados com
medalhas, concedidas apenas em casos
de bravura excepcional, como a Cruz de
Combate de 1ª. Classe e a Silver Star.
É nosso dever recordar os heróis
que não voltaram, ingressando na Vida
Eterna pelo Portal do Paraíso, pelos seus
feitos gloriosos pelo Brasil e pelo Mundo Livre, nas batalhas travadas em meio
às neves dos Apeninos, no Monte Castello, Montese, Camaiore, Monte Prano,
Fornovo.
Nomes que para nós tem o mesmo
significado do Dia D, Stalingrado, e da
Batalha da Inglaterra. Brasileiros que ajudaram a liquidar o nazismo, deixando suas
vidas em uma terra distante, assim como
os mártires sacrificados nas câmaras de
gás da Europa ocupada, os partisans que
pereceram em terras geladas e nas prisões da Gestapo, os que desapareceram
nos mares sem jamais ter um túmulo.
Nos orgulhamos, brasileiros, desta
rica e fantástica história, escrita pelos
pracinhas da FEB, merecedores de seu
justo lugar no Pantheon dos Heróis Nacionais.
Que sejam lembrados e reverenciados, como exemplo para futuras gerações.
A memória da sua luta será a nossa
bandeira, e de todos que sonham com a
Paz, e um mundo melhor, livre e pleno de
justiça social.

Viva a FEB!!! Viva o BRASIL!!!

* Professor Universitário
Assessor de Imprensa da Casa da FEB

Nº 198 - Janeiro/2014

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

JORNAL INCONFIDÊNCIA
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$ 130,00,
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$ 130,00
 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).
ATENÇÃO: Verifique no canto inferior 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

Edições Históricas da Revolução de 1964
MANCHETE
Edição Histórica / 1964

O CRUZEIRO
EXTRA

Ao fazer ou renovar a sua assinatura,
se desejar receber via postal, um
exemplar destas revistas, envie mais R$ 20,00,
por cada uma delas.

Estas revistas podem serem encontradas nos seguintes locais:
1 - Banca de Jornais na Av. Olegário Maciel, 1741, em frente ao Hotel Platinum, em Belo Horizonte/MG
2 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 Centro - Porto Alegre/RS - 3 - jornal@jornalinconfidencia.com.br
4 - Livraria Mundo do Livro - Galeria Barcelona - Uruguaiana/RS

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) www.anvfeb.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
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
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RECEBIDAS

Recebemos as assinaturas e contribuições
abaixo, no período de 20 de dezembro/2013 a
31 de janeiro/2014 pelas quais agradecemos.
DEZEMBRO / 2013
Engº Adauto Gouveia Motta - Camocim/CE, Cel PMMG Affonso Heleodoro dos Santos - Brasília/DF, Econom
Antonio Carlos Portinari Greggio - São Paulo/SP, Cel Antonio Furtado Cunha - Fortaleza/CE, TCel Aer Clodomir
Padilha Alves da Silva - Brasília/DF, Cel Armando Vargas Moraes - Porto Alegre/RS, Cel Ary Moreira Pinto
- Porto Alegre/RS, Bancário Carlos A Silveira - Boa Esperança/MG, Cel Delio Erthal Tardim - Niterói/RJ, Cel Edson
Ayres de Souza - João Pessoa/PB, Dr Elano I. Medeiros - Fortaleza/CE, Cel Emilio Wagner Kourrouski Pirassununga/SP, Adv Geová Lemos Cavalcante - Fortaleza/CE, Cel Hailton Teixeira Pinho - Rio de Janeiro/RJ,
Profª Hilda Helena Pretto Junchen - Porto Alegre/RS, Cel Hugo Tameyassu Arakaki - Brasília/CE, Prof José
Alves Ferreira - Imperatriz/MA, Prof Univ José Eduardo Felga - Juiz de Fora/MG, Cel José Nogueira Sobrinho
- Recife/PE, Cap Juracimi Baptista da Silvia - Juiz de Fora/MG, Cel Luiz Carlos Fontoura Silva - João Pessoa/
PB, Pension Maria José Conversso Augusto - Brasília/DF, Cel Mayrseu Cople Bahia - Niterói/RJ, Cel Miguel
Netto Armando - Belo Horizonte/MG, Cel Av Olavo Nogueira DellIsola - Belo Horizonte/MG, Oficial de Justiça
Pedro Paz - Pelotas/RS, Cap Pedro Schwerz - Brasilia/DF, Médico Renato Fabbre - São Paulo/SP, Rosinaldo C
Pereira - Recife/PE, Engº Rubens Stock - São Paulo/SP, Cap Ronaldo Tarcizio Vier - Curitiba/PR, Ten Vicente
Luiz Soares - Juiz de Fora/MG, Cap York da Silva Adário - Pouso Alegre/RS.
JANEIRO/2014
Jornalista Adherbal Uzêda de Vasconcellos - Salvador/BA, Profª Univ Aileda de Mattos Oliveira - Rio de
Janeiro/RJ, Adv Aldo Aparecido Dalasta - Brotas/SP, Econom Alexandre Castelo Branco - São Paulo/SP, Cap
Fragata Almerio F. da Silva Paranhos - Belo Horizonte/MG, Cel Antonio Sollero - Brasília/DF, Cel Celio Sanz
Soares - Rio de Janeiro/RJ, Cap Davi Martins Corrêa - Santa Maria/RS, Delegado Euclides Silva Bonfim - Belo
Horizonte/MG, Adv Flavio Domingos Finamore - São Paulo/SP, Engº Francisco Carlos F. Anéas - São Paulo/
SP, Empres Ivany Cleyde Marchini Marques - Amparo/SP, Ten Méd FAB Ivo Engueroff - São Leopoldo/RS, Cap
João Alberto Dias da Silva - Belo Horizonte/MG, Cap José Carlos Teixeira - Itu/SP, Léo do Amaral - São Paulo/
SP, Médica Maria Isabel Gripp - Alto Jequitibá/MG, Marizio Coutinho de Araújo - João Pessoa/PB, Mauro Villar
Etrusco - Belo Horizonte/MG, Gen Div Nialdo Neves de Oliveira Bastos - Campinas/SP, Aposentado Paulo
Ferreira de Paiva - São Sebastião/SP, Gen Bda Pedro Fernando Malta - Rio de Janeiro/RJ, Sgt Raimundo Damião
Pereira de Souza - Rio de Janeiro/RJ, Ruralista Renato Nunes Rezende - Barbacena/MG, Cel Renato Ribeiro
da Silva - Rio de Janeiro/RJ, Magistrado Roberto Ladeira - Belo Horizonte/MG, Procurador Sebastião de Freitas
- Belo Horizonte/MG, Bacharel Sebastião Geraldo de Abreu - Belo Horizonte/MG, Sgt Severino Gercino Lins
Filho - Caxambu/MG, Cel Simon Mansur Neto - Rio de Janeiro/RJ, STen Vicente Muniz Barreto - Cruzeiro/SP, Cel
Walter Escarlate - Florianópolis/SC e mais 02 civis, 01 militar e 02depósitos não identificado

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS
Cel Adalberto Guimarães Menezes, Profª. Aileda de Mattos Oliveira, Gen Amaury Sá Freire de Lima, Eng. Antonio
Arantes Pereira, Econ Antônio Carlos Portinari Greggio, Adv. Calil Jorge Sallum, Juíz Decio de Carvalho Mitre, Adv.
Edison Renault Coelho, Empresário Fabio Belgrano Simoni, Cel Isaias Machado de Amorim, Cap Iracy Firmino
da Silva, Prof. João Evangelista Alves de Paula, Empresário Julio Coelho de Lima Filho, Eng. Marcelo Mendel
Scheinbein, Cel Orestes Raphael Rocha Cavalcanti - Niterói/RJ, Gen Ex Rômulo Bini Pereira, Sra. Rosa Maria
de Mello Abbês

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM ENDEREÇO
Data
29/01/13
30/01
15/02
18/02
19/02
18/03
03/06
10/07
12/07
18/07
20/08
11/11
02/12
03/12
05/12
12/12
17/12
08/01/14
15/01

Nº Doc. Banco Brasil
155015
500017
800117
500071
500155
188554
700277
805908
042742
048416
343235
926185
072193
011352
300551
025426
332880
898426
005011

Valor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
100,00
100,00
200,00
294,00
100,00
120,00
110,00
100,00
120,00
100,00
130,00
130,00
100,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00

Local do Depósito/Identificação
Carlos Rocha T. - BH/MG
Recife / PE
Júlio de Castilhos/RS
Rio de Janeiro / Ag. Catete
Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
São Paulo/Ag. Líb. Badaró
Paulo Carvalho/Três Corações

Jefferson Rodrigues / Recife
Itaguaí/RJ
Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
Luzia Maria / BH
Fortaleza/CE
José Conceição / Curitiba/PR
Belo Horizonte/MG
Rio de Janeiro
Valdenor Matias

E ainda: José Alberto S. , Anael Cesário, José H. P. Morais
e mais 7 não identificados em 2012

LEITOR
OPINIÃO DO
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O CRIME COMPENSA
OU A NAU SEM RUMO

O NOSSO EXÉRCITO NÃO É MILÍCIA

Cel Ney de Oliveira Waszak

E

u já escrevi que o Exército Brasileiro (EB)
não é milícia.
O Ministério da Defesa acaba de publicar uma Portaria que estabelece o uso das
Forças Armadas para a garantia da Lei e da
Ordem (PORTARIA NORMATIVA No 3.461
/MD, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013).
Novamente a Polícia Federal e dos Estados ameaçam entrar em greve e o que faz a Comandante em Chefe das Forças Armadas (FFAA),
as coloca em condições de milícia.
O Exército que é humilhado, esquecido,
colocado a margem e inferior aos que ameaçam
entrar em grave, é chamado para manter a camarilha. Nosso Exército não pode se prestar a isso.
Lembro que as FFAA não podem ser
empregadas desta forma, e sim, em caso Garantia da Lei da Ordem e protesto do cidadão
não é interrupção da lei e da ordem.
Compete ao Comandante do EB repudiar e informar que tal ordem não será cumprida e somente empregará a tropa em caso exatamente da Garantia da Lei e da Ordem,
aliás, já deveria ter sido empregada para retirar do poder os terroristas que estão nos
transformando em país comunista.
O Exército não pode se contrapor e
muito menos atacar o cidadão brasileiro, que
vilipendiado por corrupção, terrorismo e uso
de recursos públicos para causa particular e
de partido, procura exercer o seu direito.
O gasto com a famigerada copa ultrapassou a todas as projeções. Enquanto isso o brasileiro morre nas filas de hospitais, em ações de

bandidos e o governo soluciona contratando de
Cuba, não respeitando os direitos trabalhistas, médicos que receitam banana com casca
para curar pneumonia, remédio de cavalo para
idoso com osteoartrose e solicita como exame
uma consulta ao clínico. Para ler detalhes clique e leia em A Reserva Ativa.
Pessoalmente peço ao Comandante do
Exército, General Enzo, que repudie tal ordem
e informe em que condições a tropa poderá ser
empregada e peço ainda que informe ao Ministro da Defesa que nosso Exército não lhe
deve subordinação.
Vou aproveitar para lembrar a todos os
brasileiros, que estamos prestes a comemorar
A REVOLUÇÃO REDENTORA DE 31 DE
MARÇO DE 1964, que não permitiu que o
Brasil se transformasse em ditadura comunista.

