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Eu, EIKE BATISTA, vos chamo de ladrões da
Pátria corruptos, e sou capaz de PROVAR,
todos juízes COVARDES quero ver CORAGEM
para mandarem me prender!

EIKE BATISTA
CONFESSOU:
“EU PAGUEI
PROPINA PRO
MINISTRO
FACHIN, PRA ROSA
WEBER, PRO
LEVANDOWSKI,
PRO GILMAR
MENDES, PRO
TÓFFOLI, PRO
RENAN, PRO
RODRIGO MAIA,
PRO LULA, PRA
DILMA, PRA GLEISI
HOFFMAN, PRO
TEMER...”

E O PRESIDENTE DO STF - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NÃO TOMA AS
PROVIDÊNCIAS DEVIDAS?
PARA CONHECIMENTO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO (QUE JÁ DEVE SER)
PARA ABRIR UM PROCESSO/
SINDICÂNCIA/INQUÉRITO AFIM DE
ENQUADRAR TODOS ESSES MINISTROS
ACIMA CITADOS E OS CORRUPTOS DO PT.
AS FORÇAS ARMADAS TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPEDIR,
A QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO DO COMUNISMO NO BRASIL.
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PRESCRIÇÕES CONCEDIDAS PELO STF AOS CORRUPTOS
Publicado no Inconfidência no 282 de 20/09/2020

E O STF QUANDO SERÁ PRESCRITO?
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Em texto publicado em 02 de outubro de 2019, o respeitado jurista
Modesto Carvalhosa (foto) faz uma gravíssima denúncia. Na
visão do eminente jurista, “o STF é o principal comparsa do
Congresso na institucionalização do Governo dos Corruptos em
nosso país, como se pode ver de suas decisões, todas as semanas,
destruindo o Estado de Direito”.
www.jornaldacidadeonline.com.br

A

MANIFESTAÇÕES DE
DOMINGO 1O DE AGOSTO

s manifestações realizadas em todo o
Brasil foram de apoio espontâneo ao
Presidente Bolsonaro e em defesa de seu
governo, com merecidas críticas ao STF e pelo
voto impresso auditável. Ocuparam as ruas
nas capitais de todos os Estados, no Distrito
Federal e em incontáveis cidades brasileiras.
Tudo devidamente comprovado com
apresentação de fotografias nas
PÁGINAS 18, 19, 20 E 21

Alguém acredita nos institutos de pesquisas?

LULA LIDERA, PORÉM BOLSONARO
CRESCE NA PESQUISA ESPONTÂNEA
Levantamento feito em Minas apresenta vantagem de
13,6 pontos para o ex-presidente petista
- 30/07

A CAIXA PRETA
DO NIÓBIO

CORRUPTOS E
TRAIDORES

Cel José Batista Pinheiro
PÁGINA 11 Profª. Univers. Aileda de Mattos Oliveira
PÁGINA 7

A INTERVENÇÃO MILITAR
CONSTITUCIONAL

PAÍS DE MEMÓRIA CURTA

Gen Bda Carlos Augusto Fernandes dos Santos
Gen Marco Antonio Felício da Silva
PÁGINA 13
PÁGINA 15
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COMUNISTAS, PEDAGOGOS E A UTOPIA DO HOMEM NOVO
Como os comunistas tentaram criar o super-homem do futuro – e falharam.

A

principal discussão na
teoria da educação é
entre Direita e Esquerda.
A
Direita acredita em
* A. C. Portinari
cinco princípios:
Greggio
1) As pessoas são naturalmente diferentes entre si;
2) Pessoas com diferentes capacidades
terão diferentes desempenhos escolares;
3) A educação pode melhorar e aperfeiçoar as capacidades, mas não consegue superar
as limitações individuais;
4) A finalidade da educação básica escolar é capacitar intelectualmente os jovens
de modo que possam sobreviver do seu trabalho e se integrar à sociedade civilizada.
5) A formação moral do aluno deve ser
corroborada, complementada e exemplificada
na escola, mas não é sua missão principal.
A Esquerda, ao contrário, afirma que
1) As pessoas nascem iguais em inteligência e capacidade.
2) As sociedades, porém, são injustas
e desiguais porque pequenas minorias exploram e oprimem a maioria.
3) Os que nascem nas classes dominantes herdam seus privilégios, e os que nascem
nas classes inferiores são excluídos;
4) As desigualdades só existem por causa da
exploração e da opressão da maioria pela minoria privilegiada, que controla o poder do Estado.
5) Não sendo naturais, as injustiças podem ser corrigidas.
6) Para isso, são necessários dois movimentos sociais: o político e o educacional;
7) O movimento político visa a arregimentar a maioria para a tomada do poder de Estado. Mas por si só não será suficiente se a
maioria da população permanecer iludida pela
ideologia dos privilegiados, que os convence a
aceitar a opressão e a exploração.
8) A construção de uma sociedade justa não
se resume à tomada do poder pelas classes oprimidas. É apenas o primeiro passo na construção
da nova sociedade, a qual deve superar a antiga em
todos os aspectos, de modo que terminem as
injustiças e surja um novo tipo de ser humano.
9) Somente a educação pode transformar
o ser humano e melhorá-lo a ponto de transcender todas as limitações e chegar ao ideal de
perfeição, o super-homem comunista: poderoso, belo, puro, honesto, altruísta, sensível,
bondoso, inteligente, inspirado, criador.
10) No mesmo processo, os indivíduos
transformados transformarão a sociedade e
construirão um mundo perfeito, no qual todos, como semideuses, poderão dar asas às
suas personalidades e talentos.
Portanto, a diferença fundamental é que a
Direita considera os indivíduos como são, e a
sociedade ao redor como o arranjo possível dentro do mundo real. O processo educativo deve
limitar-se a preparar os indivíduos tal como são
para o mundo tal como é. Se for para transformar
o mundo, caberá à sociedade encontrar o caminho;
a escola não tem a função de inventar ideais, nem
muito menos de subverter a ordem da sociedade que lhe confia a educação de seus filhos.
Já a Esquerda promete um mundo ideal e
perfeito, composto de indivíduos ideais e perfeitos, e aposta na possibilidade de construílo mediante a transformação, pela educação,
de todos os indivíduos em seres perfeitos. Afirma
que o mundo ideal é real e possível, e só não
existe porque a sociedade dominada por opressores e exploradores o impede de nascer.
Educar, para quê?
De acordo com a Esquerda, os educadores
não devem servir para perpetuar a injusta ordem
social. Seu dever é educar para a construção de um
mundo melhor. Por isso, consideram normal e
imperativo usar a sala de aula para subversão
revolucionária, ensinando os alunos a desrespeitar os pais, as autoridades, o sacerdote, os mais
velhos, todos, enfim, os que constituem a sociedade “opressiva” e “exploradora”. O desrespeito deve se manifestar não apenas nas relações do aluno com a família, a sociedade, as
tradições e a religião, mas também na atitude, nas
roupas, nos hábitos, tudo, enfim. Em cada pormenor de seu comportamento e do seu aspecto,
deve mostrar rebeldia e inconformismo. Nesse contexto, as noções de modéstia, etiqueta,
civilidade e até de higiene pessoal devem ser
esquecidas, porque não passam de rituais e
protocolos impostos pelos opressores para garantir o seu domínio sobre a sociedade.

Até mesmo o ensino de matérias como ma- e pouco se lixam para a “cidadania” ensinada
temática, gramática, ciências naturais e outras em salas de aula bagunçadas e indisciplinadas.
tidas como essenciais deve ser visto com descon- Em uma palavra: nada.
Aprendendo a sonhar
fiança, porque obviamente não são ensinadas em
A Esquerda, do seu lado, acusa a Direita de
benefício do aluno, mas somente para formar
trabalhadores habilitados a servir às necessida- limitar a educação e impedir que os jovens se
des de mão-de-obra qualificada da burguesia. elevem além da mediocridade. Diz que o pragmáQuanto a matérias como História, os textos tico realismo dos direitistas não passa de pretexto
têm de ser reescritos. Os esquerdistas acham para reduzir ao mínimo a educação dos oprimique o patriotismo e o culto à tradição são ins- dos, de modo que só aprendam o que convém à
trumentos de dominação ideológica dos opresso- indústria e ao comércio. Que a elite se mantém
res. Opressores, convém lembrar, são pais, auto- no poder graças a esses expedientes, pois se o
ridades, os mais velhos etc. Em vez disso, a His- povo se educasse adequadamente, logo passatória deve ser narrada da perspectiva dos oprimi- ria a contestar e a discutir, e deixaria de obedos. E como os oprimidos só conheceram opres- decer às leis e ao governo dos exploradores.
Diz também a Esquerda que as diferensão, é claro que a História deve se encarregar de
“conscientizar” os alunos, de modo que sintam ças de inteligência entre os seres humanos
vergonha e desprezo pelo passado, se revoltem não são devidas à genética. Todos nascem
contra as condições do presente e dediquem todo iguais, com o mesmo potencial. Acontece que
o seu esforço à construção de um futuro dife- alguns nascem na classe dominante, de pais
rente. Diferente em quê? Entre outras diferen- privilegiados que podem investir na sua eduças, o futuro deve excluir as noções de pátria, cação. Por isso têm melhor desempenho na
de família, de tradições, de fronteiras, de hie- escola. Já os oprimidos, explorados e exclurarquia social. Os alunos devem ser orientados ídos não têm acesso a boa educação.
Para a Esquerda, classificar e separar os mede modo que desejem um mundo sem fronteiras, povoado por indivíduos sem raízes, sem lhores alunos com base nas notas e no desempenho escolar é modo disfarçado de proteger os
família, sem posição social definida.
Mas as esquerdas nunca explicam exata- privilegiados e negar aos demais o acesso às boas
escolas e universidades. Os
mente como será esse nocursos profissionais condevo mundo, até porque denam os alunos a aprender um
penderá da formação do
único ofício e a exercê-lo até
novo ser humano, por
morrer. Essa educação, dimeio da educação.
zem, é apropriada ao regime
E a Direita, o que
capitalista. Verdade que o
pensa disso tudo? Para a
capitalismo traz prosperiDireita, os esquerdistas
dade a todos, mas para quê?
não passam de lunáticos
A única compensação que
charlatães, que promeos trabalhadores podem estem ideais impossíveis.
perar desse tipo de vida é
Que, uma vez no poder,
ganhar mais e consumir mais
percebendo que suas utomercadorias, ou seja, partipias são inviáveis e recipar do círculo vicioso da
sultam em desastres, essociedade de consumo. Priquecem o que prometesioneiro do mercado e da
ram, corrompem-se, acoilusória prosperidade matemodam-se e passam a gorial – eletrodomésticos, luvernar como tiranos.
xos inúteis, horas de lazer
A Direita sabe que a
desperdiçadas em futilidamaioria das pessoas não
des, o indivíduo no regitem tempo, capacidade
me capitalista se imbeciliou disposição para conO Super-Homem comunista salva a
za e assim vive privado de
cluir sequer um curso sucriança e a mãe em Nova York.
perior. Que, em educa- Reparem no símbolo no peito do herói - superior vida espiritual,
de criatividade e de emoção, deve haver seleção a foice e o martelo. A versão vermelha
dos melhores, classifi- do Superman foi lançada recentemente ções sublimes como a do
poeta apaixonado, do artista
cados com base no de- nos EUA. Segundo ela, a astronave do
planeta Krypton teria caído na Ucrânia
sempenho, os quais po- na época do camarada Stalin. O super- que completa nova obra,
do guru que se transcende
derão se aperfeiçoar de
bebê espacial foi criado na União
para esferas celestiais ou
modo que um dia venham
Soviética, onde demonstrou ser o
do cientista que descobre
a constituir a elite inteprimeiro super-homem comunista de
lectual da nação. Quanto verdade. Mais tarde, foi para os Estados novas leis universais. Para
Unidos... etcétera e tal.
a Esquerda, todos devem
aos demais, devem ter a
melhor formação dentro das suas possibilidades. aprender a sonhar com coisas sublimes, supeA Direita prefere programas de ensino volta- riores, elevadas.
Finalmente, a Esquerda crê que a educação
dos para matérias práticas e úteis na vida pessoal e profissional. Afirma que as tentativas não deve visar apenas ao aperfeiçoamento do
de formar seres humanos ideais só servem para indivíduo. Seu principal objetivo é a transfortomar tempo com inutilidades. As aulas destina- mação da sociedade, de modo que se eliminem
das a formar o “ser humano perfeito” ou “ideal” as injustiças e desigualdades, a exploração e a
não passam de sermões vazios de substância mas opressão desapareçam, e seja possível a instituiinflados de militância, “cidadania”, “participa- ção de um novo mundo de seres humanos perfeição”, “solidariedade” e outros temas sem conse- tos, imensamente superiores aos seus limitados
quência prática. No fim das contas não ensinam e alienados antepassados de hoje.
Esse novo homem é incompatível com o
nem a utopia, nem o pé-no-chão, de modo que os
alunos saem sem saber nada. Pior: os educadores capitalismo. Só pode existir em um regime coque defendem os programas utópicos estão mui- munista.
A invenção do Novo Homem
to longe de serem, eles próprios, gente de cultura
Comunismo, para os esquerdistas de hoje, já
universal, conhecedores de todas as ciências,
elementos vividos, ativos e capazes de tudo. Ao não se confunde com os regimes que existiram em
contrário, são gente incompetente, indolente, países como a União Soviética de Stalin. Os
sem especialização útil, de mínima cultura e rasa esquerdistas de hoje têm horror àquela ditadura
formação que, à falta de outras qualificações, dominada por engenheiros, policiais e militares.
desviam para a política o seu esforço pedagógico. Comunismo, para eles, é outra coisa: é o sonho
Para arrematar, a Direita conclui que a prova que teria sido porém não foi, mas poderá ser se
da incapacidade da Esquerda está aí, ao nosso continuarmos a sonhar. É assim que os esquerdisredor. Há mais de trinta anos os métodos e teorias tas de hoje se livram da incômoda memória
educacionais da Esquerda vêm sendo compulso- daquelas ditaduras, que a Direita sempre menciriamente aplicados com apoio e patrocínio do ona para desmentir as promessas da Esquerda.
Pois bem, no regime comunista sonhado pela
Estado. E o resultado é sempre o mesmo: alunos
cada vez mais ignorantes e despreparados, que Esquerda surgiria um novo tipo de ser humano.
mal sabem ler, escrever e efetuar operações arit- Como seria? Um dos que divagaram a respeito foi
méticas rudimentares. E, pior ainda, para desgos- Leon Trotsky. Segundo ele, quando chegar o
to dos seus educadores, sequer têm consciência comunismo, o homem “finalmente começará a
política, pois a falta de cultura os impede de se se harmonizar por inteiro. Ele fará questão de
interessar por quaisquer assuntos que ultrapas- alcançar a beleza aplicando a mais elevasem o seu limitadíssimo horizonte mental. Não da precisão, propósito e economia aos movigostam de ler, não sabem raciocinar logicamente mentos de seus membros, a seu tra-balho, a