1975 a 1983

Visite o sítio AMAN75-83
BRASILEIRO ACORDE - UNI-VOS!
NÃO VOTE EM PETRALHAS

NELSON MANDELA,

FOUNDING FATHER SUL-AFRICANO

A

África do Sul, há décadas, se destaca
como o país mais avançado da África. Lá,
o Dr. Christian Barnard realizou o primeiro
transplante de coração humano, em 1967. O
país chegou a construir armas nucleares, que
teriam sido desmanteladas durante o governo
Nelson Mandela. No entanto, esses avanços
científicos foram obscurecidos pelo desumano regime racista do Apartheid.
Essa política de segregação foi oficializada pelo Partido Nacional, que governou o
país de 1948 até 1990, ano em que Mandela
foi libertado. Oficialmente, o Apartheid foi
encerrado em 8/5/1996, durante a presidência
de Mandela (1994-1999). Por sua luta contra
o Apartheid, Mandela recebeu o Prêmio Nobel
da Paz, em 1993, junto com o ex-presidente
Fredrik de Klerk.
Além da segregação racial, que separava os brancos dos negros em guetos nas cidades, o Apartheid criou 10 nações tribais os bantustões -, que ocupavam 13% da área
do país. Alguma semelhança com as Terras
Indígenas e as comunidades quilombolas no
Brasil, além do MST? Semelhança total com
o Brasilistão, mas, quem liga para isso?
Foram justas as homenagens fúnebres
feitas a Nelson Mandela, que faleceu no dia 5/
12/2013, por ter dado fim ao Apartheid e
conseguir evitar uma guerra civil.
Se Mandela conseguiu evitar uma guerra civil, ele, no entanto, não conseguiu apaziguar toda a população negra. Durante seu
governo, cerca de 2.000 fazendeiros brancos

Capitão Félix Maier

foram mortos (dos anos de 1980 a 2010, foram
3.300 mortos). Desde o fim do Apartheid, em
torno de 50.000 cidadãos brancos perderam
suas vidas, ao mesmo tempo que milhares de
brancos perderam seus bens e fugiram da África do Sul, para escapar da morte.
Foi criada no país uma Comissão da
Verdade e Reconciliação que, ao contrário da
Comissão Nacional da Vergonha (CNV), do
Brasil, apurou os atos de violência de ambos
os lados, não só dos brancos.
Após o governo de Mandela, que não
quis se candidatar à reeleição, a África do Sul
passou a ser governado por líderes populistas e
corruptos, que dão preferência ao regime de cotas
racistas ao invés de premiar a meritocracia. Uma
coisa é certa: a violência só tende a aumentar
em tal ambiente, obrigando a população branca a viver em verdadeiros bunkers.
Mandela cometeu equívocos graves,
como a criação de um grupo terrorista, Lança de
uma Nação, que realizou inúmeros atentados no
país - motivo real de sua prisão, ocorrida em
1964. Favorável ao aborto e amigo de Fidel Castro, ele afirmou: Che Guevara é uma inspiração
para todo o ser humano. São manchas que
figuram na biografia do verdadeiro Nelson
Mandela, que nunca serão apagadas.
No entanto, Mandela deixou um valioso legado, em busca da harmonia multirracial,
configurando como um verdadeiro Founding
Father de seu país. Na verdade, trata-se de
uma refundação da África do Sul, que está
longe de ser concluída.
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Gen Ex José Carlos Leite Filho

A

Constituição Federal vigente, para alguns Constituição Cidadã, dispõe que
a segurança é um direito social e que a segurança pública é um dever do Estado. Algum dia,
ainda distante, tais mandamentos poderão se
tornar realidade, deixando de ser letras mortas
já que foram substituídos pela insegurança e
pelo medo.
Impõe-se ao cidadão, cônscio dos seus
direitos e deveres, pugnar pelas mudanças
que o façam feliz e orgulhoso de viver em um
país com justiça social.
O brasileiro vive tempos mal-assombrados em que os fantasmas da incompetência e da maldade não lhe dão sossego. A bandidagem, característica do segundo segmento,
atua com liberdade de ação, entorpecendo o
caráter da criança e do adolescente pelo estímulo ao uso de drogas e pela destruição dos
laços familiares e, assim, moldando a massa
crítica que se tornará vulnerável, tolerante e
cúmplice de ações criminosas.
A sociedade assiste e sofre com a dissolução da família tradicional e com a desarmonia do ambiente escolar pela quebra do
respeito e pela indisciplina no relacionamento professor e aluno, além da frouxidão moral
e da derrocada dos bons costumes.
Diariamente, a mídia mostra a desenvoltura dos criminosos nos perímetros urbanos, no campo e no litoral ceifando vidas pelo
narcotráfico escancarado, pelos arrastões, assaltos e roubos contra pessoas, residências e
instituições, por ações contra o patrimônio,
em especial pela queima de veículos e explosão de caixas bancárias. Rouba-se de tudo,

mata-se por nada, parecendo uma volta à
barbárie. Enquanto isso acontece, o cidadão e
não o marginal é desarmado, tornando-se presa fácil incapaz de defender a própria vida e
a dos seus familiares.
Urge, pois, que o Estado se faça presente, apareça! Não bastam discursos eleitoreiros, enganadores e ineficazes ainda que
seguidos da distribuição de recursos financeiros que nunca foram causa da conjuntura perversa, pois o que falta é gestão, em níveis diversos. Como imaginar um bom resultado no
Maranhão, citado como exemplo, palco atual
de horripilantes decapitações de presidiários
sob a guarda de pessoas despreparadas, mas
contratadas apenas por ser mais econômico
aos cofres estaduais? Lá, dinheiro jamais faltou, mas governo, sim.
Por outro lado, se o mal já se tornou epidêmico, urge também que a legislação seja
atualizada e que as autoridades competentes
as façam cumpridas, espaço a ser dividido
pelos Poderes Constitucionais.
O Brasil não pode continuar a ser a
nau sem rumo de J.R. Guzzo (Veja, edição
2356, de 15/01/14) pela falta de uma tripulação adequada capaz de impulsioná-lo pelos
mares bravios no caminho de uma grande
nação, onde o cumprimento das leis seja a regra e não a causa de confusão.
Mudar o timoneiro e a tripulação é salvar vidas, muito mais importante do que a
gratidão por benesses ou favores recebidos.
Com a palavra o eleitor.
linsleite@supercabo.com.br (Publicado em
O Jornal de Hoje, de 16/01/14  Natal/RN)

QUE PAÍS É ESTE?

Q

uando a Sra Maria do Rosário, Ministra de Direitos Humanos, silencia na
barbárie da Penitenciária de Pedrinhas e da
morte de uma criança incendiada viva num
ônibus no Maranhão, por causa da família
Sarney. E que protesta veemente contra o possível assassinato de um homossexual, em São
Paulo.
Que tem um senhor de nome Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil, foragido na Itália e com uma conta de 2 milhões de
euros na Suíça.
Que mantém a Sra Marta Suplicy,
no cargo de Ministro da Cultura, apesar de
ser condenada por improbidade administrativa, num megacontrato sem licitação,
quando Prefeita em São Paulo, nos anos de
2001 a 2004.
Que tem o Sr. Eike Batista falido,
apesar de há dois anos atrás, ser um dos dez
homens mais ricos do mundo.
Que tem 200 milhões de dólares bloqueados no exterior, frutos da grave corrupção
perpetrada por políticos e empresários.
Que tem prisões medievais, saúde
pública precária e escolas públicas que formam analfabetos funcionais.
Que apresenta uma incompetência
geral constatada pelo recebimento da devolução
de verbas destinadas a melhoria da Segurança
Pública e de Estabelecimentos Prisionais.

Ten. Cel. PMERJ Luiz Felipe Schittini

Que permite que haja 60.000 homicídios por ano e somente 3% dos seus autores
sejam processados e condenados. Para se ter uma
idéia dessa gravidade, a guerra civil síria que já
dura quase 3 anos, já ceifou 130.000 vidas.
Que corta verbas da Receita Federal
ocasionando com isto um aumento no contrabando de eletroeletrônicos, roupas, brinquedos,
acessórios, cigarros e até medicamentos.
Que prefere pagar R$10.000,00 ao governo cubano para cada um de seus médicos e se
recusa a pagar até a metade desse valor para um
médico brasileiro concursado.
Que deixa ocorrer 50.000 óbitos por
ano, devido a acidentes de trânsito nas rodovias federais, estaduais e vias urbanas. Esse
número suplanta o número de militares americanos mortos durante a guerra do Vietnã.
Que procura sempre maquiar a economia, não tendo a coragem moral de revelar
que teve o pior resultado na balança comercial
desde o ano de 2000.
Que é o 2º maior consumidor de cocaína do mundo e deixa o crack atingir mais
de 90% dos seus municípios.
Que assiste vergonhosamente a
evasão anual escolar de 300.000 adolescentes grávidas.
Que pretere a Educação, pois sabe
que um povo esclarecido e bem informado,
pensa bem na hora de votar.
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A CONSTITUIÇÃO CRIMINÓFILA DE 1988
Governo que não proporciona segurança não serve para nada.

M

eu telefone celular de última geração tem câmara de vídeo, agenda,
localização por satélite, mapas, calendário,
despertador, jogos, horóscopo, acesso à
Internet, biblioteca digital, etc. E ponham
etcétera nisso. Só que esse telefone, maravilha capaz de resolver todos os problemas
da vida diária, nem sempre telefona. E, em
não telefonando, torna-se inútil, com todos os seus penduricalhos. Porque,
como se sabe, a função do telefone é
essa mesma: telefonar.
A constituição brasileira de
1988 tem esse mesmo defeito.
Palavrosa, pretensiosa, grandiloquente, a constituição de
1988 não é constituição, é imenso projeto de engenharia social
que trata de tudo e envolve todos
os aspectos da vida dos brasileiros.
Mas não cuida da função essencial do
Estado, que é a segurança.
Nunca me iludi com a constituição
porque acompanhei os trabalhos da assembléia constituinte em Brasília, desde sua
instalação em fevereiro de 1987 até sua
apoteótica (e carnavalesca) promulgação
em outubro de 1988. Na verdade, o Brasil
não precisava de nova constituição, mas os
políticos, sim, porque queriam apagar tudo
e recomeçar do zero, a fim de estabelecer
seus próprios esquemas de poder. As intenções eram grandiosas, mas os protagonistas tão ruins que o resultado foi algo
como uma tragédia de Shakespeare encenada por atores pornô num circo de periferia.
Todo o espírito dessa constituição
está resumido no seu Título I  Dos Princípios Fundamentais, composto de quatro artigos.
Logo de cara, no artigo 1o, a constituição proclama a sua própria fajutice, ao definir a Federação. Diz assim: A República
Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal.... Vejam que asneira. Uma
federação de municípios, além de aritmeticamente impossível, só poderia ser federação se todos os quatro mil e tantos municípios brasileiros existentes em 1988 tivessem
participado diretamente da assembleia constituinte, e as bancadas no Congresso fossem municipais, não estaduais. Presumir
que os municípios participaram da constituinte por intermédio dos Estados é má fé ou
burrice, porque nesse caso a federação se-

dos brasileiros NÃO É fundamento do
Estado nem objetivo da República Federativa.
Se o telefone é para telefonar, para
que é a constituição? Nem tente responder,
paciente leitor, porque qualquer resposta o
enredará no cipoal de argumentos e contraargumentos dos juristas e teóricos políticos. Vamos mais fundo: qual a utilidade do
Estado e do Governo? Por que razão os
povos instituíram, desde a Antiguidade,
Estados e governos? Novamente, peço
ao leitor que esqueça os livros. Não
me venha com as teorias marxistas,
nem com contratos sociais que nunca existiram. Use o bom senso. A
melhor maneira de saber a real utilidade duma coisa é ver a falta que faz
quando não a temos. Que acontece
quando, numa catástrofe, o Estado desaparece, a polícia some das ruas, as Forças
Armadas se dissolvem? Tente responder
de acordo com os objetivos fundamenEssa mutreta de federação de Estados e
tais da constituição de 1988:
municípios foi apenas para permitir que o
(a) cessa a construção duma socigoverno federal passe por cima dos goveredade livre, justa e solidária?
nadores e se entenda diretamente com os
(b) não se garante o desenvolviprefeitos na politicagem eleitoreira.
mento nacional?
Nos cinco incisos do artigo 1o vem a
(c) deixa-se de erradicar a pobreza
lista de fundamentos do denominado Ese a marginalização?
tado Democrático de Direito: soberania,
(d) aumentam as desigualdades?
cidadania, dignidade da pessoa humana
(e) deixa-se de promover o bem de
(será que existe outro tipo de pessoa?), os
todos?
valores sociais do trabalho e da livre
(f) surgem preconceitos de raça, sexo,
iniciativa e o pluralismo político.
o
cor e idade? Dá vontade de rir. O Estado
Em seguida, no artigo 3 , temos a
brasileiro desenhado na constituição de
lista dos objetivos fundamentais da Re1988 só serve para cuidar de sublimes propública Federativa do Brasil:
pósitos e atacar moinhos de vento (enI - construir uma sociedade livre,
quanto os políticos tratam de si, é claro).
justa e solidária;
Mas nós cá embaixo sabemos muito
II - garantir o desenvolvimento
bem o que acontece quando a polícia some
nacional;
das ruas, ou quando o Estado se ausenta: o
III - erradicar a pobreza e a
caos. Multidões desvairadas atacam, desmarginalização e reduzir as desigualtroem, assaldades sociais e
Embora os intelectuais não admitam, a
regionais;
verdade é que os dois grandes esteios da tam, matam,
queimam, saIV - promover o bem de to- Civilização são os militares e os policiais. queiam. Se a situação se prolonga, o país é invadido pelos
dos, sem preconceitos de origem, raça,
vizinhos. Aí está, portanto, nossa resposta:
sexo, cor, idade e quaisquer outras fora função essencial do Estado é proporciomas de discriminação.
nar segurança. Na filosofia aristotélica, dirEsses dois artigos definem o que são
se-ia que a segurança é a causa final do
e para que servem o Estado e a República.
Estado, de modo que define o próprio
Releia-os com atenção. Alguma menção da
Estado como algo que existe para propalavra segurança? Não, não há, nem seporcionar segurança; donde se infere
quer de forma implícita. Tome nota, portanque sem segurança não existe Estado.
to: na constituição de 1988, a segurança
ria de Estados, nos quais os municípios
estariam subsumidos. Já houve, na História, exemplos de federações de cidades.
Mas não pensem que o modelo brasileiro
tenha sido tirado de algum precedente histórico. Na constituinte de 1988, ó meu,
ninguém estava lá a fim de estudar História.

O

s meios militares nacionais e permanentes não são propriamente para defender programas de governos, muito menos a
sua propaganda, mas para garantir os poderes constituintes, o seu
funcionamento e a aplicação da lei.
Castello Branco - 20 de março de 1964

Mensagem do Chefe do Estado-Maior do Exército aos generais e demais militares
daquele órgão e das organizações subordinadas)

Sem segurança,
não há possibilidade de
civilização. O primeiro
passo na construção * A. C. Portinari
duma nação é obter o doGreggio
mínio do território contra forças adversas externas. O segundo
passo, concomitante no tempo mas conseguinte na prioridade, é estabelecer a ordem
interna. A garantia da defesa externa e da
ordem interna é o que, em termos elementares, se denomina segurança. Reduzido à
sua mais básica expressão, o Estado é o
agente e o instrumento institucional da
segurança. O objetivo fundamental do
Estado, portanto, é proporcionar segurança interna e externa à população. Embora os intelectuais não admitam, a verdade
é que os dois grandes esteios da Civilização são os militares e os policiais.
É fato que a constituição de 1988
menciona segurança no seu Título II, que
trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. No caput do art. 5o ela diz: Todos
são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes... (segue-se longa lista de 78 direitos de todos a tudo).
Mas a segurança, na constituição
de 1988, não é princípio fundamental do
Estado, nem objetivo da República. É
relegada à categoria dos direitos garantidos (leia-se prometidos) pela Lei. E daí?
Qual a diferença?
A diferença são cinquenta mil crimes de morte por ano, mais centenas de
milhares de roubos, furtos, depredações,
estupros, sequestros e outros. Em 2012
aconteceram no Brasil 50.108 homicídios,
dos quais 47.136 dolosos, mais 566.793
casos de roubos, em que ladrões levaram
carros, atacaram bancos, cargas de caminhões, pedestres e casas. Em todo o território nacional, considerando só as ocorrências registradas, foram 1.574 casos de
roubo por dia. A diferença, portanto, é um
País rumo à desintegração e ao caos.
Quando o governo não proporciona
segurança, não serve para nada. Ou melhor,
serve apenas para o proveito dos titulares,
comensais e sócios desse próspero negócio denominado democracia. * Economista
Comício
da Central
do Brasil
a 13 de
março de
1964
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MÉDICOS CUBANOS

Rasgando a Constituição e Dispositivos Legais

N

ão pensem em correntes. Em algemas. Em porões fétidos. Em
gente suja e maltrapilha. Estes são os
escravos normalmente libertos das pequenas confecções das grandes cidades, vindos de países miseráveis.
Agora pense em pessoas vestidas de branco. Com diplomas universitários. Que exibem sorrisos simpáticos e uma grande alegria em servir o
próximo, como se estivessem em uma
missão humanitária. Estes são os médicos escravos cubanos que o Brasil
vai traficar, cometendo toda a sorte de
crimes hediondos contra os direitos
humanos, que só republiquetas totalitárias, a exemplo da Venezuela, ousaram cometer.
E vamos aqui deixar ideologias de
lado. E até mesmo as discutíveis competências profissionais. Vamos ser civilizados e falar apenas de pessoas, de
seres humanos, de gente.
O Brasil democrático é signatário de uma dezena de tratados internacionais que protegem os trabalhadores. No entanto, o Governo do PT está
firmando um convênio com Cuba, um
país que está traficando pessoas para
fins econômicos. Cuba esta vendendo
médicos. Cuba utiliza de coerção, que
é crime, para que estes escravos de
branco sejam enviados, sem escolha,
para onde o governo decidir. Isto é crime
internacional. Hediondo. Que nivela o
Brasil com as piores ditaduras.
E não venham colocar a Organização Pan Americana de Saúde como
escudo protetor destes crimes contra
a Humanidade. É uma entidade sabidamente aparelhada por socialistas,
mas que, ao que parece, pela primeira
vez assume o papel de "gato", o operador, o intermediário, aquele que aproxima as partes, que fecha o negócio,
que "lava" as mãos dos criminosos que
agem nas duas pontas. Não há como
esconder que o Governo do PT está
pagando a Ditadura de Cuba para receber mão-de-obra em condições análogas à escravidão, como veremos neste
post.
O trabalhador estrangeiro tem,
no Brasil, os mesmos direitos de um
trabalhador brasileiro. Tem os mesmos ônus e os mesmos bônus. Não é
o que acontece neste convênio que

DESAFIO AO GOVERNO DO PT
configura um verdadeiro tráfico em massa de pessoas de um país para outro.
Os escravos cubanos não pagarão Imposto de Renda e INSS. Sobre um
salário de R$ 10 mil, deveriam reter
mais de R$ 2.700. Pagariam em torno
de R$ 400 de INSS. Mas também teriam direito ao FGTS, ao aviso prévio,
às férias, ao décimo-terceiro salário.
Não é o que acontece. O escravo cubano não recebe o seu salário. Ele é
remetido para um governo de país. É
como se este país tivesse vendido laranjas. Charutos. Rum. Ou qualquer
commodities. A única coisa que o trabalhador recebe é uma ajuda de custo
para tão somente sobreviver no país
pois, em condição análoga à escravidão, este médico cubano receberá alojamento e comida das prefeituras municipais. Trabalhará, basicamente, por
cama, comida e sem nenhum direito
trabalhista.
Outro crime do qual o Governo
do PT é mentor, é idealizador, é fomentador, é financiador, é concordar
com as práticas de coerção exercida
por Cuba quando vende os seus médicos escravos. O passaporte é retido
pela Embaixada de Cuba no Brasil. A
família fica em Cuba, sem poder sair
do país. O escravo cubano não pode
mudar de emprego, pois se o fizer a
sua família sofre perseguição. Existe
ameaça. Existe abuso de autoridade.
Existe abuso de poder econômico. Existe retenção de documento para impedir a
livre locomoção. Existe lesão ao Fisco.
Sonegação. E, por conseguinte, sendo
dinheiro originário de crimes, remessa
ilegal de divisas do Governo do PT para
a Ditadura de Cuba.
Este convênio que o Governo
do PT está fazendo com Cuba não
resiste a uma fiscalização do Ministério do Trabalho e a uma auditoria
do Ministério Público. São tantos os
crimes cometidos contra a Humanidade e contra os Direitos Humanos
que envergonham a todos os brasileiros. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, candidato ao governo de
São Paulo, deveria ir a ferros junto
com os bandidos mensaleiros do seu
partido. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, está em silêncio obsequioso.

A partir do momento em que 4 mil cubanos botarem o pé no solo brasileiro, nosso
país terá se transformando num campo de concentração e numa imensa prisão para
escravos políticos. A nossa Constituição será rasgada, pois:
(...)Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes
III  ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;
Da mesma forma, o Governo do PT está jogando no lixo o Decreto nº 5.948, de
26 de Outubro de 2006, que trata da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, que tem definições fundamentais sobre o tema:
Art. 2º. § 4º - A intermediação, promoção ou facilitação do recrutamento, do
transporte, da transferência, do alojamento ou do acolhimento de pessoas para fins
de exploração também configura tráfico de pessoas.
Art. 2º. § 5º - O tráfico interno de pessoas é aquele realizado dentro de um
mesmo Estado-membro da Federação, ou de um Estado-membro para outro, dentro do
território nacional.
Art. 2º. § 6º - O tráfico internacional de pessoas é aquele realizado entre
Estados distintos.
Art. 2º § 7º - O consentimento dado pela vítima é irrelevante para a
configuração do tráfico de pessoas.
Ou seja: o que determina se existe a escravidão não é o depoimento do escravo,
pressionado por dívidas, sem documentos ou tendo a integridade da sua família ameaçada,
mas sim o que a sua situação configura, mediante fiscalização.
Com a importação em massa dos médicos escravos cubanos. os acordos internacionais firmados pelo Brasil contra a escravidão serão derrogados. Não seremos
mais uma democracia. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, leia o MANUAL DE
COMBATE AO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO,
publicado pelo Ministério do Trabalho.
E sinta vergonha, talvez um pouco de medo, de ser brasileiro.
Eu desafio o Governo do PT a exigir que o médico cubano tenha em mãos
o seu passaporte.
Eu desafio o Governo do PT a exigir que o médico cubano tenha uma
Carteira de Trabalho.
Eu desafio o Governo do PT a depositar o salário do médico cubano em
uma conta pessoal, que lhe garanta livre movimentação.
Eu desafio o Governo do PT a garantir todos os direitos trabalhistas ao
médico cubano.
Eu desafio o Governo do PT a cumprir a Lei, a Constituição e os Tratados
Internacionais.

NOSSO COMENTÁRIO
Este desafio ao governo do PT, faz tempo que circula na internet. Às vezes
como se fosse de autoria do jornalista Alexandre Garcia, outras como editado pelo
Endireita Brasil e ainda, constantemente, sem qualquer identificação  Qualquer que seja a sua origem esse libelo não pode deixar de ser divulgado e repassado
por comprovar os crimes cometidos contra a Constituição, Receita Federal, INSS,
FGTS, Direitos Humanos e outros, pelo governo cubano/comunista da presidente
Dilma. Onde estão o Ministério Público Federal / Procuradoria Geral da República, Ministério do Trabalho, Conselho Federal de Medicina, Congresso Nacional,
oposição que não se pronunciam contra esses crimes devidamente comprovados
cometidos por esse governo petista corrupto? Seria possível impetrar uma ação
judicial junto aos Tribunais Superiores? Onde está a OAB sempre tão ciosa em criticar as Forças Armadas e que agora se omite vergonhosamente?

ENDIREITABRASIL
Os contatos diretos com a diretoria do Endireita Brasil poderão ser feitos através do
email: emdireitabrasil-owner@yahoogrupos.com.br
Espero que o nosso Instituto possa continuar lutando junto com os grupos
INCONFIDÊNCIA, GUARARAPES e o TERNUMA nesta guerra sem quartel
contra a podridão dos petralhas.
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MÉD. HUMBERTO L. FREIRE FILHO
São Paulo/SP
Começou a podridão
O Partido dos Trabalhadores (PT), arauto da ética e da moral, abriu a porta do almoxarifado para a renovação dos ministérios (desincompatibilização) no ano eleitoral e já começou a escorrer o fétido chorume pela Esplanada
dos Ministérios. Foi indicado para substituir
o estelionatário e avalista de trabalho escravo,
Alexandre Padilha, na freguesia da Saúde, nada mais nada menos do que o atual secretário
de saúde de São Bernardo do Campo, Arthur
Chioro, dono de uma empresa que presta consultoria na área para prefeituras e gestões estaduais e que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. É impressionante
como o estoque de coisa ruim é inesgotável nesse
partido. O cidadão brasileiro vai precisar de
muito estômago para encarar o ano de 2014.
Somos governados por bandidos da pior espécie, ávidos de poder e donos da chave do cofre.
Não temos oposição, parte se vendeu e parte
é covarde. Deus salve o Brasil. (25/01)
PROFª. MARIA COELHO
Salvador/BA
O valor do voto
Tendo parentes militares, e em conversa
com eles, fiz uma continha rápida, e cheguei à
conclusão que os votos provenientes do estamento militar (militares da ativa e da reserva e
seus familiares em primeirro grau), ficam aí pelos
quatro milhões, no mínimo, sem contar os simpatizantes. Não irão para o PT, certamente, mas
os candidatos de oposição, para capturá-los,
têm que fazer uma sinalização de como tratarão a área de defesa. Reequipamento e salário
são coisas importantes para esta gente, mas o
que definirá os votos é o respeito às Forças
Armadas. Nada de bajulação, mas definições
claras, começando por manter a Comissão da
Verdade mas nos moldes da do Mandela: antes das queixas de maus tratos, os dois lados
devem contar os crimes que praticaram, além de
serem indicados, para mobiliá-la, pessoas ideologicamente imparciais. (12/01)
JOAQUIM RAMON JUNIOR
Rio de Janeiro/RJ
Não me importaria se o senador Renan
Calheiros utilizasse indevidamente avião da
FAB. Desde que, no destino final, lhe fosse feito
um implante de vergonha. Até mesmo seria
admitida uma escolta de caças para que não
houvesse desvio de rota. O país muito teria a
ganhar com isso. A propósito, gostaria de saber
quando o ministro do STF Ricardo Lewandowski vai tirar da gaveta denúncia do procurador-geral da República contra o senador, pois
o assunto envolve peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. (O Globo - 02/01)
CEL OSMAR J. BARROS RIBEIRO
Maringá/PR
A esdrúxula Comissão da Verdade
E o que pretende tal comissão...? Condenar aqueles que, no estrito cumprimento de ordens legais, venceram de forma irretorquível os
que se lançaram na luta armada (...)
Que moral têm para agir dessa forma
aqueles que, de forma fria, covarde e traiçoeira,
assassinaram inocentes, assaltaram bancos, quartéis e hospitais, aleijaram simples transeuntes
em vias públicas, sequestraram representantes
diplomáticos, explodiram bombas, traíram as
Forças Armadas e, não poucas vezes, torturaram
e mataram seus próprios companheiros?

CAIXA POSTAL
TEN JOSÉ FRANCISCO PORTELA ELIAS
Encruzilhada do Sul/RS
Não voto em corruPTo

Botando
a boca no
trombone:

Fora Dilma e PT
STFederal
Cadeia no Lula
Pai do mensalão
CAP DAVI MARTINS CORRÊA
Santa Maria/RS
Anexo a esta missiva
01- Cópia Xerox do pagamento da renovação de minha assinatura do Jornal inconfidência, acrescida do quantitativo equivalente a
Manchete Histórica de Nossa Revolução.
02 - Um exemplar do Jornal DIÁRIO
DE SANTA MARIA, de 30 de junho de 2013,
que só agora consegui para que o senhor veja
na página 14, o desrespeito a nossa BANDEIRA NACIONAL.

Cena inusitada, reivindicações e homenagens
Enrolado na bandeira do Brasil, cão (foto) é
um dos símbolos da ocupação da Câmara.