seu andar e a seus jogos. Procurará controlar
primeiro os processos semiconscientes de seu
organismo, depois os subconsci-entes, tais
como a respiração, a circulação do sangue, a
digestão e a reprodução, para subordiná-los
ao controle da razão e da von-tade, dentro dos
limites necessários (...). O homem fará questão de dominar seus sentimentos, de trazer
seus instintos ao nível da consciência, de fazêlos transparentes, de es-tender os fios de sua
vontade aos mais ocultos recessos, e assim
er-guer-se a um plano superior a fim de criar
um tipo sociobiológico mais elevado, ou, se
quiserem, um super-homem. É difícil prever
o grau de controle de seu próprio corpo que
o ho-mem do futuro alcançará, ou o nível a
que poderá levar essa téc-nica. A construção
da sociedade e a autoeducação psicofísica
pas-sarão a ser dois aspectos do mesmo desenvolvimento. Todas as ar-tes – literatura,
drama, pintura, música e arquitetura – embeleza-rão esse processo. (...) O homem se
tornará imensuravelmente mais forte, mais
sábio e mais sutil; seu corpo será mais harmonioso, seus movimentos mais rítmicos, sua
voz mais musical. Os estilos de vida se tornarão dinamicamente dramáticos. O homem
comum se alçará às alturas de um Aristóteles,
de um Goethe, de um Marx. E acima dessa
cadeia de montanhas, novos picos se erguerão.” (Leon Trotsky, Literatura e Revolução,
1924, conclusão).
O novo homem comunista de Trotsky é, na
verdade, um absurdo em matéria de fisiologia
do sistema nervoso. Já naquela época, em 1924,
qualquer estudante de medicina sabia que os
processos conscientes, que se passam no lobo
frontal do cérebro, são os mais morosos e menos
produtivos. Todo o fenômeno do aprendizado
não passa de processo de automatização e de
inconscientização de atividades conscientes.
Um aluno principiante de piano precisa
“pensar” cada nota e cada movimento dos dedos.
Por isso, toca com dificuldade. Só será virtuoso
quando conseguir automatizar seus reflexos. Para
economizar energia, o cérebro aos poucos remete
para o inconsciente o que foi penosamente aprendido pelo consciente. Só se pode considerar que
a habilidade foi aprendida quando é desempenhada “sem pensar”. Na verdade, o cérebro
não dispensa o pensamento. Apenas automatiza os processos aprendidos.
Há milênios os chefes militares entenderam esse mecanismo. É por isso que a instrução militar procura partir de movimentos e habilidades simples, e repeti-los até que se transformem em atos reflexos. Os elementos essenciais da formação militar – ordem-unida, tiro,
instrução tática de combate – não passam de
coisas simples que, a custa de tanta repetição,
passam a ser executadas automaticamente, sem
pensar. Essa automatização é vital não só para o
combate, mas também para a disciplina e a
ordem interna dos quartéis. Só depois de incorporá-las à sua natureza pode o militar aspirar
a dominar as áreas mais elevadas da sua profissão, as quais requerem, essas sim, leitura, análise, crítica, raciocínio, reflexão e experiência.
Como se vê, Trotsky pouco entendia de
biologia. A atividade consciente do cérebro
consome enorme quantidade de energia. Se o
controle consciente fosse estendido aos processos vegetativos – respiração, circulação,
digestão – a consequência seria a morte do
infeliz homem novo.
Tanto o homem novo como a economia
socialista cometem o mesmo erro: querer controlar e planejar fenômenos que, em condições naturais, ocorrem de modo automático e espontâneo. Não por acaso, as experiências socialistas
acabaram em caos, opressão e miséria; e o homem
novo que sobrou foram os infelizes sobreviventes dos regimes comunistas desmoronados.
Hoje, no século 21, parece que toda essa
história é passado remoto. Mas é interessante
saber o que aconteceu no século 20, quando os
comunistas acreditavam na possibilidade de
criar o mundo perfeito e os seres humanos
ideais. Ao tentar pôr em prática essas ideias,
tropeçaram em problemas insolúveis de genética. Embora seja passado, esse capítulo apagado da História recente nos interessa porque
focaliza alguns dos postulados fundamentais
da Esquerda e nos fornece balizas para a formação de uma teoria política da Direita. Falaremos sobre isso no próximo artigo no INCONFIDÊNCIA.
* Economista
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NOTA CONJUNTA DOS CLUBES MILITARES
URNAS ELETRÔNICAS COM VOTO IMPRESSO AUDITÁVEL
Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2021
Clube Naval, Militar e de Aeronáutica

A

confiabilidade e a transparência de um processo eleitoral constituem requisitos básicos para uma democracia saudável, e suscitaram o debate
sobre a implementação da urna eletrônica com voto impresso auditável, em
análise pelo Congresso Nacional, provocado pela PEC 135/2019.
As Urnas Eletrônicas (DRE - Direct Recording Electronic Voting Machines) de 1ª Geração foram implantadas em 1996. De 2006 a 2012, Holanda,
Alemanha, EUA, Canadá, Rússia, Bélgica, Argentina, México e Paraguai abandonaram-nas. Em 2014, India e Equador adotaram modelos mais avançados.
Embora já exista a Urna E de 3ª Geração, o Brasil insiste em utilizar as superadas Urnas E de 1ª Geração.
A auditagem das urnas não pode ser enxergada a olho nu. Trata-se, de
uma inescrutável caixa preta. A inviolabilidade das urnas eletrônicas, atestada
pela própria equipe técnica do TSE, não pode ser um dogma. O TSE bloqueia
sistematicamente propostas de teste do sistema solicitados por equipes externas, o que pode levar à suspeita de que tem algo a esconder. Por que essa exclusiva “segurança em obscuridade”? Por que tal segregação, se todos, indistintamente, tem direito à verdade?
No entendimento do TSE, apoiado na letra jurídica, o ônus da prova cabe
a quem reclama de fraude. Mas pelo fato de todo o processo ser digitalizado, sem
a existência de provas visíveis e tangíveis, torna-se impossível atestar uma
possível ilicitude. Se não há como apresentar provas materiais, a questão permanece em suspenso, o que favorece os tenazes defensores do sistema. Até quando vai perdurar esse circunlóquio?
Pessoas dotadas de nível mediano de conhecimentos sobre sistemas sabem que celulares e computadores são vulneráveis a vírus e invasões. No tocante a Urnas E, o universo de pragas cibernéticas pode compreender, dentre
outros malefícios, a clonagem e adulteração de programas, a inclusão de programas maliciosos para desvio de votos de um candidato para outro, a supressão de votos, fraudes na apuração e totalização de votos e pré-inserção de votos nas urnas.
Sistemas digitais da NASA, do Pentágono, de partidos políticos americanos e de grandes empresas privadas, mesmo protegidos por sistemas de segurança (CyberSecurity) up to date, já foram invadidos. Hackers, por ideologia
e/ou interesses financeiros, são gênios do mal e estão sempre um passo à frente
em termos de avanço tecnológico. Diante destas inquestionáveis evidências,
seriam as urnas eletrônicas brasileiras realmente inexpugnáveis?
De acordo com o previsto na PEC 135/2019, mediante a impressão, o

B

eleitor não tocaria o voto, tampouco o levaria consigo, apenas o veria, verificaria se ele de fato corresponde ao candidato que aparece na tela, confirmaria, o papel cairia e permaneceria armazenado dentro de urna lacrada, o que
possibilitaria, caso necessário, futuro cotejo e recontagem. Portanto, nada
mais falso afirmar que, com a impressão do voto, o eleitor poderia ser pressionado por “benfeitores”, traficantes, milicianos e afins. Pura desinformação.
O TSE, administrador-mor do sistema, prega a dependência absoluta do
software, ao afirmar que um aumento da interferência humana ocasionaria erros que abririam brechas para a judicialização do processo eleitoral. Obviamente, nenhum sistema está totalmente a salvo da maldade dos homens. Mas seria
a aceitação passiva dos resultados da urna eletrônica mais aconselhável, a fim
de evitar questionamentos válidos, no melhor estilo “Cale-se, eu sei o que é
melhor para você”? Eis a verdadeira ditadura.
O sistema de urnas eletrônicas com voto impresso auditável, indubitavelmente, acrescenta equipamentos eletrônicos, o que aumenta a probabilidade
da ocorrência de problemas sistêmicos, além de gerar necessidades logísticas
e de segurança física. Caberia ao TSE ser proativo e estabelecer planos contingentes para que o sistema como um todo possa operar de maneira eficiente.
A justificativa de que, em face da pandemia, o gasto de três bilhões de reais com
o custo da implementação das urnas eletrônicas com voto impresso auditável
seria inadmissível não se sustenta, pois a lisura e a transparência do processo
eleitoral – essenciais para uma salutar democracia – não tem preço, seja em
que tempo for.
O prazo final para a resolução desse imbróglio, visando as eleições de
2022, será outubro. Esperamos que não seja um outubro vermelho, mas sim
verde e amarelo, pelo bem do Brasil.

AE Luiz Fernando
Palmer Fonseca

Gen Div
Eduardo José Barbosa

Maj Brig-Ar Marco Antonio
Carballo Perez

Presidente do Clube Naval

Presidente do Clube Militar

Presidente do Clube de Aeronáutica

O Clube Militar com este texto, encerra uma série de artigos mostrando a necessidade de total transparência no processo eleitoral brasileiro.
A data de hoje é importante, pois antecede a votação de matérias no
Congresso Nacional.
Boa sorte, Brasil!

NOSSOS SATÉLITES ARTIFICIAIS PROTEGEM
A AMAZÔNIA E CALAM BOCAS…

alde de água fria nos meios de comunicação. Ninguém criticou o Brasil na
cúpula sobre o clima. Os repórteres estavam preparados para meter o ferro no
Bolsonaro e agora ficaram sem assunto.
Colocar 3 Satélites brasileiros moderníssimos capazes de fotografar em
alta definição todo o território da amazônica 24 horas por dia, todos os meses
e anos? Inclusive equipados com sensores idênticos aos usados em Sondas
Espaciais enviadas a outros planetas?
Bolsonaro endoidou?
Agora os brasileiros serão capazes de pesquisar a natureza do solo,
detectando minerais, fontes de águas
subterrâneas, pedras preciosas e semi
preciosas, niobio, ouro, etc.? Mas o que
será agora das campanhas do Macron,
da Merkel e de toda a caterva de parasitas internacionais em favor da Amazônia e contra o Bolsonaro?
Pior! Em conjunto com o Sistema
SIVAM (Radares de Vigilância Aérea da

Amazônia) o Brasil vai monitorar e controlar todo o território, inclusive as suas
extensas Fronteiras da "Calha Norte"
(Amapá, fronteiras com a Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia) e disponibilizará as
informações às Forças Armadas, à Polícia
Federal, Polícias Estaduais Civis e Militares, Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente e de Controles Fundiários, etc!
Para piorar Bolsonaro regularizou
em dois anos mais terras do que todos os

governos dos últimos vinte anos! Mas
então, como o MST irá manter, agora, o
seu exército de invasores para poder
roubar terras, vender e financiar, além
do sociaismo, os próprios bolsos? Como os líderes do MST pagarão por
suas caminhonetes de 300 mil reais
se não puderem mais roubar terras?
Quer dizer que agora cada metro
quadrado da Amazônia será monitorado e controlado? Meu Deus! E o
Leonardo di Caprio? E as ONG's que
colocavam fogo na floresta, faziam
vídeos e vendiam por 100 mil para a WWF?
O que essa gente descolada, cabeluda e
militante do PSOL irá fazer agora pra ganhar dinheiro? Trabalhar?
Para piorar, o Brasil adquiriu aviões
de caça GRIPEN, que reforçarão as defesas aéreas da FAB, podendo alcançar
qualquer ponto do território amazônico
em poucos minutos! As pistas de pouso
clandestinas serão facilmente localizados
e os contrabandos por via aérea serão

combatidos! Um absurdo! Controle! Coisa típica de fascista!
Eu sabia que esse EngºFerroviário
negócio de militar no Geraldo de Castro
Filho
governo não daria nada
certo. A Amazônia vinha sendo, tranquilamente, saqueada há 500 anos por vários
países que se fingem de ecológicos, pagam propinas bilionárias às esquerdas, às
ONG's e a todos os governos corruptos
que sempre e sómente favoreceram toda
a espécie de bandidos, piratas e aventureiros de todas as nacionalidades. E
agora vem o desequilibrado do Bolsonaro e quer acabar com tudo isso?
Que mania é essa de ser honesto,
fazer o que tem que ser feito e se preocupar com o povo? Não dá para entender.
Isto os repórteres não falam.
O mundo está apavorado com o
crescimento do Brasil. Terão que parar de
roubar recursos das terras brasileiras.
Vocês também podem ajudar
a divulgar a verdade!!!!
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FIM DEFINITIVO DO MITO CUBANO
Multidões tomaram as ruas de Cuba em corajoso protesto portando
cartazes com as palavras Liberdad! Liberdad!

C

uba, a ilha-cárcere do comunismo latino-americano, está nos estertores.
O noticiário que vem de lá dá conta de que
em mais de 30 localidades o povo se insurgiu contra a tirania dos irmãos Castro – Fidel e Raul - imposta ao desgraçado país
desde 1959 (e que contou, à época, com a
omissão do governo ianque – embora hoje se diga o contrário).
Em Camaguey, terceira cidade importante da Ilha, a população revoltosa
prendeu e depois expulsou, com a adesão
da polícia, o secretário-geral do PC local,
que recebia ordens de Diaz Carnal, o esbirro indicado pelo alcoólatra Raul para
oprimir a outrora “Perla del Caribe”.
Por sua vez, em Santiago, cidade vizinha da Sierra Maestra, multidões tomaram
as ruas em protesto portando cartazes com
as palavras “Liberdad! Liberdad!” ao tempo em que clamavam por pão, vacina, energia
e água potável.
- Não temos medo! Cuba
não é de vocês! Abaixo a tirania! Pátria livre! – soltava da
garganta o povo sufocado pela miséria e pela dor.
Na própria Havana, onde a ditadura comunista ostenta o maior contingente de
tropas bem armadas, os dissidentes do regime ocuparam
as ruas em manifestações pacificas. Em que pese o uso da força bruta,
das prisões indiscriminadas, da tortura e
de assassinatos, o povo não arrefeceu.
Para conter as convocações pela Internet, valioso instrumentos de comunicação entre os insurgentes, a cúpula da
repressão cubana apela para sucessivos
“apagons” que mantêm a ilha às escuras.
Pior: para neutralizar os protestos, os esbirros do regime passaram a prender os
líderes insurgentes e depois colocá-los nas
prisões ocupadas por gente contaminada pela covid 19 – alastrando-se, assim,
ainda mais e de forma diabólica, o número acentuado de infectados pela peste letal.
Salvo pela violência, a ditadura comunista não encontra meios de conter as

manifestações de revolta De fato, no dia
a dia, a população desesperada vegeta em
regime de fome, sem comida, vacina, medicamentos em geral, água e luz. Por lá, circula a notícia de que ninguém empresta
mais um tostão furado ao governo caloteiro da ilha-cárcere, mas o fato é que López Obrador, presidente do México que
acolhe o Foro de São Paulo, enviou um
avião militar com presumíveis “votos de
solidariedade” ao capataz da ilha-cárcere, Diaz Carnal, figuraça que em depoimento público ordenou baixar o cacete
sobre a população, ainda que em manifestações pacíficas. Cínico, o esbirro diz que
os insurgentes famintos são financiados
pelo “imperialismo ianque” mesmo quando
se sabe que o carcomido Biden, esquerdista
confesso, recomenda o “diálogo”.

Mas há outros vôos misteriosos, provenientes da Turquia, com escala na Venezuela de Maduro, tiranete que, por sua
vez, conta com o decidido “apoio ideológico” de Xi Jinping, o ditador que prega
a “hegemonia” do comunismo chinês em
escala mundial, No Brasil, o bilionário Luladrão, que financiou com dólares do BNDES
a ditadura cubana, apareceu para apoiar os
atos de violência do esbirro Diaz Carnal.
Cego moral, na certa esqueceu o velho
jargão comunista de defesa dos direitos
humanos e da liberdade de expressão.
(Nota: com o dinheiro que arrastou dos cofres da Viúva, o velho alcoólatra do PT poderia, se quisesse, minorar a fome do povo cubano – é o que penso).
Continuemos: semana passada, em

matéria publicada no jornal espanhol El
País, a ex-nora de Fidel declarou que, naquela altura, os familiares dos Castro já
estariam deixando a ilha-cárcere e fugindo para a Espanha socialista, onde sempre
realizam negócios escusos, provavelmente com malas cheias de dólares e jóias.
(Para quem não sabe, Fidel era um velho
pai de chiqueiro, deixando no pedaço dezenas de filhos legítimos e ilegítimos, inclusive o suicida Fidelito. Nas suas Memórias, Aline Revuelta - filha de Fidel com a
grã-fina “Naty” Revuelta - narra lances da
vida do tirano, a quem acusa de ser ao mesma
tempo “terrorista, genocida, sicário e rufião
de alma de cortiça”).
Mas nem sempre a “Pérola do Caribe” sobreviveu de forma tão miserável.
Mesmo depois de \Gorbachov ter cortado, com sua Glasnot, a remessa anual
de US$ 6 bilhões doados para manter
Cuba em regime de comodato.
No histórico, durante o primeiro governo de Fulgêncio Batista, nos
anos 1940, Cuba desenvolvia sua industrialização, mantinha uma vigorosa produção de açúcar e tabaco que
abastecia os EUA e um turismo regurgitante. Melhor, a ilha dispunha de
um sistema de saúde e educação notáveis – sendo cotada, em dados estatísticos, como a 4ª economia vigente
na América Latina.
Em 1952. quando foi reeleito
com o apoio do Partido Comunista, Batista abriu os cassinos então dominados pela máfia americana e, com eles, alargou as
comportas para o “hot money”, a propina,
a prostituição e o endurecimento da ditadura fulgenciana.
No embalo, Fidel Alejandro Castro,
liberto por Batista do Presídio Modelo após
a fracassada aventura de La Moncada, rumou
para breve temporada subversiva no México. E só então voltou de barco para Cuba.
Mas não estava só. Contava com a omissão dos americanos, que isolaram Batista, e a propaganda ostensiva do New York
Times, que mandou para Sierra Maestra,

* Ipojuca

na Província de Oriente,
Pontes
o repórter comuna Herbert Mattheus, insensato que transformou o sicário Fidel Castro em guerrilheiro
envolto em aura romântica.
Para se ter uma visão objetiva do
que ocorreu em Cuba durante a ditadura
dos Castro, o leitor pode e deve assistir o
documentário “Cuba and the cameraman”,
de Jon Albert, testemunho que acompanha a trajetória da miséria física e moral a
devorar o povo cubano desde a posse de
Fidel, cheia de promessas, até a sua morte em meio a ruína geral. Jon fez o mínimo: acompanha a vida dos cubanos entusiastas de “la revolución” durante 40
anos, registrando as esperanças e desilusões de famílias que finalizaram seus
dias marcadas pela pobreza, pela amargura e a repressão ditatorial. O resultado final é assombroso, pois percebemos
claramente a enrascada de uma gente
que se deixou levar por um fanático egoísta que ignorou com o coração de pedra
e a alma de cortiça a tragédia em que meteu
o povo cubano.
No resumo da ópera, a revista Forbes avaliou em 2016 a fortuna de Fidel Castro em 900 milhões de dólares, afora suas
6 mansões, casas de campo, de veraneio
e belas fazendas – bens que foram, óbvio, contestados pelo ditador. Mas o fato é que, depois de sua morte, mulheres,
amantes, filhos legítimos e ilegítimos travam batalha judicial pela fortuna avaliada hoje em 1 bi e 400 milhões de dólares
– e que é considerada irrisória pelos herdeiros beligerantes.
De minha parte, entendo que depois das manifestações de protestos ocorridas na ilha no domingo, 11 de julho,
reprimidas a ferro e fogo, pode-se dizer
que ruiu em definitivo o mito de Cuba e
sua “revolución”, mantido de forma criminosa pela mídia comunista. É certo,
para muitos, como eu, que outros domingos de protestos virão e, com eles, a luta
pelo fim de um pesadelo que envergonha
a humanidade.

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

ssisti certa feita a um vídeo em que
um General da Ativa tentava explicar que o Exército não havia mudado. Isto aconteceu em resposta a algumas opiniões que comentaram sobre este assunto. Esse General, da nova geração, procurava convencer que a instituição continuava a mesma de sempre, com as mesmas atitudes.
Quando no dia 6 de setembro de
2018, portanto há três anos, o então Deputado Federal Capitão Jair Messias Bolsonaro, candidato à Presidente da República, foi vítima de um infame atentado contra a sua própria vida, a multidão presente ao ato mostrou-se atônita como se aguardasse uma merecida
reação do Exército, que nunca houve.
Naquela ocasião nos pareceu que
alguma coisa havia mudado, porque
aquele ato foi uma afronta ao país e às
Forças Armadas, também. Em consequência disto à vítima já sofreu seis cirurgias devido ao covarde atentado. Só
a mão de Deus pode explicar tamanho
milagre! Insensível todo aquele que ainda não percebeu que o Presidente Bolsonaro, mais do que qualquer outro, fará
muita falta ao nosso país e, quiçá, ao mundo, se por acaso ele tenha que se afastar
da política. Atualmente podemos considera-lo insubstituível e incomparável

dentre os atuais políticos.
Temos absoluta certeza que se dependesse do povo as Forças Armadas já
teriam assumido e descoberto os mandantes e coniventes do crime. Não compreendemos porque o Presidente ainda
não decretou um Ato Institucional, a fim
de extirpar o câncer que continua corroendo o Brasil e que causa ameaça a nossa
Democracia.
Nós, o Povo, sabemos que o nosso Presidente ainda não concluiu todas as promessas de campanha porque para isso será necessário... “Pasmem”!
Empregar a Lei e a Ordem. Usar a Constituição Federal. Pedido de
seus eleitores já cansados de suplicarem.
Se tudo isto está na lei
por que o Presidente não
atende? Qual o mistério
que ronda o palácio se é
“para o bem de todos e felicidade geral da
nação”? O momento é agora!
Comparando à fraca reação do povo
e ao exemplar comportamento do Exército
de épocas passadas com o d’agora, se vê
que os tempos mudaram, porque em 1964

o povo e o Exército reagiram quando foram insultados.
Vemos que o então Candidato vitima de um atentado permanece no sofrimento físico e por um milagre continua vivendo. A Nação prossegue sem esclarecimentos dos mandantes do crime apesar
de suspeitarem quem sejam os autores.
As ameaças e os insultos continuam e
não vão parar até que as
Tropas invadam as ruas
de todo país.
As provocações
da oposição levam a crer
que desejam a decretação de um Ato Institucional ou a reação em
massa do Povo numa Intervenção Militar. Criaram uma CPI para apurar
as atitudes do Presidente na Pandemia desviando as atenções dos verdadeiros culpados, quando os alvos deveriam ter
sido os Governadores,
os Prefeitos, os políticos e os coniventes.
Mais razão para o Presidente atender ao
clamor dos seus eleitores. E as ameaças
continuam até que se calem os bandidos.
Os inimigos políticos do legítimo Governo, apresentando tanta afoiteza, dão a