03 - Um exemplar do livro Crônicas da
Brigada Militar/Gaúcha, de autoria do Cel
BMRS Hélio Moro Mariante, que eu gostaria de
ofertar, através do senhor, ao Cel PMMG Ellos
Pires de Carvalho, cujo livro Verdade Somente
Verdade, li e se não for demais, me enviar por
reembolso postal ou prévia indenização, como
ele quiser um exemplar do Canto Cavalarians e/
ou qualquer publicação histórica da gloriosa
PMMG, da qual, desde 31 de março de 1964 sou
admirador incondicional na pessoa do Cel PM
José Geraldo de Oliveira (23/01)
NR: O livro foi entregue ao Coronel
Ellos que retribuiu enviando um exemplar do
"Canto Cavalariano".
TEL CEL PMERJ
LUIZ FELIPE SCHITTIVI
Rio de Janeiro/RJ
Há um provérbio que diz. Ao ver uma
árvores frondosa, costuma-se elogiar o seu dono
esquecendo-se de quem plantou a semente. Os
senhores plantaram a semente da VERDADE.

Espero que daqui a alguns anos ela seja reconhecida por todos. As suas lutas não foram em vão!.
Que Deus lhes dê neste Natal e Ano Novo, sabedoria, saúde e paz nesta nobre missão de
construir um país onde haja liberdade.
EDIVELTON TADEU MENDES
São Paulo/SP
Defender um governo (Maranhão) cuja
população tem índice de Desenvolvimento Humano (IDH) próximo ao de países africanos 
que têm área de agricultura insuficiente para
sua população -, mas que se propõe a comprar
caviar é sem dúvida um ato de irresponsabilidade
de toda ordem. Que a sra Roseana Sarney,
governadora do Maranhão, vá não somente
para os EUA, mas vá para o inferno, com seu
ilustre pai, o senador José Sarney.
GEN DIV AGENOR FRANCISCO
HOMEM DE CARVALHO
Rio de Janeiro/RJ
A LUTA CONTINUA como você
bem o diz.
Gostei imensamente de receber o artigo
A ESQUERDA MITÔMANA de autoria
de nosso querido Ministro Passarinho, juntamente no dia do aniversário dele. Graças à sua
sensibilidade de reeditar antigo relato de tão
expressiva figura da vida nacional, ele permanece atuante porque as assertivas ainda permanecem bem atuais.
CEL ORESTES RAPHAEL CAVALCANTI

Niterói/RJ
Há vários dias estou para lembrá-lo de
que perdemos o jornal LETRAS EM MARCHA do saudoso Coronel Neomil Portela
Ferreira Alves e após chegou a vez de não
contarmos mais com o Ombro a Ombro, do
não menos saudoso Cel Pedro Schirmer.
Contamos, atualmente só com o nosso
tão eloquente jornal Inconfidência o qual
não tem matéria paga e se mantém através de
assinaturas e doações espontâneas, convenhamos, é muito pouco.
Vivemos um momento político sem
oposição e se faz necessário contarmos com
artigos sinceros e contundentes da lavra de
articulistas de real valor do calibre do nosso
informativo mineiro referido.
Qual será a solução de conseguir, digo,
para conseguirmos patrocinadores constantes a
fim de manter ativo e eficiente o nosso jornal?
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Sei que existem alguns associados que
contribuem mensalmente e outros assinantes
que fazem outras doações em menor número
de vezes mas contribuições de maior valor são
necessários.......
Faço votos que no ano que estamos iniciando, o nosso JORNAL continue firme, nos
seus honestos propósitos de transmitirem
esclarecimentos através de seu competente
quadro de dirigentes e de seus inteligentes e
corajosos articulistas.
RES NON VERBA!  FATOS NÃO
PALAVRAS!
Em anexo mais uma contribuição espontânea de R$ 500,00.
Feliz Ano Novo para a família acima
mencionada e um fraterno abraço do velho
Orestes.
Só amamos Deus e o Soldado nos
momentos de perigo. Nunca antes,
passado o perigo esquecemos Deus e
desprezamos o Soldado.
CLAUDIO MAZETTO
Salto/SP
Parceria de 1ª Ordem - Cuba
Num País onde a Saúde e a Segurança, sem
contar outras áreas, está um caos e onde as
estradas e portos não poderiam estar piores cabe
perguntar: Por que desviar tanto dinheiro
para Cuba e outros Paises sob regime de
Ditadura, sem certeza de retorno qualquer?"
Quando a Previdência alega rombo em
seu caixa e inúmeros Estados sofrem perenes
calamidades, sem que haja qualquer benesse
do Governo e mesmo quando produtores não
conseguem qualquer centavo de financiamento ou remissão de dívidas quando perdem sua
lavoura é um acinte como se joga dinheiro fora.
Qual a dívida moral que nossos governantes (diga-se aqueles que pregavam a
democracia e hoje mudam de atitude) tem para
com Cuba e África?
Quando milhões de sem teto clamam por
moradia e esse dinheiro daria para construir milhares de casas populares (sem desvios ou corrupção),
o Governo solta pelo ralo milhões de dólares.
Muitos são condenados por crimes contra a humanidade, no entanto, esse descaso de
nosso Governo se assemelha a isso, quando se
considera que pobres apodrecem nas filhas de
hospitais. (31/01)
ECON. GERALDO DE SOUZA ROMANO

Belo Horizonte/MG
De Davos a Cuba
Estamos nesta luta por um país mais
digno, mas dependemos de nossos políticos, infelizmente ou já estão comprados ou são COVARDES. Já mudei o nome do país faz mais de
ano, agora somos BRASCUBA, dominados por
essa corja de bandidos ATEUS, COMUNISTAS, DITADORES, CORRUPTOS, TERRORISTAS e que dizem ter lutado contra a " ditadura" militar, mas numa contradição terrível,
apóiam todos os países com ditadura, exemplo
vergonhoso e atual, com apoio e gastos bilionários
em Cuba, que joga por terra toda a declaração dos
terroristas. O que eles queriam em 1964 e nos
anos seguintes, era implantar em nosso país a
mesma DITADURA de Cuba, que nossos militares não deixaram, mas agora conseguiram e
estamos FERRADOS, pois tomaram conta do
Brasil, desmoralizando nossa sociedade e a família. Vamos repassar esta mensagem para todos
nossos internautas, vamos fazer um trabalho na
internet e impedir a realização da copa de 2014
e derrubar essa bandida terrorista. (30/01)
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GEN DIV. ROBERTO VIANA SANTOS
Salvador/BA
Jantando com Dilma
Dilma, veemente, nos jornais e na TV,
declarando que paga as contas em restaurantes. Soou ridícula, não honesta. Como em junho passado, não são pelos 20%, presidente!
É pela paradinha técnica em Lisboa, pela suíte
milionária, pela comitiva dos foristas" cujo
destino principal nunca foi Davos, pelas homenagens a Fidel - que inclui o porto de
Mariel, cuja grana, se empregada no Brasil,
beneficiaria as mesmas 400 empresas, empregaria brasileiros e beneficiaria a infraestrutura nacional. Aliás, o povo quer saber, o milhão de tal
porto é a fundo perdido ou será perdoado em
um cada vez mais remoto mandato futuro?
ENG GERALDO DE CASTRO FILHO
Lagoa Santa/MG
CUBA o inferno
ao ALCANCE de todos...!!?!
Os petistas brasileiros estão trabalhando(?) para a recuperação de Cuba enviando o
dinheiro público tupiniquin para obras de lá,
compartilhadas com depósitos pessoais em
paraísos caribenhos...
Enquanto isto, destruíram o patrimônio
e prestigio internacional da Petrobras, liberaram a criminalidade e tráfico de drogas, criminalizaram pessoas de bem, adversários políticos, arrasaram e desmoralizaram, vingativamente as forças militares nacionais, compraram políticos e imprensa para se manter
no poder, destruíram instituições de ensino
pelo país afora, sucubiram a saúde pública e
fazem campanha difamatória contra os médicos brasileiros (novela da Globo), mudaram
os fatos históricos nacionais impingindo lavagem cerebral nos jovens e mesmo em adultos mal
informados sobre a revolução de 1964 e por fim
demonstraram que são peritos em corrupção em
manipulação da verdade em falta de ética e

comprometimento internacional mas são os
piores gestores administrativos que passaram pelos cargos públicos brasileiros.
Em síntese, estão descontruíndo nosso
Brasil e ainda querem mudar nosso Hino e nossa
Bandeira. (já começaram mudando nomes de
praças e de ruas que citam nomes de militares).
OBS. Leiam - Assassinato de Reputações - Um Crime de Estado por Romeu
Tuma Junior - imperdivel! (31/01)
ADM. CREMILTON SILVA
Cristina/MG
Prezado Editor/Redator Cel. Muguez,
Tenho as vezes tomado a iniciativa de
repassar e-mails para o Jornal Inconfidência,
sem ao menos ter me informado se não estou
sendo inconveniente. Com o intuito de não
transgredir as regras do Jornal, peço-lhes que
me dêem retorno quanto à minha atitude.
Resposta: Seja bem vindo!
PROFª. GLÁUCIA QUEIROZ MENDES
Cabo Frio/RJ
Pedágio abusivo
Não bastassem os assaltos que sofremos
constantemente (do governo e dos bandidos), os
praticados pela Via Lagos, são permanentes sem
que haja qualquer reação dos milhares de usuários
que trafegam na direção da Região dos Lagos.
Para percorrer aproximadamente 60
km, é pago um pedágio de R$ 9,40 durante a
semana, majorado para R$ 15,70, do meio dia
de sexta-feira até o meio dia de segunda-feira
e ainda nos feriados.
Deve ser o mais caro do mundo!
Por quê?
Não há nem separação das pistas e os
acostamentos são deficientes. Com a palavra o Ministério Público Estadual ou algum
deputado que tenha influência naquela região. Ou teremos que apelar para o deputado Jair Bolsonaro? (10/01)

JORNALISTA IVAN HERRERA ZAHAR
São Paulo/SP
O Ministro Joaquim Barbosa declarou que o sistema penitenciário está sob controle das
FARC-PCC-CV, ou seja, é mais um governo paralelo em nossa Pátria.Temos ao nosso redor as FARC,
PCC (Paraguai), Sendero Luminoso (que continua ativo), os cocaleiros da Bolívia, além dos movimentos internos proporcionando ao FSP  Foro de São Paulo, condições favoráveis para dar
prosseguimento à tomada do poder, instalando um regime cubano-comunista.É conveniente que os
militares, ainda lúcidos, estejam atentos a esses movimentos.Aos heróis de 1964, a nossa gratidão!
JUAN MARSCHALL
Rio de Janeiro/RJ
Correios
O que acontece com os nossos Correios? Uma instituição que orgulhava os brasileiros
por sua qualidade e seu atendimento agora vive um apagão de qualidade e atendimento. Encomendas atrasadas, desaparecidas, descumprimento de prazos, cartas vindas do estrangeiro
levando 90 dias para serem entregues (quando na década de 1980/1990 levavam 15 dias),
encomendas esquecidas no CTE de Benfica por mais de 20 dias, e a total falta de transparência
e resposta aos usuários. É triste e desolador ver uma instituição nobre desmoronar feito um
castelo de cartas. (O Globo 12/01)
CORONEL ARGENTINO
Buenos Aires / Republica Argentina
Queridos amigos de siempre: hoy recibí correo de fecha 19 de noviembre pasado, con
indicación que el mismo se encuentra dañado por causas ajenas (según dicen del correo
argentino)envuelto en plástico .El correo nuestro lo envía pidiendo disculpas,por el deteriodo
del sobre marrón,pero que así llegó a nuestro país, lo que no les creo y que tuvieron tiempo
suficiente para analizar el contenido de vuestros tres emisiones.Se llevaron un chasco(sorpresa)pues
sólo pueden aceptar que la emisión es por lo menos no comunista y tampoco pro gobiernos
corruptos.En fin esto es lo que tenemos que ag uantar de un sistema nuestro poco aceptado ahora
por la mayoría de nuestro pueblo.Les enviamos un fuerte abrazo,y los cariños de siempre. (28/01)
NR: Acá como allá! É uma vergonha, mas não nos surpreende pois o correio
(EBCT) está nas mãos do PT. Temos SEDEX violado, AR não entregue, cheques
roubados (um inclusive depositado em conta corrente e descontado!), atrasos nas
entregas (15 dias para um jornal chegar ao Rio de Janeiro!), embalagens violadas,
jornais rasgados e por aí vai. E aumento de tarifas a partir de 01/02. É uma vergonha!
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DESEMBARGADOR ROGÉRIO MEDEIROS GARCIA DE LIMA

Belo Horizonte/MG
Folha de São Paulo, 10 de janeiro de 2014, Painel do Leitor
Adote um preso
Tenho uma sugestão ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, ao jornalista Janio de Freitas,
à ministra Maria do Rosário e a outros tantos admiráveis defensores dos direitos humanos
no Brasil. Criemos o programa social Adote um Preso.
Cada cidadão aderente levaria para casa um preso carente de direitos humanos. Os
benfeitores ficariam de bem com suas consciências e ajudariam, filantropicamente, a solucionar o problema carcerário do país.
Sem desconto no Imposto de Renda.
l l l

Esquerda caviar
A Folha de São Paulo de 10 de janeiro, publicou carta minha, acima, onde ironizo
os baluartes dos direitos humanos. Agora, com o morticínio de presos no Maranhão,
jornalistas e intelectuais engajados escrevem e opinam copiosamente sobre a questão
carcerária e os direitos fundamentais.
São como urubus, não podem ver uma carniça.
Quando eu era juiz da infância e juventude em Montes Claros, norte de Minas
Gerais, em 1993, não havia instituição adequada para acolher menores infratores. Havia
uma quadrilha de três adolescentes praticando reiterados assaltos. A polícia prendia, eu
tinha de soltá-los.
Depois da enésima reincidência, valendo-me de um precedente do Superior Tribunal
de Justiça, determinei o recolhimento dos pequenos assaltantes à cadeia pública, em cela
separada dos presos maiores.
Recebi a visita de uma comitiva de defensores dos direitos humanos (por coincidência, três militantes).
Exigiam que eu liberasse os menores. Neguei.
Ameaçaram denunciar-me à imprensa nacional, à corregedoria de justiça e até à
ONU. Eu retruquei para não irem tão longe, tinha solução. Chamei o escrivão e ordenei
a lavratura de três termos de guarda: cada qual levaria um dos menores preso para casa,
com toda a responsabilidade delegada pelo juiz.
Pernas para que te quero! Mal se despediram e saíram correndo do fórum. Não me
denunciaram a entidade alguma, não ficaram com os menores, não me honraram mais
com suas visitas e ... os menores ficaram presos.
É assim que funciona a esquerda caviar.

ECONOMISTA JOÃO ALFREDO CASTELO BRANCO

São Paulo/SP
Oposição
O texto publicado no Estado de São Paulo, em 9 de janeiro (1964  As ilusõautoritarismo),
de autoria do senhor José Serra, é um artigo ou uma confissão? Entre tantas falsidades,
inverdades, desrespeito a políticos importantes, contradições, omissões e outras enganações,
gostaria de destacar a mentira sobre os grupos dos Onze de Brizola, que foi atuante, sim,
principalmente nos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Existem várias publicações a
respeito. Curiosamente a mídia esqueceu esse tema. Seria importante, nestes tempos de
suposta reconstituição histórica, fazer uma análise desses grupos paramilitares de esquerda
que atuaram entre 1962 e 1963. O político, que se arvora de adversário dos últimos governos,
se esqueceu de mencionar os editoriais do Estadão contra a trágica situação -econômica e
social daqueles tempos e do apoio desse jornal ao Movimento Cívico Militar de 1964. Fica
claro, portanto, que os maiorais do PSDB e do PT nunca foram adversários políticos e ideológicos. Continua faltando uma candidatura presidencial de verdadeira oposição.
(Texto publicado dia 11/01/14  Fórum dos Leitores  Online)
l l l

Face a sua autorização, estou encaminhando publicações e cópias de recortes sobre
os seguintes assuntos.
l Cassação da Medalha do Pacificador concedida INDEVIDAMENTE ao Genoino.
Cassem a medalha de Genoino
O Exército Brasileiro deve mostrar a coragem e cassar a Medalha do Pacificador concedida a um
ex-guerrilheiro que cumpre prisão por ordem da Suprema Corte do país. Seria o melhor exemplo de
coragem, cidadania e respeito aos demais agraciados com o referido título.
(Publicado no Diário de São Paulo) - Médico Humberto de Luna Freire Filho

l Livro do Delegado Romeu Tuma Jr, e o caso Celso Daniel.
l Audiência no fórum de São Paulo referente acusações do Coronel Ustra e CASO JK.
Espero que tenham alguma utilidade para o próximo número do Jornal Inconfidência.Receba
as saudações, cumprimentos e votos de maior sucesso ainda.

AOS LEITORES
Lamentamos a impossibilidade de publicar as
dezenas de cartões e as mensagens de Boas Festas
recebidos de nossos leitores (postal, fax e e-mail), por
absoluta falta de espaço. Agradecemos e
retribuímos, desejando felicidades
e dias melhores em 2014.
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NOSSO COMENTÁRIO

R

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2014

PREVIDÊNCIA
DOS MILITARES

TAMBÉM ACHO ABSURDO QUE A NAÇÃO PAGUE
TANTO PARA RECEBER TÃO POUCO

Uma das críticas veio na comparação de que a previdência dos militares,
em alta constante nos últimos anos, superou em muito os gastos do governo
com o programa Bolsa Família.
o conjunto das reações, a mais
O Jovem que presta serviço militar
eloquente se apega ao fato de que sai do Exército igual a como entrou, se
os militares prestam enormes serviços tinha alguma formação continuará com ela
na defesa nacional e coisas do gênero. e se não tinha será devolvido como entrou.
Desculpem-me se sou mal-informado, Lá ele terá aprendido a lavar cavalos, varrer
mas estou aberto a esclarecimento: o quadras, jurar a bandeira, manejar armas
que fazem os militares no Brasil? Não obsoletas  tão inservíveis que se um dia
podem ser usados no apoio às ações de entrássemos numa guerra ou discussegurança pública, porque essa não é a são, ainda que contra a surrada Venesua função constitucional; as ações de zuela, correríamos perigo.
engenharia do Exército, além de muito
Por que o Exército, a Marinha ou a
pontuais, são sempre muitíssimo mais Aeronáutica não podem contribuir em
caras, dada a falta de tecnologia que programas de alfabetização, de vacinaemprega nas suas obras.
ção, de segurança pública? (Excertos)

N

E

CAPITÃO JOÃO ALBERTO
DIAS DA SILVA
Belo Horizonte/MG

stou remetendo em anexo, o recorte de
um artigo publicado no O TEMPO  no dia
6 deste mês. Intitulado Previdência dos Militares de autoria do conhecido articulista Luiz Tito
(luiz.tito@sada.com.br) com o propósito de solicitar através do nosso conceituado Inconfidência (do qual sou assinantes) uma resposta
de conhecimento retórico castrense a esse
pernicioso vendilhão do templo, que denigre
com a sua pseudo cultura literária advinda da
sua latrina mental, de conteúdo nefando, imoral e mentiroso, as nossas imbatíveis e imorredoura Forças Armadas.
Se achando importante vende esse
amontoado de lixo no mercado dos traidores da Pátria por menos de 30 moedas (20/06)

O Exército inaugura o 1º poço
artesiano que funciona a
energia solar, no interior do
Rio Grande do Norte

PREVIDÊNCIA DOS MILITARES

ecebemos diversos telefonemas e mensagens com comentários revoltados criticando o
artigo de autoria do vice-presidente do jornal O TEMPO, Luiz Alberto de Castro Tito,
que, sem conhecer devidamente essa questão, tenta denegrir as Forças Armadas Brasileiras,
em particular o Exército, escrevendo mentiras, tal qual um outro seu companheiro jornalista,
também irresponsável , Gustavo Prado, que foi devidamente enquadrado pelo fundador do
grupo jornalístico SEMPRE EDITORA LTDA, Vittorio Medioli.Estará o Sr Luiz Alberto
de Castro Tito a serviço desse governo petista corrupto ou do Foro de São Paulo, que a todo
custo procuram desmoralizar, desestabilizar e ridiculizar nossas Forças Armadas, a última
barreira a impedir a instalação de um regime marxista-cubano em nosso país?
Ou ainda, estaria ele a serviço dessa cOmissão Nacional da Verdade, da presidente Dilma,
PT, PCdoB ou teria em mente a busca da benesse de vir a receber verbas publicitárias para
publicar anúncios institucionais do governo federal?
Contestando o que ele escreveu, vamos aos fatos:
Lamentamos profundamente que o O TEMPO, um dos poucos jornais que contesta o
governo federal  vide as reportagens corajosas e oportunas apresentadas no decorrer de 2013 como
A transposição do Rio São Francisco e O Caribe Bolivariano, comprovando a atuação do Foro
de São Paulo em nosso país e o engodo e desperdício do (PAC) Programa de Aceleração da Corrupção
 esteja abrindo espaço para a divulgação de notícias falsas e mentirosas sobre o nosso Exército.
Confiamos que ele terá a coragem necessária para uma retratação que se faz imperiosa.
Contestando o que ele escreveu vamos aos fatos:
1 - PREVIDÊNCIA MILITAR
Recomendamos-lhe a leitura do artigo na página que se segue, lembrando-o que os
militares quando se aposentam (passam para a Reserva) continuam recolhendo mensalmente
(sendo descontados) 7,5% sobre a receita bruta (no meu caso R$ 1.095,15) e são os únicos funcionários federais nessa situação. Recolho essa pensão militar desde fevereiro de 1955, perfazendo
59 anos, que, em cálculo a grosso modo, de acordo com os valores atuais, teria hoje um fundo de R$775
mil, sem considerar os juros de 5% anuais durante esse período, podendo alcançar um milhão
de reais. Age de má fé ao buscar comparação com o Bolsa Família. Esse governo corruPTo
não entra com um tostão!! São os cidadãos brasileiros que pagam impostos que sustentam esse Programa. Essa verdade necessita ser dita com todas as letras.
2 - AÇÕES DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO
É mais do que sabido, que além de melhor qualidade e durabilidade, os custos das obras
realizadas pelos Batalhões de Engenharia do Exército são mais baratas de 20 a 30% do que os
cobrados pelas empreiteiras/construtoras. E sem 20% para o PT!!
Exemplo mais recentes  a transposição do Rio São Francisco  De todas empreiteiras,
somente a Engenharia Militar terminou a sua missão. Seria melhor, Luiz Tito, que você lesse
o seu próprio jornal.
Você saberia dizer quem construiu as estradas na Amazônia? Belém-Brasilia, ManausCaracaraí- Boa Vista, Porto Velho  Santarém? E as ferrovias, destacando-se o TPS  Tronco Principal
Sul e Araguari-Brasília, entre dezenas de outras mais, onde as empreiteiras não se interessaram de
construí-las? E pensar que os indios, apoiados pela FUNAI, ainda cobram pedágio...
Recentemente, o Grupamento de Engenharia, sediado no Nordeste, está implantando 200
poços artesianos utilizando a energia solar, três vezes mais barata que a elétrica. Talvez não saiba que
os engenheiros militares que os constroem são formados no IME  Instituto Militar de Engenharia.
3 - SERVIÇO MILITAR
É tão ruim que a procura para servir é bem maior do que os pedidos de dispensa. Você
ainda se esqueceu da caiação das bases das árvores e a pintura do meio-fio e de destacar que
um recruta recebe menos do que um salário mínimo ....
Quando acontecem calamidades quem é chamado? A Força de Segurança Nacional, o
MST ou qualquer um dos 39 ministérios? Fala sério, Luiz Tito.
l l l
O CCOMSEX  Centro de Comunicação Social do Exército deveria exigir o direito de
resposta no mesmo espaço., lembrando a esse jornalista que as Forças Armadas Brasileiras,
em TODAS as pesquisas de opinião que são realizadas, são consideradas a instituição de maior
credibilidade e confiabilidade no país.
Encerrando: Lamentamos esse indesculpável deslize, lembrando à redação e aos jornalistas que ali trabalham, que o jornal O TEMPO não merece tamanha desfaçatez* por parte
de seu vice-presidente!
*Desfaçatez: s.f. descaramento, cinismo, falta de vergonha, impudência

A Transposição do Descaso e do abandono no sertão

Túnel tem de
ser refeito após
obra desabar

Má gestão
emperra a
maior
promessa
de Lula
contra a
seca
O Tempo - 12/10/2013

Com dois anos de atraso,
nem 50% da obra está pronta

Governo já estourou previsão
de gastos em R$ 3,5 bilhões

Após entregar obra de reforma do Aeroporto de Guarulhos antes do
prazo previsto, Exército Brasileiro devolve aos cofres público R$ 150
milhões, proveniente da redução do custo da obra.