* Nodier Cavalcanti

entender que desejam o fatídico confronto. Não importa que a história se repita e que procurem relembrar o que
aconteceu na Revolução Francesa ou
mais recentemente em 1964. Nem todos
conhecem a verdadeira história, principalmente os da “pátria educadora”. Eles
precisam estudar!
Não subestimem uma revolta do
povo. Se o nosso Presidente não reagir,
este povo espera contar com as nossas
Forças Armadas que de tanto serem vilipendiadas logo reagirão, porque a corda já esticou demais parecendo ser mais
de borracha do que de sisal.
A Reserva do Exército, mais do que
a Ativa, está inquieta, principalmente os
Veteranos de 1964 que pedem um Ato
Institucional, menos agressivo, podendo ser decretado pelo Presidente ou uma
intervenção cívico-militar, mais completa e abrangente.
O que vemos e que ainda deixa
parecer é que a cobra deixou de fumar,
que a onça não tem mais sede, que a corda
nunca se rompe e muito recado sendo
dado por militares. Só promessas que o
povo cansou de ouvir.
Por que achamos que mudou?
Porque na década de 60 os Generais
não davam recados, apenas AGIAM!
* TC Turma Art AMAN 1957
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CORRUPTOS E TRAIDORES

Não estão sós as Excelências parlamentares; outras onzes Excelências, de igual quilate moral, desvirtuaram-se
de suas funções, vestiram a camisa do partido que lhes deu emprego, e encobertos pelas suas capas, estimulam a
luta dos despeitados militantes, apostando na derrocada do País e na desesperança de seu povo. Infames!

J

*Aileda
á houve quem dis- cios, mais apartamentos, mais viagens
de Mattos Oliveira
sesse que “Basta- aéreas, mais imunidades, a Polícia Feria pôr grades em volta do Congres- deral, ainda, mantém um certo comeso”. É uma expressão de desalentado dimento em descansar as mãos sobre os
desabafo, ante o alto índice de corrup- ombros de tão refinados trapaceiros.
ção dos parlamentares.
Sempre que vejo as caras cínicas
Acrescento à realista frase sobre dos processados Calheiros, Aziz, Ranessa prostituída instituição, degradada dolfe, dos guerrilheiros Genoíno, Dilma
pela ambição desmedida de seus mem- e Dirceu, e de outros iguais, lembro-me
bros, que esse centro de prevaricação, da história de Dorian Gray 1, a personase instaladas fossem as grades, trans- gem, aparentemente limpa, fisicamenformar-se-ia numa outra instituição, a te, mas tendo a alma marcada com os
prisional, para meliantes de comprova- registros de todas as suas ações perda periculosidade, useiros e vezeiros versas. Enquanto seu corpo permanede manobras urdidas em reuniões par- cera jovem até a morte, o quadro que o
retratava, ia mostrando as manchas das
ticulares e secretas.
As exceções devem ser raríssimas, atrocidades que moviam os seus objese é que as há. Se não se manifestam tivos. Ao morrer, o quadro, de repente,
contra seus pares, o silêncio já as cate- passa a estampar o seu belo físico,
gorizam como cúmplices, portanto, be- enquanto a podridão da alma transportara-se para seu corpo inerte.
neficiadas.
Não estão sós as Excelências parEm vista do grau elevado de decomlamentares; outras onposição moral das Excezes Excelências, de igual
lências, as grades faciliquilate moral, desvirtutariam, em muito, o trabaaram-se de suas funlho da Polícia Federal.
ções, vestiram a camisa
Seria uma sucursal de
do partido que lhes deu
Bangu 1 ou de Bangu 8,
emprego, e encobertos
não importa o número. A
pelas suas capas, estitransferência para a mamulam a luta dos destriz traria ao Estado um
peitados militantes,
gasto extraordinário, poapostando na derrocarém, desnecessário, tenda do País e na desespedo em vista que a bagarança de seu povo, emgem de ordinária categobora sejam por ele susria já está minando as putentados a peso de ouro.
rulências da podridão.
Infames! Dez mil vezes,
Enquanto as Políinfames!
cias Civil e Militar busA aparência de Dorian Gray
Costumamos pôr a
cam os meliantes homiziados nas áreas violentas da cidade, culpa de nossa iniquidade, de nossa
os meliantes do Congresso estão, à vis- fraqueza na tomada de decisões, de
ta, mas por terem sido agraciados pelos nossa miséria cultural e cívica e de nosseus currais eleitorais, com um empre- sa baixa estima, à época colonial, quango de excelente remuneração, mais os do os reis lusitanos, além de comerciaacréscimos de não sei quantos benefí- rem o pau-brasil, embolsaram os quin-

tos depositados nos cofres da Colônia,
É imperioso dar um ‘basta!’ nessa
produto do trabalho suado dos brasilei- cambada de untuosos virtuoses do enros, de então.
riquecimento ilícito pela via da receptaSegundo consta, conforme men- ção de propinas. Se o Congresso brasisagens divulgadas e por
leiro é formado de crumim recebidas, o condepiês no jogo sujo da tronado Lula, sua marionete
ca de favores para a aproDilma e os membros do
vação de Projetos, por
clã petista, fizeram um
que, então, seriam isenrombo muito mais gigantas de fraudes as urnas
tesco, enquanto govereletrônicas, se estão sob
no, do que o montante
a proteção e guarda de
levado pela Coroa Portuelementos não confiáguesa, acumulado duranveis e próximos, por inte os séculos em que aqui
teresses, ao que há de
permaneceu. Continuamais bastardo na polítimos a pagar os quintos
ca nacional?
aos inúteis e grotescos
Oxalá, Sete de Separlamentares que agora
tembro vindouro se condesejam seis bilhões de
figure como a nossa dereais para o fundo eleitofinitiva independência e
ral. São de um descaraque deixe na alma da parmento tal, impossível de
te boa e consciente da
descrever com palavras.
Nação as marcas indeléRaciocinemos: esveis da vitoriosa luta
ses seis bilhões são dericontra os inimigos intervados dos impostos panos do Brasil, vendidos,
gos pelos contribuintes
ou comprados por agenpara que desocupados se
tes de outras plagas, por
A alma de Dorian Gray
elejam, tenham imunidaserem conhecidos, mundes que, no momento político nacional, dialmente, a falta de caráter e o seu trabatornou-se sinônimo de ‘impunidades’, lho de corretagem no loteamento do
afim de seguirem mantendo o suculento País.
emprego nesse vergonhoso Congresso
Lamento não haver uma lei sevee as imunidades para livrá-los da prisão, ríssima, como a de Talião, e uma Justiça
à custa de ingênuos eleitores que vota- justíssima para mandar o povo aplicá-la
ram, e votam, em semelhantes orcas de- a esses criminosos lesas-pátrias, corvoradoras de dinheiro. Um círculo vici- ruptos em essência, portanto, inatos na
oso que precisa, urgentemente, ter um sem-vergonhice e na traição.
fim.
1. “O Retrato de Dorian Gray” (Oscar Wilde, 1890)
Fonte das imagens:
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02u_58KQhPK208UDzg1-FvWF-Zyeg:1627209063458&source
=univ&tbm=isch&q=imagem+de+dorian+gray+do+corpo+e+do+esp%C3%ADrito&sa=X&ved=2ahUKEwi9jMRgv7xAhWAHbkGHf19A7IQ7Al6BAgGEA8&biw=1366&bih=625#imgrc=yd_t8-X2Nxr3wM
Dr.ª em Língua Portuguesa. Acadêmica Fundadora da Academia Brasileira de Defesa (ABD);
1.ª Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos (CEBRES); Membro da
Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB); Articulista do Jornal Inconfidência.
ailedamo@gmail.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REFORMAS ADULTAS OU O CAOS

C

om o tamanho da
crise e as dimensões do país como economia,
demografia e
*Aristóteles
Drummond
desigualdade social e
regional, se o Brasil não se tornar
adulto, responsável, vai implodir e viver um destino de “pobre nação rica”
muito em breve. Todas as mazelas serão mantidas e consolidadas, desde a
deficiência na educação, na saúde e na
renda até na qualidade dos serviços
públicos. E nos privilégios do funcionalismo público, especialmente Judiciário e o chamado “grupo duro”
do poder, incluindo lideranças partidárias e sindicais. Ao povo, o conformismo e, aos mais cultos ou abonados, o caminho do exílio. Nosso destino de sociedade violenta será consolidado, com crime organizado e milícias, fazendo desaparecer do debate
grupos mais qualificados.
Como o mercado é forte, muitas
empresas poderão resistir durante al-

gum tempo, mas com os prudentes onais, tenderá a migrar. O que, aliás, já
controladores e suas famílias longe.
vem ocorrendo nas últimas décadas.
Não é um exercício de ficção nem
A prova maior de que vivemos
pessimismo. Basta assistir às televi- certa patologia coletiva, conformismo
sões voltadas para jornalismo, ler jor- e omissão, é que todos concordam com
nais e observar políticos em evidência, o que deve ser feito, mas nada é feito.
ainda minoria no Parlamento, mas
Quem teria coragem de negar que
donos dos espaços nas mídias, para o caminho do emprego e do desenvolvise verificar que não ficaremos longe mento tecnológico e regime de mérito
do modelo bolivariapassa por uma políno vigente em alguns
tica econômica liDo colarinho branco
países.
de atração de
ao traficante poderoso, beral,
A atual geração
capitais externos e
que
é
solto
por
um
da chamada burguesia
estímulo à poupanage por impulsos, nuministro do Supremo ça interna? E a urma inexplicável imgência de ações efepara fugir no dia
prudência. Este grupo
tivas para melhoria
seguinte.
que milita na política e
da eficiência e dinas atividades ditas
minuição dos cusartísticas ou intelectuais não trabalha, tos do setor público, nos três níveis?
vive de mesada ou de empregos públi- Quem duvida que a burocracia na gescos fornecidos pelo aparelhamento ide- tão, complexidade fiscal e perseguição
ológico que ainda prevalece. A parte ao empreendedorismo são negativos papreparada, hoje com grandes contin- ra a sociedade e acentua a pobreza?
gentes formados em escolas internaciHaverá um brasileiro trabalhador,

empreendedor, pai de família, que,
sem ódio no coração, considere que
não temos de acabar com a impunidade, com as regalias aos criminosos com bons e caros advogados? Do
colarinho branco ao traficante poderoso, que é solto por um ministro do
Supremo para fugir no dia seguinte.
Existe justificativa racional para não
se considerar a delação de homem público que busca o benefício legal para
pagar a sociedade pelo que fez, por
envolver altos magistrados?
Canalizar a irritação da burguesia na sucessão para uma opção de esquerda pode apressar este quadro. É
preciso uma alternativa séria.
Termino perguntando: nesta apatia diante de um consenso, apático,
mas majoritário, podemos ser otimistas?
Falta um líder de verdade. Ou
união pela ordem e o progresso.
* Jornalista - Vice-Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br
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CARTA AO PRESIDENTE:
VETO AO AUMENTO DO FUNDÃO ELEITORAL

E

Senhor Presidente Jair Bolsonaro.

screvo-lhe essa missiva na condição de patriota e, acima de tudo,
na condição de cidadão brasileiro, que,
a exemplo de muitos, não perderam a
capacidade de se indignar.
Sou um modesto advogado que
atua no campo do Direito Eleitoral e
partidário há mais de 30 anos, tendo
iniciado aos 23 anos perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
antes da Constituinte de 1988.
Toda a mídia noticia a manobra
feita pela Câmara dos Deputados durante a votação da LDO para o aumento brutal do montante do Fundão Eleitoral. Por meio de uma emenda, feita à
sorrelfa, o Fundão sobe de 1 bilhão 700
milhões para 5 bilhões 700 milhões.
São 4 bilhões a mais, Senhor Presidente, para alimentar a cornucópia
partidária, fazendo jorrar do vaso atraente da desídia, riqueza e abundância,
apenas para alimentar o apetite pantagruélico dos atuais deputados federais e senadores, e os maiores partidos
que se saciam fartamente nesta “Festa
de Babbette”, onde parlamentares federais – com honrosas exceções - para os que votaram contra ou aqueles
de fortuna pessoal que não usarão o
Fundão - certamente irão degustar a
ambrosia, o néctar e o manjar dos deuses encastelados no Monte Olimpo da
Política Brasileira.