Voltaremos ao assunto na próxima edição
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PREVIDÊNCIA DOS MILITARES

* Gerhard Erich Boehme

No caso específico dos militares, desde os primórdios das Forças Armadas no
Brasil, os militares enquanto vivessem recolhiam contribuições voluntárias,
quer tivessem filhas ou não, para beneficiar a viúva e as filhas.
Esse sistema era chamado de Montepio Militar.
m 1960, o Governo resolve incorporar plano diferenciado de aposentadoria, com
ao Tesouro os fabulosos recursos do
alguns privilégios, para os seus militares
Montepio Militar (que era propriedade pri- (no Brasil a aposentadoria dos militares
vada dos militares) e, a titulo de compensa- também e diferenciada: é pior do que a dos
ção assume o compromisso de pagar a pen- funcionários federais civis, que nada mais
são militar em substituição ao Montepio Mi- pagam ao se aposentarem com vencimenlitar. Saliente-se aqui, que o Governo fez
tos integrais).
excelente negócio: incorpoMaterializando essa
A população do País ainda situação, hoje, é mais ou
rou uma fortuna ao Tesouro e comprometeu-se em de- enxerga em cada militar um menos essa: um Coronel,
privilegiado, não raro
sembolsar suaves prestaapós mais de 50 anos de
ções ao longo dos anos no exposto à execração pública. contribuição, (isso aconpagamento de pensões.
tece em todos os postos
Esse pagamento, ainda, era capitaou graduações) contribui com R$ 960,00
lizado pelas contribuições dos militares mensais e ao falecer deixa uma pensão de R$
que deixavam para suas esposas e filhas
8.000,00.
os valores de 20 vezes a contribuição no
Se essa retribuição fosse feita pelo
caso de falecimento normal, 25 vezes no critério anterior, ou seja, de 20 vezes o valor
caso de falecimento em serviço e 30 vezes da contribuição, esse valor subiria para R$
no caso de morte em campanha (guerra).
19.200,00. Um valor 120% maior.
Esses valores recebidos, na verdade,
Em um plano de capitalização particueram pequenos e não raro as esposas e fi- lar, durante 50 anos, essa importância seria
lhas de militares passavam necessidades
consideravelmente maior.
quando a morte surpreendia o militar, prinNa nova reforma em gestação, novas
cipalmente para aquelas esposas e filhas de- perdas, com certeza, virão. Não temos sinpendentes de militares menos graduados.
dicatos para defender os nossos interesses
Com o advento da constituição de e não fazemos greves. Somos disciplinados
1988, outro golpe é aplicado em cima dos
e patriotas. Infelizmente os bravateiros são
militares. É oferecido pelo governo, assim insensíveis e só conhecem os argumentos
como para os funcionários civis, o pagamencalcados na força.
to da pensão integral na graduação ou posDesse rápido estudo fica claro que o
to do militar no momento de sua morte.
Governo, para resolver seus problemas de
Essa proposta resolvia os problemas caixa, aplica seguidos golpes em cima dos
das necessidades das famílias enlutadas, mas, militares. Nessa seqüência é plausível preem sua estrutura escondia um ardil contábil: ver, num futuro próximo, o seguinte golpe:
as contribuições dos militares aumentaram vamos matar todos os militares reservistas,
desmensuradamente.
reformados e os seus dependentes, pois
Em 29 de dezembro de 2000, nova al- esses velhinhos só dão prejuízos!
teração, e claro, mais um
Pêsames aos brilhantes
golpe. A contribuição au- O Governo, para resolver estrategistas Petistas, terrorismenta mais (pensão para a seus problemas de caixa, tas de ontem travestidos de
esposa 7,5%, pensão para a aplica seguidos golpes em políticos (péssimos) de hoje.
filha 1,5% e fundo de saúde
Agora vamos pensar
cima dos militares.
3% dos vencimentos totais,
nas aposentadorias milionáriperfazendo um total maior do que o recolhias de terroristas e assassinos, os quais
do pelos funcionários civis) e a obrigação
sabiam a quem e por conta de quem lutavam,
de continuar esse recolhimento na inativi- seguramente não era em favor dos brasileidade (os militares são os únicos funcionáros, queriam aqui nos impor uma ditadura,
rios federais nessa situação). Esses fatos fa- tal qual a que tivemos no lado mais triste da
zem com que os militares recolham as conAlemanha durante os anos de 1947 e 1989.
tribuições, em média, por mais de cinqüenta
Privilégios e benefícios são almejados
(50) anos.
por todos, e não custa lembrar um notório
Apesar de tudo, o governo tendo pleliberal francês e habilidoso por desmascarar
no conhecimento de toda essa realidade, não as propostas socialistas surgidas na França
a divulga. A população do País ainda enxerna primeira metade do Século XVIII , que
ga em cada militar um privilegiado, não raro
com sua frase foi sábio:
exposto à execração pública. Onde o priviO Estado é a grande ficção através
légio fica difícil de apontar (sem lembrarmos
da qual todo mundo se esforça para viver
a penca de vicissitudes enfrentadas pelos mià custa de todo mundo. (Frédéric Bastiat)
litares ao longo da carreira) e o fato que a gran(Publicado no Inconfidência,
nº 174 de 31 de janeiro de 2012)
de maioria dos países do mundo possui um

E

Todo brasileiro que tenha recursos para isso está autorizado e solicitado
desde já a reproduzir este aviso e fazê-lo publicar no órgão de mídia de sua
preferência, assim como a divulgá-lo por quaisquer outros meios ao seu
alcance. Preservado o Teor e a Fonte.
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POLICIAIS FEDERAIS ACUSAM GOVERNO
DE IMPEDIR COMBATE À CORRUPÇÃO
O que você vai ler abaixo é uma constatação cuja veracidade, só não vê quem não quer.
Não é por acaso que Eduardo Cardozo é o Ministro da Justiça que, em última análise,
atua como Chefe-Mor da Polícia Federal. Todas as investigações dos crimes praticados
por Lula, inclusive o famoso Rosegate e outros cometidos por políticos petistas e de
apoio ao governo federal, foram devidamente engavetadas por esse PTralha histórico.
Não é difícil acreditar que isso esteja ocorrendo e vai se intensificar porque é ano
eleitoral e qualquer investigação tem que ser congelada.

C

erca de 40 policiais federais se concen- zando o restante. E não é só financeiramentraram na porta da Superintendência te, mas de não oferecer curso e não dar
Regional da Polícia Federal em Minas Ge- expectativa de melhoria, criticou.
Ainda segundo a categoria, menos
rais, no dia 04 de dezembro para uma maniverba está liberada
festação contra o que
para as operações de
a categoria chama de
inteligência. O foco
congelamento da
da Polícia Federal
corporação. (Foto ao
que seria o combalado)
te à corrupção paDe acordo com
rou. E temos que
o presidente do Sinfazer o registro padicato dos Policiais
ra o governo, dos poFederais no Estado
líticos que estamos
de Minas Gerais, Roinvestigando, condrigo dos Santos Portou Porto.
to, está acontecendo
Segundo o Sinum controle político
dicato, o movimendas investigações
feitas pela Polícia Fe- As algemas e os distintivos da Polícia Federal to também aconteceu
em
Brasília (DF).
deral. A gente está
congelados. Até quando?
Pela manhã, o grupo
querendo alertar a
população para o congelamento da Polícia panfletou na praça Sete, no centro da caFederal. Os indiciamentos sobre lavagem pital, junto com policiais civis.
Até o momento, a Polícia Federal
de dinheiro caíram cerca de 90% de 2007
para 2013. O governo federal está queren- em Minas Gerais não se manifestou sobre
do congelar e para isso estão criando ra- o protesto. O protesto foi encerrado por
cha entre os policiais valorizando uma volta das 16h30, de acordo com o Sindipequena categoria de 15% e não desvalori- cato.
DADOS
A Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou números que, segundo
eles, apontam o desinteresse do governo em combater a corrupção.
l Em relação aos indiciamentos pelos crimes de quadrilha ou bando (artigo 288 do
Código Penal), geralmente relacionados ao crime organizado, a atuação da PF despencou
de 4.941 indiciados em 2007, para apenas 759 em 2013, até o mês de novembro;
l Em relação ao combate aos crimes de peculato, apropriação ou desvio de recurso
público por servidor (artigo 312 do Código Penal, nos últimos sete anos a queda também
foi expressiva, de 1.085 indiciados em 2007, para 185 em 2013, até o final do mês de novembro;
l Outra modalidade de crime de colarinho branco é o emprego irregular de verbas
públicas (artigo 315 do Código Penal). Durante o período analisado, de 31 indiciamentos
da PF em 2007, em 2013 houve um, até novembro;
l Exigir propina é definido no Código Penal pelo termo
Concussão (crime do artigo 316). No início do período houve um
aumento no número de indiciados, mas nos anos seguinte houve
uma queda de 102 indiciados em 2008 para apenas 14 em 2013;
l Em relação ao crime de corrupção passiva (aceitar
propina, conforme artigo 317 do Código Penal), houve uma
evolução entre 2008 e 2009, chegando a 971 indiciados, mas
então ocorre uma queda, chegando a apenas 78 indiciados em
2013, até novembro;
l No período analisado os prefeitos corruptos têm razão para comemorar. A queda o número de indiciados pela PF,
através do Decreto-Lei 201/67, nos crimes de responsabilidade
de
prefeitos,
caiu de 826 em 2007 para apenas 102 em 2013,
Quando a Polícia
até o final de novembro;
Federal voltará a ter
l Os dados oficiais de indiciados pela Polícia Federal no
liberdade para
combate aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, preinvestigações?
vistos na Lei 7492/86, acompanham os demais. Numa queda de
1504 indiciados em 2007, em 2013 foram apenas 210 até o final de novembro;
l Durante o período analisado, também há queda no número de indiciados da PF pelos
crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei 9613/98. Em 2007 foram 1085 indiciados,
e em 2013 foram apenas 123 até novembro de 2013.
Fernanda Viegas (O Tempo - 21/01)
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O CINQUENTENÁRIO DE 31 DE MARÇO DE 1964

os jovens, aos professores, aos jornalistas, aos mentirosos, aos esquecidos e àqueles que, hoje no governo, querem prostituir a verdadeira História Militar
e do Brasil. Apresentamos os testemunhos insuspeitos dos jornais e revistas da época, os únicos e verdadeiros arquivos que não deixam qualquer dúvida
sobre o clima caótico que reinava, levando a população brasileira a apelar às Forças Armadas, para que evitassem a tragédia que se desenhava, devidamente
apresentada e esclarecida pela imprensa(hoje mentirosa, vendida e venal). A História não se repete  Conhecê-la porém permite entender o que aconteceu há
50 anos e a perceber o que, infelizmente vem acontecendo no presente momento.
LEGALIDADE
Desde ontem se instalou no País a verdadeira legalidade [...] Legalidade que o caudilho não quis preservar, violandoa no que de mais fundamental ela tem: a disciplina e a hierarquia
militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho
aliado dos comunistas. Editorial do Jornal do Brasil  Rio
de Janeiro  1º de abril de 1964
JÚBILO NA PRAÇA DA LIBERDADE
Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados o governador do estado e chefes militares. O ponto culminante das comemorações que ontem fizeram em Belo Horizonte,
pela vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem
dúvida, a concentração popular defronte ao Palácio da Liberdade.
Toda área localizada em frente à sede do governo mineiro foi
totalmente tomada por enorme multidão, que ali acorreu para
festejar o êxito da campanha deflagrada em Minas [...], formando
uma das maiores massas humanas já vistas na cidade. O Estado
de Minas  Belo Horizonte  2 de abril de 1964
OS BRAVOS MILITARES
Salvos da comunização que celeremente se preparava, os
brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos [...] Este não foi um movimento partidário.
Dele participaram todos os setores conscientes da vida política
brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras
presidenciais. O Globo  Rio de Janeiro  2 de abril de 1964
CARNAVAL NAS RUAS
A população de Copacabana saiu às ruas, em verdadeiro
carnaval, saudando as tropas do Exército. Chuvas de papéis
picados caíam das janelas dos edifícios enquanto o povo dava
vazão, nas ruas, ao seu contentamento. O Dia  Rio de Janeiro
 2 de abril de 1964
ESCORRAÇADO
Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder
como imperativo de legítima vontade popular o senhor João
Belchior Marques Goulart, infame líder dos comuno-carreiristasnegocistas-sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a história
brasileira já registrou, o senhor João Goulart passa outra vez à

história, agora também como um dos grandes covardes que ela já
conheceu. Tribuna da Imprensa  Rio de Janeiro  2 de abril
de 1964
A PAZ ALCANÇADA
A vitória da causa democrática abre o País a perspectiva
de trabalhar em paz e de vencer as graves dificuldades atuais. Não
se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja toldada, que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o querem
as Forças Armadas, assim o quer o povo brasileiro e assim
deverá ser, pelo bem do Brasil. Editorial de O Povo 
Fortaleza  3 de abril de 1964
SANTA MARIA/RS
Vibrante manifestação sem precedentes na história de
Santa Maria para homenagear as Forças Armadas. Cerca de 50 mil
pessoas na Marcha Cívica do Agradecimento. A Razão  Santa
Maria  Rio Grande do Sul  17 de abril de 1964
GOLPE?
Golpe? É crime só punível pela deposição pura e simples
do Presidente. Atentar contra a Federação é crime de lesa-pátria.
Aqui acusamos o senhor João Goulart de crime de lesa-pátria.
Jogou-nos na luta fratricida, desordem social e corrupção generalizada. Jornal do Brasil  Rio de Janeiro  1º de abril de 1964
BASTA!
O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual. Agora,
basta! Correio da Manhã  São Paulo  31 de março de 1964
 Do editorial: Basta!
JANGO
Quem quisesse preparar um Brasil nitidamente comunista não agiria de maneira tão fulminante quanto a do senhor João
Goulart a partir do comício de 13 de março [...] Jornal do Brasil
 Rio de Janeiro  31 de março de 1964
SAIA!
Só há uma coisa a dizer ao senhor João Goulart: Saia!
Correio da Manhã  Rio de Janeiro  1º de abril de 1964  Do
editorial: Fora!

O GLOBO há 50 anos
José Figueiredo

PROFESSORES CONTRA A DITADURA
Com a afirmação de que estão dispostos a reagir
contra as tentativas de entregar o país ao jugo de uma
ditadura liberticida e cruel, comandada pelo imperialismo comunista, mais de 400 professores universitários,
tendo à frente os srs. Sobral Pinto e Hélio Tornaghi,
assinaram, ontem um manifesto à nação.
O Governador
Magalhães
Pinto, General
Guedes e
Coronel Valle,
aclamados pelo
povo, na Praça
da Liberdade
Estado de Minas
- 02.04.1964

REVOLUÇÃO
A Revolução democrática antecedeu em um mês a revolução comunista. O Globo  Rio de Janeiro  5 de abril de 1964
FELIZ A NAÇÃO
Feliz a nação que pode contar com corporações militares
de tão altos índices cívicos. Os militares não deverão ensarilhar
suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da
traição à pátria. O Estado de Minas  MG  5 de abril de 1964
A CONSTITUIÇÃO
Pontes de Miranda diz que Forças Armadas violaram a
Constituição para poder salvá-la! Jornal do Brasil  Rio de
Janeiro  6 de abril de 1964
AI-1
Congresso concorda em aprovar Ato Institucional.
Jornal do Brasil  Rio de Janeiro  9 de abril de 1964
ELEIÇÃO
Partidos asseguram a eleição do general Castelo Branco.
Jornal do Brasil  Rio de Janeiro  10 de abril de 1964
JUSTIÇA
Castelo garante o funcionamento da Justiça. Jornal do
Brasil  Rio de Janeiro  18 de abril de 1964
AUMENTO
Castelo diminui nível de aumento aos militares. Corte
propõe aumento aos militares com 50% menos do que tabela
anterior. Jornal do Brasil  Rio de Janeiro  21 de abril de
1964
Continua na próxima edição

PROFESSORA VÊ COMUNIZAÇÃO DO ENSINO
"As aulas ministradas em Brasília aos alfabetizadores selecionados pelo Ministério da Educação e Cultura têm cunho bem mais político
do que as questões das provas realizadas domingo, no Maracanãzinho"
- disse ontem a professora Edília Coelho Garcia, vice-presidente do
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário da
Guanabara. O sindicato está preparando dossiê sôbre a comunização
do ensino no Brasil. Edília citou exemplo dessa pedagogia utilizada em
Brasília: partindo da palavra "agrária"; da palavra "máquina", desenvolve-se a idéia de lutas de classe. (09/01/64)
Foto: Acervo Jornal Estado de Minas

04 de janeiro de 1964

FORÇAS ARMADAS
[...] atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade
e progresso As Forças Armadas chamaram a si a tarefa de
restaurar a Nação na integridade de seus direitos, livrando-a do
amargo fim que lhe estava reservado pelos vermelhos que haviam
envolvido o Executivo Federal. O Globo  RJ  02/04/1964, sob
o título Fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada

Não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e sua existência.
(Castello Branco, 20 de março de 1694)

Tropas do Exército protegem o Congresso Nacional durante a rebelião dos sargentos Comício da Central do Brasil
em Brasília, 12 de setembro de 1963.
a 13 de março de 1964

São registros históricos
que comprovam a
realidade e a veracidade
dos acontecimentos
vividos nos idos de
1964.
Recordar
é fazer Justiça!
Esquecer,
também é trair!
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30 DE AGOSTO DE 1961

o cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela manutenção
da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do
Brasil, através da palavra autorizada de seus ministros, manifestaram a S. Exa., o Sr.
Presidente da República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta inconveniência, na atual situação, do regresso ao País do Vice-Presidente, Sr. João Goulart.
Numa inequívoca demonstração de pleno acatamento aos poderes constitucionais, aguardam elas, ante toda uma trama de acusações falsas e distorções propositadas, sempre em silêncio, o pronunciamento solicitado ao Congresso Nacional.
Decorridos vários dias, e como sintam o desejo de maiores esclarecimentos por parte
da opinião pública, a que inimigos do regime e da ordem buscam desorientar, vêemse constrangidas agora, com a aquiescência do Sr. Presidente da República, a vir
ressaltar, de público, algumas das muitas razões em que fundamentaram aquele juízo.
Já ao tempo em que exercera o cargo de ministro do Trabalho, o Sr. João Goulart
demonstrava, bem às claras, suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo
promovendo agitações sucessivas e freqüentes nos meios sindicais, com objetivos
evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais interesses de nossas classes
trabalhadoras. E não menos verdadeira foi a ampla infiltração que por esse época, se
processou no organismo daquele Ministério, até em postos-chaves de sua administração, bem como nas organizações sindicais, de ativos e conhecidos agentes do
comunismo internacional, além de incontáveis elementos esquerdistas.
No cargo de Vice-Presidente, sabido é que usou sempre de sua influência em
animar e apoiar, mesmo ostensivamente, manifestações grevistas promovidas por
conhecidos agitadores. E, ainda há pouco, como representante oficial em viagem à
U.R.S.S. e à China Comunista, tornou clara e patente sua incontida admiração ao
regime desses países, exaltando o êxito das comunas populares.
Ora, no quadro de grave tensão internacional em que vive dramaticamente o
mundo de nossos dias, com a comprovada intervenção do comunismo internacional
na vida das nações democráticas  e sobretudo nas mais fracas  avultam à luz
meridiana os tremendos perigos a que se acha exposto o Brasil. País em busca de uma
rápida recuperação econômica, que está exigindo enormes sacrifícios, principalmente
das mais pobres e humildes, em marcha penosa e árdua para o estágio superior de
desenvolvimento econômico-social, com tantos e urgentes problemas, para reparação, até de seculares e crescentes injustiças sociais nas cidades e nos campos  não
poderá nunca o Brasil enfrentar a dura quadra que estamos atravessando se apoio,
proteção e estímulo vierem a ser dados aos agentes da desordem, da desunião e da
anarquia.
Estão as Forças Armadas profundamente convictas de que, a ser assim, teremos
desencadeado no País um período inquietador de agitações sobre agitações, de tumultos e mesmo choques sangrentos, nas cidades e nos campos, de subversão
armada, enfim, através da qual acabarão ruindo as próprias instituições democráticas
e, com elas, a justiça, a liberdade, a paz social, todos os mais altos padrões de
nossa cultura cristã.
Na Presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder
pessoal ao chefe do governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma,
no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o País mergulhado no
caos, na anarquia, na luta civil. As próprias Forças Armadas, infiltradas e domesticadas transformar-se-iam, como tem acontecido noutros países, em simples milícias
comunistas.
Arrostamos, pois, o vendaval já esperado das intrigas e das acusações mais
despudoradas, para dizer a verdade tal como é, ao Congresso dos representantes do
povo e, agora, ao próprio povo brasileiro.
As Forças Armadas estão certas da compreensão do povo, ordeiro e patriota
do Brasil. E permanecem, serenas e decididas, na manutenção da ordem pública.
Rio de Janeiro, GB, 30 de agosto de 1961.
Vice-Almirante Sylvio Heck
Ministro da Marinha.

Marechal Odylio Denys
Ministro da Guerra.

Brigadeiro-do-Ar Gabriel Grüm Moss
Ministro da Aeronáutica.

NR: Nessa ocasião, este Editor era 1º tenente, servindo em Uruguaiana, no 4º
Grupo de Artilharia 75 a Cavalo. Aviões da FAB sobrevoavam este aquartelamento e
o do 8º Regimento de Cavalaria, lançando esse Manifesto assinado pelos três ministros
militares e um outro documento dispensando do Serviço Militar os soldados incorporados no mês anterior.
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Acuse-os do que você faz. Xingue-os do que você é.

Lenine

APOGEU E DECLÍNIO
DO CICLO MILITAR
O

31 de março de 1964 foi resultado de um
demorou a ficar contra
clamor popular para a deposição de João
* Por Jarbas
o governo e a adubar,
Passarinho
Goulart e hoje é tido como um golpe para
habilmente, terreno
usurpação do poder pelos militares. Por quê?
para os líderes de oposição.
Manchetes, em letras garrafais, de BasA igreja, minada pelos padres e bispos
ta! e Fora João Goulart, da grande imprenpartidários da Teologia da Libertação e da
sa nacional, são hoje substituídas, nos mesanálise marxista do capital, não a perderíamos
mos jornais, por ácidas críticas aos anos de
de todo se encarregados de IPM inteiramente
chumbo do ciclo militar. Por quê?
despreparados não indiciassem, como inA massa humana de 1 milhão de pessodiciaram, padres e bispos como favoráveis à
as, entre elas padres, bispos e o laicato catóguerrilha, quando só os frades dominicanos
lico, em passeatas nas ruas de São Paulo,
tinham codinomes, agindo na clandestinidade
rezando por Deus e pela liberdade, em março
na luta armada.
de 64, transformou-se no milhão de pessoas
No ciclo militar, já em 1967, eclodiram
entusiásticas que exigiam Dias guerrilhas comunistas. O EstaIMPORTANTE
retas Já! em 1984. Por quê?
do respondeu fogo com fogo. PerJá em 1967, eclodi- deu cerca de 200 combatentes. FiNenhum democrata -e são
ram as guerrilhas
tantos- pegou em armas contra o
lhos do povo, soldados e civis, secomunistas.
governo. Só os comunistas, treiguranças de embaixadores ou de
nados e financiados em Cuba,
bancos foram mortos covardemenNa guerra suja,
fizeram-no. Antes Fidel Castro,
crueldades foram te. Militares estrangeiros foram
que os adestrava, era visto e
assassinados por engano. Na
praticadas de
repudiado como ponta-de-lança
guerra suja, crueldades foram
ambos os lados.
da União Soviética nesta parte
praticadas de ambos os lados, mas
A batalha das
do hemisfério Sul, na exporsó vem a público a hediondez das
comunicações
foi
tação da revolução comunista.
torturas, que não eram uma políganha pelos que
Passou a ser venerado por Lula,
tica de governo, nas deformações
escondem as
antes de eleito nosso presidendos que esqueceram a Convenção
felonias que
te, e aplaudido quando se permide Genebra, aprendida nas escopraticavam e hoje
te nos visitar. Por quê?
las militares. Preferiram seguir o
são quase deifica- exemplo dos pára-quedistas franA Igreja, que maciçados
herdeiros
de
mente apoiou o golpe prevenceses na Argélia.
recompensas
tivo -como o chamou Jacob GoTudo de bom que os militamilionárias.
render  , pouco a pouco se deires fizeram pelo Brasil foi posto
xou dominar pela corrente da Teologia da
a perder: a modernização do país, a reforma
Libertação. Dom Paulo Evaristo Arns, que em
universitária e de primeiro e segundo graus, a
31 de março de 1964 foi ao encontro dos miexpansão do ensino público, as muitas rodoneiros, sublevados, para oferecer-lhes assisvias construídas e asfaltadas, o espetacular
tência religiosa, veio a se transformar no carcrescimento da economia, alçada ao oitavo
deal símbolo da resistência organizada aos
lugar do mundo, a geração de empregos, a
governos dos generais. Por quê?
eficiência dos Correios e Telégrafos, a transformação radical da telefonia  incapaz, em
Tudo de bom que os militares fizeram
1964, de garantir uma linha urbana e que veio,
pelo Brasil foi posto a perder. Por quê?
com o auxílio de satélites, a garantir não só a
Os dominicanos, que em Conceição do
linha urbana, como a DDD e a DDI. As hiAraguaia homenagearam-me, governador do
drelétricas -Tucuruí, a maior do Brasil, e
Pará, em 1965, oferecendo-me pernoite, viriItaipu, a maior do mundo -, as aposentadorias
am a ter, na ordem, no Convento das Perdizes,
dos trabalhadores rurais, que FHC disse ser
em São Paulo, uma célula comunista, com
o maior projeto de renda mínima do mundo.
frades subordinados ao líder Carlos Marighella.
Por quê?
Por que tamanha mudança?
Primeiro, pela demora da devolução do
Os guerrilheiros e terroristas comupoder aos civis, além de 1973. As guerrilhas
nistas que desencadeavam a luta armada -e
urbanas tinham sido esmagadas. A do PC do
a perderam por falta de apoio popular- são
B não ameaçava a segurança do Estado, isoagora reverenciados com nomes de ruas, plalada na floresta, com pequeno contingente e
cas comemorativas e indenizações bilionárias.
apoiada apenas pela ridícula Albânia, pela
Por quê?
rádio de Tirana, sem nenhum valor. Serviu,
Toda essa transformação terá ocorriporém, de pretexto para a continuação do
do devido a sucessivos erros praticados no
ciclo militar.
ciclo militar.
À vitória na luta armada, que prescinO apoio da imprensa, perdemo-lo quandiria das atrocidades, seguiu-se a derrota da
do lhe foi imposta a censura e, por cima disso,
batalha das comunicações, ganha pelos que
por censores despreparados, incapazes de disescondem as felonias que praticavam e hoje
tinguir uma notícia de um recado para a guersão quase deificados herdeiros de recompenrilha. Como a liberdade é para a imprensa o
sas milionárias.
(Publicado no Estado de São Paulo - 19 de dezembro de 2004)
mesmo que o oxigênio para a vida, a mídia não

1

2

3

* Coronel (84 anos). Foi governador do Pará (1964-65) e senador pelo Estado em três mandatos
(1967-74, 1975-82 e 1987-95), além de ministro da Educação (governo Médici), da Previdência (governo Figueiredo) e
da Justiça (governo Collor). *atualmente com 94 anos de idade, encontra-se com a saúde debilitada.
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MARANHÃO

Quando a presidente Dilma, o ministro da Justiça, a ministra de Direitos Humanos, o
Partido dos Trabalhadores, o Ministério Público Federal e a oposição se pronunciarão
sobre as decapitações de presos, a corrupção e a compra de votos no feudo do Sarney?
RESULTADO DA ELEIÇÃO DE 2010 NO NORDESTE
(Publicado no "O Globo" de 11/01/2014)