Por isso faço um apelo, Senhor
Presidente da República. Que apresente veto total a essa monstruosidade gerada no ventre do Congresso
Nacional, e aí caberá à opinião pública
cerrar fileiras para manutenção do veto,
eis que a nossa saúde e a pandemia necessitam, emergencialmente, desses 4
bilhões e os padecentes da saúde certamente clamarão, como as pedras lembradas no Evangelho de Lucas, caso
todos os bons se calem.
Nessa trajetória de atuação no
campo eleitoral, jamais vi algo parecido. A LDO, como o próprio nome está
a indicar, estabelece diretrizes para
balizar a Lei Orçamentária Anual.
Não é o lócus ou terreno baldio
para nele depositar detritos regimentais que mancham o tapete verde que antecede o plenário da Câmara Federal.
E o próprio Senado ajudou a criar
esse monstro, esse Polifemo, ciclope
gigante sentado numa montanha de 5
bilhões 700 milhões para financiar a
eleição dos atuais senadores e deputados federais, o que reduz a quase zero a igualdade de oportunidades entre
os que vão postular um mandato eletivo pela primeira vez.
Urge arrancar o olho do gigante
da Imoralidade. O furor legiferante foi
tão voraz que, entre a tramitação do
projeto da LDO na Comissão Mista de

Orçamento (CMO) e
a aprovação pelo Plenário da Câmara, não
se passaram sequer
24 horas para ser vo*Mauro Bomfim
tado o texto com a inserção do aumento de 4 bilhões para o
fundo eleitoral.
Senhor Presidente, está aí uma relevante fundamentação para o veto presidencial: uma proposição legislativa
absolutamente eivada de vício formal
e, portanto, injurídica e ilegal, posto
que descumpridas formalidades do Regimento do Congresso Nacional.
É no Congresso Nacional que
mais se desnuda essa tendência do brasileiro em querer levar vantagem em
tudo, ser condescendente com atos
antiéticos. Mas o brasileiro mediano,
não raro, joga lixo na rua, sonega impostos, pára em fila dupla, picha ou
destrói monumentos históricos.
Nesse DNA de herança ibérica,
da colonização portuguesa, nós brasileiros, somos filhos de uma relação de
interesses. O contratador do Rei que
impunha o quinto do ouro e que levava
o escravo das minas a esconder o diamante no umbigo e até engoli-lo para
depois tomar boas doses de purgante.
Ou que conduziam o “santo do pau
oco” carregado no andor para ocultação das pedras preciosas.
O português
dominou nosso território para apropriar e explorar.
Assim, o brasileiro
se ressente de uma
vingança do destino. Se a Nação foi
explorada e ludibriada, vinguemo-nos
descontando no
erário público, e assim extravasamos nosso sentimento
de injustiçado. E que o erário público
pague a conta.
Assim há um sentimento de compensação e não de exigir direitos. Daí,
a Lei de Gerson (o comercial do jogador de futebol da Copa de 70 divulgando a marca de cigarro Vila Rica), onde
existe o bordão: “Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem
você também, leve Vila Rica!".
Senhor Presidente da República: o veto presidencial é, portanto, o
jeito brasileiro criado pelo legislador
constituinte.
Euclides da Cunha escreveu sobre o patrimonialismo cultural, em que
o público se confunde com o privado.
Mas o veto presidencial pode
ser considerado um jeito brasileiro
positivo, na busca de tentar acabar com
a festa e com a farra do dinheiro público, o último Baile da Ilha Fiscal, que
fez ruir o Império, mas que não apagou
a cultura brasileira arraigada do desejo de participar da festa, desde que
bancada pelo dinheiro público.
É o que se espera Senhor Presidente da República, que Vossa Excelência apresente veto total ao PLN 3/2021,
que aumentou para 5 bilhões 700 milhões o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral.
*Advogado, jornalista e escritor
Assessor da Constituinte Mineira de 1989.

O

Publicado em 25 de julho de 2021

cidadão brasileiro é lembrado dia
e noite pelos órgãos de comunicação, pelas classes ilustradas e pelo resto
da elite que faz o grande favor de pensar
por todos nós nessa vida de que precisa
cumprir diariamente um “dever político” acima de qualquer outro: tem de
ajoelhar-se diante da cama, a cada noite, para agradecer aos céus a felicidade
única ter um Congresso Nacional completo, com Senado e Câmara de Deputados, um Supremo Tribunal Federal onde
os magistrados usam capa preta e acreditam que são ingleses, e mais todos
aqueles sobrados de demolição que acabam fazendo, juntos, as chamadas “instituições democráticas” da “República”.
Em que inferno estaríamos todos nós,
se não fossem essas maravilhas?

fora das investigações.
Heroísmo é isso aí – com
a vantagem que não é
* J.R. GUZZO
preciso correr risco absolutamente algum para ser herói.
Socou-se em cima do público, por
conta disso tudo, uma aberração primitiva: a de que a população deve estar profundamente agradecida aos senadores,
deputados, etc. A maior sorte do cidadão, por esta maneira de ver a vida, não
é acordar de manhã e ser informado de
que ganhou sozinho a Mega Sena – é
olhar em volta e ver que “as instituições
estão funcionando normalmente”. Que
alívio, não? Mais um dia na companhia
do senador Renan e seus nove processos penais, daquele outro cuja mulher
foi presa durante três dias por ladroagem e dos 30% – ou
mais – de parlamentares enrolados com
a Justiça criminal.
Os heróis das
instituições e do seu
bom funcionamento, esses cuja segurança tanto preocupa os comunicadores brasileiros, riem
de tudo isso – vêm
rindo desde a Constituição de 1988, que
dividiu o País entre
Plenário do Senado Federal
as castas que manNão basta aceitar, quietinhos, que dam na máquina do Estado e as multiessas instituições sejam uma colossal dões de escravos que não mandam em
palhaçada de circo, como se constata nada, apenas trabalham e pagam os impelo simples exame do que os seus mem- postos que mantêm vivas “as instituibros fazem na vida real. Agora, no que ções”. Vão continuar a rir, diante do travai ficando com jeito de ideia fixa, exi- tamento de fidalgos que acabam de rege-se que o público pagante desenvol- ceber no escândalo mais grosseiro que
va também uma paixão tórrida por sena- o Brasil vê há muito tempo, e que daria
dores, deputados, ministros superio- trabalho para umas dez CPIs como esta
res e todo o resto desse bonde. Não são que está aí.
uns amores, todos eles? Tudo o que faA politicalha, como se sabe – e
zem, segundo esta lavagem cerebral que sem a mais remota objeção dos caçadosaiu do trilho, é uma obra-prima na de- res de “atos antidemocráticos” –, acafesa e no avanço da democracia. Impe- ba de aumentar para doentios R$ 5,7
dem a chegada do fascismo. Combatem bilhões o dinheiro que você vai ter de
os atos “antidemocráticos” – até pren- dar a ela para gastar na campanha eleidem gente por conta disso.
toral de 2022. Deveria ser problema deEstão há três meses fazendo um les. Querem ser eleitos? Então que gasesforço sem precedentes para descobrir tem o raio do seu próprio dinheiro. Mas,
quem é o responsável pelas mais de 500 não: querem pegar os reais que você paga
mil mortes da covid (no resto do mundo é de imposto todas as vezes que liga o ceo vírus que veio da China) e investigar lular, acende a luz ou enche o tanque de
safadeza na compra de vacinas – mas sa- combustível, para comprarem os cargos
fadeza, na sua imaginação, que só existe nos quais vão continuar lhe roubando.
na esfera federal, já que as compras estaSão as “instituições democrátiduais, mesmo obscurecidas por contra- cas” em pleno funcionamento.
*Jornalista
tos secretos, foram colocadas por eles

FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

I

nfelizmente não tenho como escrever o artigo sobre a FEB este
mês. Estou trabalhando no texto final de um livro que pretendemos publicar ainda este ano, contendo toda a coleção do
jornal “Zé Carioca”, impresso pelos nossos pracinhas no Teatro
de Operações da Itália. Forte abraço.

*Marcos Moretzsohn
Renault Coelho

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 09:30 às 16:30 h.
Sábado / Domingo de 09:30 às 13:00 h.

Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro

Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891

www.anvfeb.com.br

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA
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QUE PARTIDO É ESSE?
PT - O PARTIDO MAIS CORRUPTO E MENTIROSO DA HISTÓRIA UNIVERSAL
STM e FFAA.
Este é o Brasil
que precisa ser
consertado

P

ara que serve a CPI
Covid? Só para "caluniar" o Pres. Bolsonaro? E não existe Lei
para impedir dessas falsas pesquisas de intenção de voto perverterem a opinião pública?
Dias 01 de agosto e 07
setembro o Brasil deve
parar e só voltar ao normal após as exigências
serem atendidas. Retransmita este e-mail aos
seus contatos.

ADM. CREMILTON SILVA
Cristina/MG

A FICHA CAIU!!

FOLHA DE SÃO PAULO ENTERRA LULA...!

N

esse domingo, a esquerdista Folha de São Paulo,
justamente a maior aliada de Lula, curvou-se ao
dever de autocrítica e atestou a morte política, para
sempre, do já decadente líder, cravando sobre sua
sepultura a lápide anunciando a inexistência sequer
de um milagre capaz de lhe restituir vida. Em surpreendente pesquisa, o jornal divulgou aterradores resultados apontando que 57% dos brasileiros consideram justas as penas a ele aplicadas, e outros 51%
condenam a decisão de Fachin por lhe ter devolvido
os direitos políticos. Números trágicos para quem, há
menos de 13 dias, vomitava, no Sindicato dos Metalúrgicos, a escabrosa mentira de que as condenações de Moro contra ele "foram o maior escândalo da
história jurídica do país"!
Mas, claro, dever-se-ia perguntar por quais motivos a publicação paulista, que nos últimos dias
vinha defendendo ferozmente seu nome para enfrentar Bolsonaro, repentina e apressadamente, muda os
planos e se encarrega, ela mesma, das exéquias do seu
funeral? Muito fácil a resposta: durante a consulta
popular cuja prioridade nada mais era que atestar o
cacife eleitoral do bandido petista, ela prostrou-se
apavorada ante os decepcionantes resultados, constatando que o quadro clínico político do seu paciente
é irreversível, não mais existindo uma só medicamentação capaz de lhe dar sopro de vida.
Fica claro que o réu de crimes hediondos jamais
obterá o perdão do eleitor, pelo que será humilhantemente massacrado nas urnas. Tal e qual nas últimas
eleições municipais quando o cheiro de podridão exalando do seu nome contaminou os candidatos petistas, de norte a sul! As pesquisas permitiram ao jornal
paulista concluir que as esquerdas, caso continuem
apostando na ressuscitação de um defunto já a menos de dois anos do pleito, perderão a oportunidade
de aglutinar nomes capazes de fazer frente a Bolsonaro.
Assim sendo, ante a morbidez irreversível do
paciente, a própria Folha precipitou sua morte e assinou o atestado de óbito! (20/07)
O CADÁVER JÁ EXALAVA MAU CHEIRO

Locais onde Lula ganha em 1º turno

Estúdio do Jornal Nacional - STF - Cela comum
de presídio - Sala de apuração secreta das urnas.

Carroceiro democrático

H

oje vi um carroceiro democrático com 2 bandeiras: uma do Bolsonaro e a outra do PT – Perguntei a ele, por que 2 bandeiras? – Vivemos em um país
democrático.
Eu sou Bolsonaro e o burrinho é PT!

A FRASE DA SEMANA (22/07)
“Quanto mais batem no Lula, mais ele apanha.”
Dilma Rousseff

Após ver na notícia que cachorros estão virando
comida na Venezuela, animal acompanha seu dono
para ter certeza que ele não votará no PT.