DILMA

ESTADOS
Maranhão
Ceará
Pernambuco
Bahia
Piauí
Paraíba
Rio Grande do Norte
Alagoas
Sergipe
TOTAL

79,09%
77,35%
75,65%
70,85%
69,98%
61,55%
59,31%
56,72%
53,56%

SERRA

2.294.146 votos
3.288.570 votos
3.457.953 votos
4.717.093 votos
1.111.915 votos
1.229.391 votos
817.140 votos
350.881 votos
586.862 votos
17.853.951 votos

20,91%
22,65%
24,35%
29,15%
30,02%
38,45%
40,69%
43,28%
46,44%

606.449 votos
962.729 votos
1.113.235 votos
1.941.080 votos
477.008 votos
767.919 votos
560.630 votos
267.785 votos
493.280 votos
7.190.115 votos

UM PAÍS GOVERNADO POR CORRUPTOS

* A linha oficial de pobreza extrema no Brasil foi corrigida pelo INPC, ficando em R$ 39,85 (2002) e R$ 74,55 (2012).
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2002 e 2012, do IBGE)

NOSSO COMENTÁRIO

O Maranhão, onde o clã Sarney concentra o poder há 50 anos, é o estado mais
miserável do país. Os "Coronéis nordestinos abusam do poder que exercem sobre
a população pobre e ignorante, desde os tempos imperiais. E tais caciques apoiam
o PT da Dilma, que aproveitou esta triste realidade, explorando a miséria e a ignorância da população nordestina para conquistar eleitores. A diferença de votos na
eleição para presidente em 2010, entre São Paulo e o Maranhão, foi de apenas 138 mil!
E no Nordeste, Dilma garantiu a sua eleição, tirando uma diferença de 10.663.836. A
conclusão é óbvia: quanto mais pobre e ignorante for a pessoa, maior a probabilidade
de ela ser uma eleitora do PT / Dilma. Graças principalmente à distribuição de Bolsafamília (Quem a recebesse não poderia votar!)
Resumindo: a miséria, a ignorância, a corrupção e a safadeza são os
maiores aliados de Dilma e do PT!

SARCASMO DE ROSEANA

R

oseana Sarney, aliada fiel do governo
petista de Lula/Dilma, vai criar muita dificuldade para a presidente se não resolver
moderar suas ações e/ou calar a boca. Dilma
está empenhada em proteger o governo do
Maranhão dos efeitos da crise provocada
pelas chacinas ocorridas na prisão de Pedrinhas, as quais parece, não eram do conhecimento da governadora Roseana...Mas vai
ser difícil! Primeiro a filha de José Sarney
parece comemorar o fato medonho quando
abre licitação para o fornecimento de uma
exorbitância de camarões, lagostas e qui-

Professora Mara Montezuma Assaf

tutes outros às residências da governante.
Agora ela informa em entrevista à imprensa que os fatos acontecidos em Pedrinhas
apenas refletem o momento de enriquecimento do Estado do Maranhão! Se não for
sarcasmo desmedido, então dona Roseana não tem sensibilidade ou condições nem
mesmo de ser síndica de um prédio, que
dirá de administrar um estado da federação.
Não por acaso é o estado onde se vê mais
miséria neste país! Digna aliada do PT! Se
merecem! (15/01)

R

oseana Sarney, futura herdeira da
capitania hereditária do Maranhão,
e José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, reuniram-se na semana passada para
discutir sobre o caos e a violência no sistema carcerário do estado. Nessa reunião,
ambos, e com o aval do atual donatário,
José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa, chegaram à seguinte conclusão:  A
violência no Maranhão acontece porque
o estado ficou mais rico. Uma brilhante
conclusão, algo equivalente ao que disse
o ministro das relações exteriores da Venezuela,  está faltando papel higiênico
no país, porque a população está se alimentando mais. Viva a revolução dos
bichos! A tese defendida por dona Roseana está levando os assustados suíços,
austríacos, suecos, dinamarqueses e noruegueses a se desfazerem de suas rique-

zas por medida de segurança. É o terceiro
mundo dando lição ao primeiro mundo.
Esse festivo almoço maranhense teria sido
mais proveitoso, mais honesto e isento de
hipocrisias, se, após o ministro deslocar-se
3.000 km em táxi da Força Aérea Brasileira
(FAB), pago pelo contribuinte, tivesse definido o destino final das cabeças dos presos (decapitados). Na minha opinião elas
deveriam ser entregues à ministra Maria do
Rosário, a Gilberto Carvalho ou à dona
Dilma. Afinal o partido governista, defensor dos direitos humanos, e há 11 anos no
governo, nada fez para melhorar a qualidade
dos presídios de todo o país, classificados
de medievais pelo atual ministro da Justiça,
somente quando percebeu que um grande
número de ladrões desse governo são e
outros serão inquilinos da casa. (12/01)
Humberto de Luna Freire Filho, médico

montezuma.fassa@uol.com.br

DA HISTÓRIA
AO FOLCLORE POLÍTICO
Lançado com grande sucesso a 06 de dezembro,
em Uruguaiana, este livro poderá ser adquirido
diretamente com o autor, Coronel Antonio Augusto
Brasil Carús, pelo telefone (55) 9977-7001,
no valor de R$ 25,00 (postagem inclusa) com depósito
no Banco do Brasil - Agência: 0045-0 - C/C 13459-7.

Não basta elogiar! É preciso colaborar!
Assine este jornal.
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BOLETIM DAS BAIAS

DESAPARECIDOS HOJE ULTRAPASSAM 7 MIL;
NA DITADURA MILITAR, 136
Número de vítimas do tráfico de droga e das milícias, cujos
corpos nunca foram encontrados pela polícia, é 54 vezes maior
do que o de pessoas sumias durante os governos de exceção.

(O Globo - 19 de agosto de 2007)

NR: Passados mais de 6 anos da publicação dessa notícia, os crimes continuam crescendo vertiginosamente e a "ditadura" militar, sendo vítima de campanhas difamatórias, principalmente pela proximidade do dia 31 de março.

PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE PELOS DEPUTADOS ESTADUAIS

NÚMERO TJMG: 002401096800-6
NUMERAÇÃO ÚNICA: 096800691.2001.8.13.0024
2ª FAZENDA ESTADUAL ATIVO
PRINCIPAL
Classe:
Ação Popular
Autor: C.V.M.
Réu : E.M.G. e outros.
Última(s) Movimentação(ões):
JUNTADA DE PETIÇÃO (OUTRAS)
21/10/2013
JUNTADA DE MANDADO
15/10/2013
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO 3 3
15/10/2013
Consulta realizada em 22/01/2014 às 10:27:58
NR: Eis o processo que se arrasta há mais de 12 anos dos deputados estaduais
que não devolvem o dinheiro recebido ilicitamente. Quando a OAB/MG e a mídia
de Minas Gerais se manifestarão? Algum leitor/advogado poderia desencavá-lo?

n DITADURA

Estado de Minas - 06/01/2014

O ROTEIRO DA RESISTÊNCIA

Belo Horizonte vai ganhar até 31 de março, data dos 50 anos do golpe militar, um circuito
turístico com locais conhecidos como pontos de combate à repressão e palco de torturas
NR: O que mais se poderia esperar do Estado de Minas, sucursal do Granma
e do Pravda, faz tempo completamente vendido ao governo federal e ao PT.
Comentários na próxima edição, com a apresentação de todos atos terroristas cometidos em Minas Gerais, durante o profícuo regime militar e que contaram
com a repulsa deste jornal, outrora conservador.
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SÍMBOLOS DA CORRUPÇÃO

A

corrupção brasileira já atingiu notopatam com o pífio PIB
riedade internacional e hoje ocupa- (Produto Interno Brumos, folgadamente, um destacado lugar entre to) nacional.
os países onde a propina, a extorsão e o suNunca foi tão
borno formam o tripé da administração púfácil escamotear diblica. Para o ministro da Controladoria Geral
nheiro público no Brada União, (CGU), Jorge Hage, os réus do
sil como nesta recenmensalão não representam os casos emble- te década e dos milhamáticos de Corrupção. É evidente que exis- res de atos lesivos, de
tem casos piores, afirmou, sem no entanto
negociatas, de superReis de Souza
fornecer nomes ou exemplos, aliás, como faturamentos ou de
recomenda a boa e velha prudência. É preaditivos suspeitos nunca voltou, para OS
ciso lembrar que os correligionários dos já
COFRES PÚBLICOS UM ÚNICO CENTAcondenados estão à solta e, principalmente, VO, dos apanhados em malfeitos.
no poder. Qualquer brasileiro medianamente
O pedido de demissão, palmadinhas
informado sabe o nome dos que não sentanas costa, carta de agradecimento e o conram no banco dos réus, da chefia e dos que vite para outro, do mesmo partido, ocuainda continuam a tirar proveito
par o cargo vago e repetir tuNunca foi tão
do longo domínio de ministérido, num circulo vicioso já
os, autarquias, estatais e deparfácil escamotear característico de nossa vida
tamentos e pode-se afirmar que,
dinheiro público institucional.
neste momento, sob auditoria
O procurador Jorge
no Brasil como Hage, de seu contacto direrigorosa, poucos escapariam do
nesta recente
crivo punitivo. Uns pela particito com 2.240 (duas mil dupação efetiva, pelo enriquecizentas e quarenta) ações de
década.
mento inexplicável, pela ostenimprobidade administratitação de riqueza e pelo absurdo cresci- va, apenas 2013, tira conclusões que o
mento patrimonial, outros pelas contas
levam a afirmar que os símbolos embleno Exterior, em paraísos fiscais e em ins- máticos da corrupção continuam livres
tituições financeiras onde o sigilo man- e bem soltos e adquirindo imóveis, aerotém a salvo bilhões de dólares. Uma pesnaves, iates, joias enquanto os hospitais,
quisa feita a grosso modo, sem citar nomes
escolas, transporte e segurança do país
ou cifras, apontou que brasileiros são devão à matroca.
tentores de milhares de contas anônimas,
(Publicado na Revista Acadêmica, nº 32 de
identificadas apenas por números, que mondezembro/2013 da Academia Brasileira de
tam a um trilhão de dólares/euros, que emEstudos e Pesquisas Literárias

COMUNICADO

N

o próximo dia 3 de fevereiro, o Programa Roda Viva, na TV Cultura,
agora sob a coordenação do jornalista Augusto Nunes, entrevistará o Romeu Tuma Jr, autor do livro Assassinato de Reputações
- um crime de Estado.
Acontece um fenômeno interessante com esse livro: é o primeiro
em vendas nas livrarias há várias semanas e com exceção da Revista Veja
ninguém fala dele. Nem o grandioso ex-presidente Lula, apresentado como informante do
DOPS pelo testemunho pessoal do autor se manifesta. Tinha a obrigação de processar
o autor por injúria, calúnia, difamação e sei lá mais o que, mas nem toca no assunto.
O que é mais triste: a imprensa também não toca, por isso imagino as pressões que
o Augusto deve estar sofrendo desde já para não fazer essa entrevista.

ADAUTO ROCCHETTO
Delegado da ADESG - no Estado de São Paulo

MÉDICI  A VERDADEIRA HISTÓRIA
O LIVRO PODERÁ SER ADQUIRIDO
POR R$ 30,00 NOS LOCAIS ABAIXO:

MÉDICI
A Verdadeira História

l

URUGUAIANA/RS
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
BELO HORIZONTE/MG
l
Banca na Av. Olegário Maciel, 1748
(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

www.livrariacultura.com.br

SÃO PAULO/SP
ADESG/SP  R. Álvaro de Carvalho, 48
4º andar - Centro - Tel.(11) 3159.2933
(Sandra / 14 às 20 horas )
SÃO LUÍS/MA
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 (GBOEX)
R. Riachuelo, 60 - Centro - Tel: (55) 3211-3630
SALVADOR/BA
l
Livraria Cultura - Shopping Salvador
Av. Tancredo Neves, 2915
jornal@jornalinconfidencia.com.br Caminho das Árvores - (71) 3505-9050
l
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NÃO VOTO EM

PROGRAMA MAIS JUÍZES... estrangeiros.
SUGESTÃO

Devido ao longo tempo necessário para o judiciário julgar os casos
de corrupção, por uma evidente falta de juízes, as autoridades governamentais poderiam agir como fizeram com os médicos estrangeiros:
Contratar juízes estrangeiros, dispensando-os do exame de Ordem
e do exame de admissão à Magistratura.
Seria ótimo que para cá viessem os juízes chineses, japoneses,
árabes, que até cobram as balas para fuzilamento de condenados, cortam
as mãos de ladrões, etc.
Para os casos mais demorados, como o do mensalão com seus
embargos e trocas de juízes, poderiam ser importados juízes cubanos e
dar a eles autoridade para aplicar a mesma pena que aplicariam em Cuba,
ou seja, fuzilamento para ladrões do Estado.
Esses novos juízes poderiam ser enviados para as regiões mais
carentes como Brasília, Maranhão, Alagoas, Rio de Janeiro, para avaliar
os gastos da Copa do Mundo, as reformas dos estádios de futebol, AS
OBRAS DO PAC, "OS DESVIOS" DO RIO SÃO FRANCISCO, mensalões,
mensalinhos, dinheiro na cueca, verbas e demais desvios, dos quais
Lula e Dilma nunca sabem de nada. O que acham da ideia?

E PARA TERMINAR...

Internet

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?
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