SÓ PRA LEMBRAR QUE EU DOEI A
REFINARIA PRA BOLÍVIA E AGORA A
GENTE PAGA UMA FORTUNA PRA
COMPRAR GÁS DELES

P T

N U N C A

M A I S
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ATIVISMO JUDICIAL PREJUDICIAL À DEMOCRACIA

O STF negou a delação premiada de Sérgio Cabral. Ele afirmou que se isso ocorrer acabará com Lula, Dilma,
vários ministros dos governos petistas, empresários desonestos e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.

E

stamos vivendo um momento dificílimo na Humanidade e o Brasil já teve.
em especial no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal
V) A interferência do Ministro do STF e atual presidente do Tribunal
(STF), o Poder Legislativo, os intelectuais pseudo socialistas, Superior Eleitoral, Luiz Barroso, em conluio com partidos da oposição, na
a Imprensa mentirosa e maquiavélica, a classe artística (órfã da Lei Rouanet) e questão do voto eletrônico auditável (impresso). Trata-se de um assunto pertipolíticos e empresários corruptos (viúvos do lulopetismo, em que o governo nente aos Poderes Legislativo e Executivo. Inclusive já há uma Lei de 2015, que
roubava muito e deixava os aliados e amigos também cometerem atos de deso- prevê o voto eletrônico e auditável (impresso simultaneamente). Não foi implannestidade ao extremo) se uniram numa trama diabólica, para impedirem que o tado nas eleições presidenciais de 2018, por falta de tempo. Há fortes indícios
Presidente Bolsonaro governe e seja também afastado do Governo.
e evidências que as eleições de 2014 ( vitória de Aécio Neves) e de 2018 (ida de
A finalidade precípua do Supremo Tribunal Federal é resguardar a Cons- Bolsonaro para o 2º turno) foram fraudadas.
tituição Federal e jamais intervir nos Poderes Executivo, Legislativo e MinisVI) A determinação para que o Senado Federal abrisse uma Comissão
tério Público Federal.
Parlamentar de Inquérito (CPI) a respeito da pandemia do coronavírus.
O ativismo é uma forma virulenta de
Enquanto perdurar essa questão
pragmatismo jurídico, onde um Juiz ignoexdrúxula dos Ministros do Supremo
ra por completo a Constituição Federal
Tribunal Federal serem indicados por
para impor aos outros Poderes o seu próPresidente da República (4 por Dilmaprio ponto de vista, muito das vezes por
PT; 3 por Lula- PT; 1 por Fernando
questões de ideologia, ligação com polítiHenrique, 1 por Temer, 1 por Sarney , 1
cos inescrupulosos, desonestos e até às vepor Collor e 1 por Bolsonaro), além deles
zes por questões financeiras escusas.
terem que pedir abenção dos Senadores
O Direito como integridade condena o
e , estes só poderão ser processados e
ativismo e qualquer prática de jurisdição
julgados pelos Ministros, essa roda está
constitucional que lhe esteja próxima.
toda comprometida. Uns dependem dos
Vamos elencar a interferência do
outros e há o famoso adágio popular “
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
corrupto protege o outro corrupto”.
Superior Eleitoral em questões do GoverTrata- se de um grande desserviço
no Bolsonaro:
à Democracia. Quantos senadores corI) No impedimento da nomeação do
ruptos estão com os seus processos paraChefe da Polícia Federal pelo Chefe do
dos no STF? Um dos exemplos gritantes é
Poder Executivo, que é o Presidente da Nunca tivemos desde a proclamação da República um Supremo Tribunal Federal o do relator da CPI DO CIRCO DA COVID,
República.
o mega corrupto Renan Calheiros.
tão submisso ao projeto de tomada do poder, pela esquerda venal, mentirosa,
II) A determinação que os Poderes
VII ) Negação da delação premiada
hipócrita, que tem como referências políticas, Venezuela e Cuba
Executivos Federal, Estaduais e Municide Sérgio Cabral. Ele afirmou que se
pais na coordenação da administração da pandemia do coronavírus. Há um velho isso ocorrer acabará com Lula, Dilma, vários ministros dos governos petistas,
ditado popular “Na casa em que todos mandam falta ordem e até pão”. Isso ensejou empresários desonestos e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.
a distribuição de verbas federais de mais de R$ 3 bilhões para Estados e Mu- Também negaram as delações premiadas de Palocci e Eduardo Cunha que
nicípios, onde ocorreu um grande desvio de dinheiro público, envolvendo políti- desmitificaria por completo o Partido dos Trabalhadores (PT), principal responcos e empresários desonestos. Muitas pessoas morreram por falta de respira- sável pela cleptocracia (governo de ladrões) de Lula (2002 à 2010) e de Dilma
dores, que deveriam ser adquiridos, mas não houve, por caso da grande corrupção Rousseff (de 2010 à 2016). Foram desviados dos cofres públicos centenas de
existente.
bilhões de reais.
A maior parte da população brasileira votou em Bolsonaro para Presidente
III) A determinação de investigação, denúncia, processos e julgamento por
somente uma pessoa, por exemplo, o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, que da República Federativa do Brasil e não nesses 11 ministros do Supremo
exerceu sozinho as funções da Polícia, do Ministério Público e Juiz da causa que Tribunal Federal, a maior parte deles infame, vil, reles, abjeto, canalha, desprezível, compactuada com a esquerda maquiavélica e mentirosa.
ele próprio criou e determinou.
Mais de 90% da Imprensa que também merece os adjetivos acima, alardeia
Torna-se difícil explicar a sua atitude facista e autoritária para os países
diuturnamente que Bolsonaro nomeou muitos militares para cargos de confiança,
onde a Democracia é exercida de fato.
Não podemos olvidar que Alexandre de Moraes foi advogado da facção esquecendo que Fernando Henrique fez o mesmo com professores universitários
criminosa, Primeiro Comando da Capital ( PCC), braço armado do PT e do Foro e acadêmicos, e Lula com sindicalistas incompetentes, mas grandes corruptos e
de São Paulo, além de envolvimento no tráfico internacional de drogas e armas, corruptores.
Não adianta chorar, reclamar, caluniar e mentir esquerdistas, pois você,
em sintonia com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC’s).
IV) O Supremo Tribunal Federal alegou a suspeição do Juiz Sérgio Moro, nunca tiveram e jamais terão um Presidente honesto que não rouba e nem deixa
* TEN CEL PMERJ
além de anular vários processos da Operação Lava Jato, acarretando a libertação roubar.
Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão do EM e Trabalho de Comando das Academia de Polícia
e direitos políticos de Lula, o presidente (minúsculo mesmo) mais corrupto que Militar D.João VI e Escola Superior da PMERJ no período de 2000 à 2012. E-mail: fschittini@gmail.com
* Luiz Felipe
Schittini

CEGOS, OMISSOS, NEGLIGENTES!

D

Cegos, omissos, negligentes! Será tão difícil entender? Bolsonaro só interessa
a nossos adversários por ser o único que pode impedi-los de NOS derrotar.

esde o início dos governos militares, os conservadores e liberais brasileiros nos demos por satisfeitos e fomos cuidar de nossas famílias, negócios e lazer.
Quando teve início a Nova República, que em seus primeiros minutos envelheceu no colo de José Sarney, continuamos voluntariamente exonerados da política.
No outro lado da cena, durante todo o período
dos generais presidentes, em momento algum a esquerda parou de trabalhar, seja pegando em armas, seja
fazendo política, num persistente trabalho de base para a conquista do poder.
Foram 21 anos de omissão até a “redemocratização” e mais 33 anos até 2018! Estou falando de mais de
meio século sem que nada fosse feito para formar opinião, influenciar os meios culturais e educacionais,
criar e robustecer movimentos políticos e partidos, participar dos temas fundamentais da Constituinte, cuidar
do indispensável, enfim, para enfrentar a avalanche que
estava por vir.
Tão negligentes fomos que,
durante 24 anos, nos deixamos
representar pelo PSDB.
Agora, que o poder lhes fugiu das mãos e perderam nossos votos, os tucanos voltam a se abraçar aos
mesmos radicais com quem andaram durante a elaboração da Carta de 1988. Naquele sinistro período de nossa

história legislativa, PSDB e PT puxaram o cordel constitucional tão para a esquerda quanto puderam.
Quero, com esta síntese, mostrar o quanto nossa
omissão e nosso comodismo, delegando a política para
os políticos, foi conivente com os muitos males causados à nação pelo falso progressismo da carroça esquerdista e suas bandeirinhas vermelhas.
Quando penso na eleição de 2018
sob esta perspectiva não tenho como
afastar da mente a imagem do
ceguinho que encontrou um vintém.
Foi um acontecimento, um fugidio clarão nas trevas, um rápido cair de escamas dos olhos. Num flash, vimos o devir e o dever, mas esmorecemos ante as primeiras contrariedades.
Enquanto retornávamos desgostosos, enojados da
política real, ao lusco-fusco de nossos afazeres, clarões
de usina eram acesos por nossos adversários. O presidente eleito não tinha um minuto de sossego. Agiam contra
ele todas as demais instituições da República, todos os
grandes grupos de comunicação do país, todos os meios
culturais, toda a burocracia nacional, todo o aparelho sindical, todo o mundo do crime dentro e fora dos poderes
de Estado.
E nós, conservadores e liberais, sem perceber que
somos as vítimas reais desses ataques! É a nós que ofen-

dem. Somos o adversário a ser derrotado. Quanto mais derrotas nos impunham, menores ficavam as manifestações de rua... Ora, o Bolsonaro!

*Percival Puggina

O que desejam derrotar e recolher ao
último compartimento da vida privada,
até que não haja mais vida privada,
são nossos valores e princípios, nossa
cultura e nossa fé.
Cegos, omissos, negligentes! Será tão difícil entender? Bolsonaro só interessa a nossos adversários
por ser o único que pode impedi-los de nos derrotar.
Somos os únicos que podemos nos salvar. E não será
esvaziando nossas manifestações, desestimulando seus
denodados organizadores que haveremos de salvar nosso
país. Vamos exonerar-nos, também, de nossa soberania
nas ruas? Silenciaremos nossa voz, juntaremos os punhos para que mais facilmente algemem nossa liberdade? Pela ausência, pela abstenção, pelo silêncio, gritaremos ao mundo nossa indignidade como cidadãos?
Estarei mais uma vez no Parcão, amanhã, 1º de
agosto, às 15 horas.
* Membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário
e escritor e titular do site www.puggina.org, colunista de dezenas de
jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba,
a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; A Tomada do Brasil. Integrante
do grupo Pensar+.

Nº 293 - Agosto/2021

N

11

NADA DE NOVO SOB O SOL

ão me parece
absurdo afirmar
que, desde os tempos mais remotos,
Cel Osmar José
de Barros Ribeiro as ações dos homens
foram motivadas pela busca de poder e, se possível, da riqueza que, em
geral, acompanha a sua obtenção.
Nossa história, tal e qual a de outros
países, está recheada de exemplos,
uns bem e outros mal sucedidos. E,
a bem da verdade, um dos acontecimentos bem sucedidos, a depender do
ponto de vista do examinador foi,
sem dúvida, a Constituição de 1988,
feita pelos e para os eternos donos do
poder, os grupos políticos e econômicos que, desde sempre, orientaram
o nosso destino.
Afirmam os estudiosos que a atual
Lei Maior seria mais adequada a um
regime parlamentarista. Contudo, no
frigir dos ovos, os constituintes terminaram optando pelo presidencialismo e criaram, destarte, um regime

em que os beneficiados foram os mes- ções e, após o interregno do Estado
mos de sempre que passaram a dis- Novo varguista, as mudanças se acepor de todos os recursos para man- leraram, atendendo mais a interester, no cabresto da lei, os outros Po- ses particulares que ao conjunto da
deres. O jornalista Jorge Serrão, na nacionalidade. Assim, e apenas coedição de 23 de julho do ano em mo exemplo, assistimos à transforcurso, no serrao@alertatotal.net, mação de currais eleitorais em muassinala que a atual
nicípios, sem a
Temos uma lei eleitoral
crise entre os Podemenor base ecoanacrônica
e
que
demanda
res acontece graças
nômica, depenao desequilíbrio endentes da União
profundas alterações, de
tre eles, desde a “cons- forma a evitar que políticos
para sobreviver.
tituição cidadã” de
Temos uma
sem votos, graças ao
1988.
lei eleitoral anaartifício das alianças,
A constituição
crônica e que deocupem as assembleias
de 24 de fevereiro de
manda profunmunicipais, estaduais
1891, que eliminou
das alterações,
e federal.
o regime de monarde forma a eviquia constitucional
tar que políticos
foi, em boa parte, fruto de deman- sem votos, graças ao artifício das aliandas por maior autonomia de algu- ças, ocupem as assembleias municimas das principais províncias do en- pais, estaduais e federal. Isso, sem
tão Império do Brasil. Com o correr falar no número exagerado de condos anos, a forma federativa inicial- gressistas e no absurdo número de
mente adotada foi sofrendo altera- partidos, que nada mais são que má-

quinas de fazer dinheiro para os seus
criadores.
Voltando no tempo: um estadista inglês do século XIX, Benjamin Disraeli (1804-1881), sabiamente afirmou que A História nos ensina que homens e nações só agem
ajuizadamente quando estão esgotadas todas as demais alternativas. E as nossas alternativas estão
acabando. Precisamos, urgentemente,
buscar novos caminhos e novas soluções, para fugirmos dessa eterna crise de problemas não resolvidos e que
entravam a nossa caminhada, tanto
política quanto econômica e social.
É muito importante que não nos
deixemos embalar pela ilusão de
que as eleições de 2022 haverão de
nos levar ao paraíso. A luta entre o
Bem e o Mal é contínua, pois a natureza humana é de molde a estar
sempre em combate. Tem sido assim
desde tempos imemoriais e nada há
de novo sob o sol.
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A CAIXA PRETA DO NIÓBIO

O Brasil dispõe de reserva desse mineral em três lugares, na Amazônia, em Goiás (Catalão)
e em Minas Gerais, onde é explorado pela CBMM.

O

Cel José Batista
assunto é tão
Pinheiro
importante que
pode ser avocado pelas Forças Armadas, como de Segurança Nacional, de acordo com o Art. 142, da
CF/1988. A caixa preta do nióbio
encontra-se no fundo do mar e esconde muito segredo estarrecedor.
Quando for encontrada e aberta,
revelará muita sujeira e muito logro aos cofres públicos brasileiros.
O nióbio (Nb) é um metal raríssimo encontrado somente no Brasil, 98% das reservas mundiais, os
outros 2% ficam por conta do
Canadá e África do Sul. O nióbio
é usado em ligas de aço nas indústrias de ponta de países superdesenvolvidos, pois aumenta a resistência do aço na proporção de 100
gramas de nióbio para uma tonelada de aço, resiste a altas temperaturas, é anticorrosivo, ductilidade
acentuada, é muito leve e tem uma
duração quase eterna. Continuamos
pobres, mas os grupos empresariais
brasileiros tomam conta das nossas riquezas e não sobra quase nada para render dividendos para o
nosso povo.
As autoridades brasileiras precisam abrir os olhos para as verdades nos mercados de qualquer produto que gere riqueza para todos
e, não, somente para enriquecer grupos econômicos privados. O Brasil é rico de verdade pois, hoje, graças a lucidez do ex-presidente Ernesto Geisel e a ciência do engenheiro agrônomo Alysson Paulinelli
vivemos o ciclo do agronegócio, on-

de grandes empresas exportam produtos de origem animal e vegetal que
matam a fome de quase todos os povos do mundo, gerando receita para
o erário e outra que exporta um mineral raríssimo, o nióbio, que alimenta as fornalhas das indústrias
de ponta de países desenvolvidos, gerando receita apenas para si.
No caso do nióbio, se o Brasil é
o dono absoluto desse
precioso minério, tão
essencial às indústrias
desses países, basta que
se especule a exportação desse raro mineral,
diminuindo a oferta e
aumentando o preço de
venda. Diz-se que a demanda mundial do nióbio é muito pequena e,
se for verdade, os países compradores o estão estocando para futuras utilizações. Quem
deve ditar o preço do nióbio é o governo brasileiro e não os
grupos privados. Compra quem quer
e quem pode, porque somos os únicos donos desse precioso minério.
Trechos da apreciação do Sr. Aldo Lanfbeck sobre o assunto (extraídos da internet): “O Brasil dispõe de reserva desse mineral em
três lugares, na Amazônia, em Goiás
(Catalão) e em Minas Gerais, onde
é explorado pela CBMM. Tendo em
vista a importância desta matéria
prima, atualmente, o país está tendo
pouco retorno na exploração dessa
riqueza, apesar de ter quase o monopólio desse insumo, mas não po-

demos por conta disto, simplesmente proibir sua exploração e aproveitamento econômico, então o procedimento mais prudente seria proibir
sua exploração em uma ou duas das
zonas onde ele é encontrado! Ficando permitido apenas a exploração do
Nióbio em Minas Gerais onde já existe uma infraestrutura de beneficiamento desse produto!

As outras zonas ficariam guardadas como "reservas estratégicas"!
Agora eu duvido que E.U.A. Japão,
China e Europa, não estejam estocando esse material em larga escala! Devemos levar em consideração que o Nióbio não é insubstituível, pelo que tenho lido ele pode ser
substituído pelo Vanádio e o Tungstênio, resta saber se essa substituição é vantajosa ou não. E o mais importante, mesmo que o progresso científico e econômico promova um aumento da procura dessa matéria prima, fazendo crescer seu preço, não
podemos sonhar com o surgimento

de um ciclo de riqueza, igual ao que
o país experimentou ao longo de
sua história, aliás o Brasil já nasceu rico, seu primeiro produto de exportação, foi o Pau Brasil, mas depois disto tivemos o ciclo do ouro,
da cana de açúcar, da borracha e por
último, o mais recente, o ciclo do café, o único que deixou marcas da
sua prosperidade para as gerações
futuras, graças a ele,
São Paulo hoje é a capital financeira do país!
Conclusão: mesmo que no futuro, venhamos a "saborear"
um novo ciclo de riqueza, patrocinado por
este insumo, que iria
se chamar: "ciclo do
Nióbio", o resultado
final seria o mesmo experimentado nos outros ciclos de riqueza: um OBA! OBA! De
gastos no início, setores bem posicionados na estrutura
de governo aumentando seus rendimentos, e no final, um melancólico
retorno ao ponto inicial, a volta à
pobreza endêmica na qual o país
sempre conviveu! Não precisamos
ir muito longe para aprender essa
lição, vejam nosso vizinho, a Venezuela, o que restou do seu ciclo do
petróleo? Quero encerrar com a frase de Joelmir Betting: Povo inteligente aprende com os erros dos
outros, povo burro com os próprios!!! E o Brasil, será que aprende
alguma coisa?”
(Rio de Janeiro, 24.07.2021)
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“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.”
General Rodrigo Octávio / 1º Comandante Militar da Amazônia (1968/1970)

* Manoel Soriano Neto

E

AMAZÔNIA – O GRANDE DESAFIO -

m nossos últimos artigos, tecemos
comentários a respeito da problemática indígena no Brasil. A brasileira
e cobiçada Amazônia possui uma população altamente miscigenada, com o
maior estoque de etnias indígenas do
País, sendo o principal exemplo, a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM), na região
da ‘Cabeça do Cachorro’,
como já explicamos. Também abordamos, perfunctoriamente, os artigos 231
e seus parágrafos, e 232,
do Capítulo VIII - Dos Índios -, da Constituição Federal de 1988. Atualmente, as Terras Indígenas (TI)
ocupam mais de 13% do
território nacional, em especial na região amazônica, muitas delas sobre jazidas de minerais raros, de
terceira geração, chegando-se a dizer, por lá, que
“onde há índio, há minério” (no citado município
de São Gabriel da Cachoeira, encontra-se a maior
província mundial de nióbio, metal de tanta ou mais
importância, hodiernamente, do que o petróleo...). O
artigo 231 da CF/88 reza: “São reconhecidos aos
índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os

por força de uma mui complacente e abusiva legislação infraconstitucional (Decreto 1.775, de 8 de janeiro de 1996), que
dispõe sobre a demarcação de Terras
Indígenas, com base em nebulosos laudos antropológicos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), eles passaram
também a ter direito às
terras que dispunham
no passado longínquo
(“imemoriais”), de dificílima precisão. O
fato de que uma imensa porção do território brasileiro (mais de
13%, repita-se) perFAREMOS
tence hoje, aos indíSEMPRE!
genas, afigura-se em
uma injusta discriminação ao restante da
população nacional.
Não se pode consentir, de forma alguma,
que a Pátria Amada Brasil se desagregue socialmente; e, mais ainda, se fracione em “nações indígenas”, no
desfazimento de sua
inigualável integridade territorial, herdada
de nossos avoengos
lusitanos, à custa do generoso sangue de heroicos antepassados!
E o mais berrante exemplo disso foi a demarcação, em área contí-

direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam,........etc.” (o
grifo é nosso). Ou seja, terras que ocupavam, em 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da Lei Magna. Tal é
o entendimento de renomados juristas
como Ives Gandra Martins. Entretanto,

FIZEMOS
ONTEM!

(XLI)

nua, e em faixa de fronteira (!), da Reserva Indígena Ianomâmi (uma etnia “inventada” por antropólogos esquerdistas, como nos deu conta o saudoso coronel Carlos Alberto Menna Barreto,
em seu livro “A Farsa Ianomâmi”), nas
“orelhas” ou “chifres” do estado de Roraima (onde se destaca a Reserva Raposa Serra do Sol), correspondendo a quase metade de seu espaço territorial. Isso equivale a uma verdadeira “reterritorialização” do mais jovem e pobre estado
brasileiro, que vem se inviabilizando como
ente autônomo da Federação, tão e tão
somente só, para a satisfação de interesses escusos da ONU e de nações hegemônicas, igualmente com espeque em
controvertidos laudos antropológicos,
sob pretexto de que os silvícolas necessitam perambular, ou ‘deambular’, em
grandes espaços, para sobreviver...
O ‘marco temporal’ de ocupação
de Terras Indígenas, que regulamentaria o artigo 231, da CF/88, não está explicitamente previsto no texto constitucional. Tal lacuna vem causando sérios impasses jurídicos quanto a futuras demarcações de territórios indígenas. O assunto está sendo debatido no
STF (onde não há jurisprudência firmada sobre ele) e no Congresso Nacional.
Espera-se para breve um julgamento
que bem defina o que são “terras tradicionalmente ocupadas por indígenas”
e o “marco temporal” de ocupação.
(continua)

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

ASPECTOS RELEVANTES DA CONTRARREVOLUÇÃO DE 1964 (III)
D

* Manoel Soriano Neto

ando continuidade às considerações acerca da Contrarrevolução
de 1964, repiso o meu cantochão, de que
o Movimento originado em Minas Gerais foi MANDATÓRIO, IMPERATIVO, INEXORÁVEL, enfim, INEVITÁVEL. A irresignação, em todas as expressões do Poder Nacional, com o ‘status
quo’ vigente no início da década de
1960, era flagrante, pelo que a vitória da
reação patriótica foi irrefragável.
Também repito que há várias fontes de consulta atinentes ao tema, como
livros, revistas e jornais, além dos Registros Históricos Anuais das Organizações Militares partícipes da vitoriosa
intervenção militar. Tais Registros (que
são as mais fidedignas fontes, pois primárias!) eram custodiados pelo CDocEx,
até a sua infeliz desativação: o seu rico
acervo foi transferido de Brasília para o
Rio de Janeiro. Outrossim, temos a coletânea História Oral do Exército, de título “1964 - 31 de Março. O Movimento
Revolucionário e sua História”, publicada pela Bibliex, já no seu 13° tomo,
bem como as Edições Históricas deste
desassombrado jornal, que ainda disponibiliza as edições alusivas, de 1964,
das revistas “Manchete” e “O Cruzeiro”,
pelo baixíssimo preço de vinte reais.
Desejo agradecer, assaz penhorado, pelos encômios aos meus textos, ao
prezado coronel Rodolpho Donner, sempre com a sua proverbial perspicácia de

Militar Veterano e arguto Psicólogo.
Ele me lembrou de um episódio de extrema importância, como uma das causas
da Revolução, ocorrido no governo de
Jânio Quadros, que abordarei de escantilhão e pela rama.
Inicialmente, uma ‘visada à ré’: em
1960, JQ foi eleito por uma coligação de
partidos de viés conservador, mas não
conseguiu eleger o seu vice-presidente,
sendo eleito João Goulart, de outra chapa
(naquela época, isso era possível) derrotando, de forma acachapante, o general
Lott e tendo por símbolo uma vassoura,
para com ela, “varrer antigos vícios e

costumes”. O general Teixeira Lott se
notabilizara por garantir a posse de Juscelino Kubitschek, liderando a chamada “Novembrada” (11 de novembro de
1955). Aduza-se que um ano depois, em
11 de novembro de 1956, Lott recebeu
uma espada de ouro, ofertada por sindicalistas e organizações de cariz esquerdista. As críticas a JK eram contundentes, máxime pelo deputado federal e jornalista Carlos Lacerda, grande tribuno, que
dizia: “Juscelino não pode ser candidato; se for candidato, não pode ser eleito; se for eleito, não pode tomar posse;
se tomar posse, não pode governar”...

Placa evocativa inaugurada em 2020, no PC do Corpo de Cadetes, que era o antigo
e memorável PC do Comandante da AMAN, de onde o General Médici decidiu
empregar os Cadetes, em adesão ao Movimento de 31 de Março de 1964.

E, com a sua língua viperina, chamava o
general Lott, de “o generalote”, o que
lhe rendeu um processo judicial. Apesar
de sedizente anticomunista, JQ se enveredou por uma linha de independência
quanto às relações internacionais, em
plena efervescência da Guerra Fria. Destarte, anunciou que estabeleceria relações com a URSS, o que causou forte
reação, advinda dos conservadores (tachados de ‘reacionários’, pelos ‘progressistas’). Mas algo bem pior ocorreria. Porém, antes de comentar o episódio, mencionarei algumas excentricidades da governança de Jânio. Por meio
de decretos, ele proibiu as corridas de
cavalo em dias úteis; idem, as sessões de
hipnose nos meios de comunicação; a
propaganda nos cinemas; as brigas (rinhas) de galo; os jogos de cartas nos clubes; os maiôs e biquínis nos concursos
de misses; o uso de lança-perfume no Carnaval, e quejandos, além dos costumeiros bilhetinhos (mais de 2.000, ao longo
de seu curto governo), deixados nas
mesas de ministros e gradas autoridades; dizia-se que eram mais incisivos,
após JQ ingerir bebida alcoólica... E
mais: majores eram encarregados de
proceder a sindicâncias e inquéritos, a
fim de apurarem fatos triviais (era, segundo ele, “o prestígio da primeira estrela gemada” do oficial do Exército).
(continua)

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

FÁBRICA DE LÁZAROS

criminoso Lázaro Barbosa de Sousa em tratados internacionais e nas constiaterrorizou o país no mês de junho tuições de vários países, inclusive a Consde 2021.
tituição brasileira. Todavia, dissociado da
Após assassinar quatro pessoas de violência cotidiana no mundo real.
uma mesma família, numa chácara situaRespeito o STJ e seus ministros, os
da em Ceilândia (DF), embrenhou-se pe- quais prestam relevantes contribuições à
las matas do interior de Goiás.
consolidação dos direitos no nosso país.
A polícia o perseguiu durante vinte
Porém, peço licença para não condias, enquanto ele praticava vários assal- cordar com decisões dessa natureza, portos nos limites do município de Cocal- que a Constituição de 1988 também conzinho. Foi encontrado na manhã de 28 de sagra a segurança pública como “dever
junho, em Águas Lindas de Goiás. Mor- do Estado, direito e responsabilidade de
reu ao trocar tiros com os
todos, (...) exercida para a
policiais.
da ordem púO Brasil se torna o preservação
Lázaro era autor de
blica e da incolumidade das
paraíso dos
vários crimes, inclusive
pessoas e do patrimônio”
assassinatos e estupros. criminosos. Esvai-se (artigo 144).
Em 2007, praticou duplo
Fica a impressão de
a confiança dos
homicídio em Barra do
que não existe preocupaMendes (BA), sua cidacidadãos e cidadãs ção com a situação degrade natal. Fugiu dez dias
dante das milhares de vítino Poder Judiciário. mas desses facínoras.
após a prisão.
Preso pela prática
Não seria melhor a Jusde outros delitos, Lázaro cumpria pena no tiça brasileira obrigar governantes a invespresídio da Papuda, em Brasília. Conside- tir mais recursos na segurança pública e
rado o seu “bom comportamento”, pro- construção de presídios? E exercer o atigrediu para o regime prisional semiaberto. vismo judicial para reduzir pela metade a
Evadiu em 2016 e foi recapturado em 2018. duração dos mandatos políticos dos omisEncaminhado para o presídio de Águas s o s ?
Lindas de Goiás, escapou pelo teto, em 23
O Brasil se torna o paraíso dos cride julho. Desde então, estava foragido. minosos. Esvai-se a confiança dos cidaApós a trágica morte deste temi- dãos e cidadãs no Poder Judiciário.
do serial killer, o assunto caiu no esqueA sociedade e alguns jornalistas concimento. Contudo, a “fábrica de Láza- servadores celebraram a morte de Lázaro,
ros” trabalha a todo vapor.
por ser “menos um bandido cruel” a ser
Em 18 de junho de 2021, o Superior beneficiado pelo “esquerdizante” garantisTribunal de Justiça seguiu uma resolução mo penal e seus dogmas: a) presunção de
da Corte Interamericana de Direitos Hu- inocência, b) prisão só após esgotados
manos (CIDH) e determinou a contagem os inúmeros recursos do réu, c) penas branem dobro de todo o período de pena das e d) progressão de regime prisional (saícumprido em “situação degradante” (Re- da “temporária” autorizada da cadeia, muicurso de Habeas Corpus nº 136961).
tas vezes seguida de fuga).
Em outras palavras, basta o condeUm dos próceres da vertente garannado alegar cumprimento de pena em “si- tista, no Direito Penal, é o italiano Luigi
tuação degradante”, para o prazo da sua Ferrajoli, a partir da publicação, em 1990,
execução ser reduzido pela metade. Fora do seu livro “Direito e razão”. Jurista de
os benefícios legais de progressão de viés esquerdista, gosta de palpitar sobre
a situação de outros países. No Brasil, conregime, saídas temporárias etc.
A decisão referiu-se ao platônico cedeu entrevista para criticar a condena“princípio da fraternidade”, consagrado ção do ex-presidente Luís Inácio Lula da

Silva (Folha de S. Paulo, 25.07.2020).
Será que o professor Ferrajoli já concedeu entrevistas similares a órgãos de imprensa de países como China, Coreia do
Norte, Cuba, Irã ou Venezuela?
O saudoso jurista português Diogo
Freitas do Amaral sustentava que os tribunais devem ficar “bem atentos para impedir que um conjunto adequado e coerente de garantias pensadas para o cidadão
honesto seja, por vezes, abusivamente utilizado por parte de indivíduos e grupos
que se consideram mais fortes do que o Estado, mais sábios do que o Direito, e mais
merecedores do que o seu semelhante da
Justiça prometida a todos” (Última lição. Coimbra: Almedina, 2007, p. 53).
Em suma, o garantismo que só beneficia infratores contribui para a descrença na Justiça e no Estado Democrático de
Direito. Não me canso de citar o clássico
jurista alemão Rudolf von Ihering:
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“Qualquer norma que se torne injusta aos olhos do po-vo,
qualquer instituição
que provoque seu
ódio, causa prejuízo
ao sentimento de jus- *Rogério Medeiros
tiça, e por isso mesmo
Garcia de Lima
solapa as energias da
nação. Representa um pecado contra a
ideia do direito, cujas consequências
acabam por atingir o próprio Estado.
(…) Nem mesmo o sentimento de justiça mais vi-goroso resiste por muito
tempo a um sistema jurídico defeituoso: acaba em-botando, definhando, degenerando” (A luta pelo direito. Rio de
Janeiro: Editora Rio, 2ª ed., trad. Richard
Paul Neto, 1980, p. 94-95).
*Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Doutor em Direito
Administrativo pela Universidade Federal de
Minas Gerais, professor universitário
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PAÍS DE MEMÓRIA CURTA

* Gen Bda Carlos
Augusto Fernandes
dos Santos

I

Julgo oportuno enviar para meus correspondentes, uma ORDEM PREPARATÓRIA, concitando-os a
incorporarem-se, desde já, nessa saga virtuosa em defesa dos valores MAIS SAGRADOS da nossa
Cultura, herdados da tradição judaico-cristã e sintetizados no lema: DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA.

nicio este texto com uma frase repetida pelo saudo
so diplomata, Embaixador ROBERTO CAMPOS. Dizia o grande brasileiro que, infelizmente, os brasileiros têm MEMÓRIA CURTA.
Uso a conhecida afirmação com o intuito de esclarecer o leitor sobre o que pretendo, sugerindo a todos
que assistam, no YOU TUBE, o último programa- DIRETO AO PONTO- apresentado no dia 26/07/2021, pelo
jornalista AUGUSTO NUNES, entrevistando o ex-Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente do PTB.
Trata-se de uma autêntica aula sobre a Epidêmica Corrupção que ocorre na Política no Brasil. Na entrevista, o ex-parlamentar mostra com detalhes a prática adotada, nos períodos dos Governos LULA e DILMA ROUSSEF, para a montagem de uma estrutura criminosa de assalto aos cofres públicos da nação.
Um esquema planejado com o intuito de permanência prolongada no poder e a compra da fidelidade incondicional de parlamentares corruptos. Hoje, para vergonha do Brasil, o PROJETO CRIMINOSO, urdido nas
sombras dos mencionados governos, é conhecido co-mo
tendo sido o maior esquema de roubalheira e corrupção política do mundo.
Por esse motivo, julgo oportuno enviar para meus
correspondentes, uma ORDEM PREPARATÓRIA, concitando-os a incorporarem-se, desde já, nessa saga virtuosa em defesa dos valores MAIS SAGRADOS da nossa Cultura, herdados da tradição judaico-cristã e sintetizados no lema: DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA.
Aproveito, também, para alertar, principalmente, aos indecisos e desencantados com BOLSONARO,

mas avessos ao PT e ao Comunismo Autoritário, que leme do país, o SISTEMA perdeu as tradicionais “maa intensa Guerra Psicológica desencadeada contra o matas” com que se empanturrava.
Vivemos, portanto, momento Político decisivo
atual governo por setores importantes de nossa
que não permite a omissão e a acomodação dos
imprensa, hoje dominada por parcela expressiva
homens honrados que comungam e defendem os
de simpatizantes do pensamento marxista de esvalores de nossa formação Judaico-Cristã. Num
querda e por outros importantes setores da vida
mutirão de vontades e de pequenas atitudes podemos
cultural do país vêm obtendo os pretendidos obe devemos fazer o possível para impedir que a “maljetivos: desgastar o governo, com a clara intenção
dita quadrilha” que, por quase vinte anos assaltou
de impedir a vitória do PR no próximo pleito e fazer
descaradamente o Tesouro Nacional, volte ao poder.
retornar ao Poder o CHARLATÃO de CAETES/
A DEMOCRACIA é o Regime dos CONTRÁPE, libertado pelo STF para participar como
RIOS, daqueles que pensam de maneira diferencandidato das oposições. Um verdadeiro
te, e que patriótica e civilizadamente buscam,
Escárnio; uma “cambalhota jurídica”
através, de consensos e acordos, solucionar os
desprezível que desprestigia e degrada nosinúmeros problemas que surgem na vida de
sa Justiça, A PANDEMIA e suas nefastas
qualquer nação; entretanto, não devemos perconsequências, inclusive a estranha CPI da
mitir que falsos “democratas”, que vivem eloCOVID-19, são exemplos vivos
giando os autoritários Regimes Políticos de
dos meios e argumentos utiliCUBA e da VENEZUELA, se utilizem das facilidazados e repetidos à exausdes, somente proporcionadas pelos regimes demotão, por conhecidos setocráticos, justamente para destruí-la.
res da sociedade para inA maioria dos brasileiros precisa lembrar-se
criminar e responsabilizar o
do que ocorreu em períodos recentes da nossa
PR (Genocida ???), submehistória política. Não podemos aceitar e esquetido e ofendido diariamente
cer os males que infelicitaram a Nação.
de forma desrespeitosa, por
Além de possuírem Honra, Dignidade e
jornalistas integrantes de
de amarem a Liberdade, os brasileiros não dediferentes meios de comuvem perder, como frequentemente acontece, a
nicação de massa
MEMÓRIA. (27/07)
(jornais, TV e programas políticos). Com
*General Reformado
CORONEL ESTIGARRÍBIA
Residente em Porto Alegre/RS
o rebelde Capitão no
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CPI DO VÍRUS OU VÍRUS DA CPI
?
CPI?
Inquisição, mercado baixo nível, lavanderia

N

o simples assistir a cada sessão, a gente fica perplexo face
ao padrão dos debates no que deveria ser a Câmara Alta... Superior...
dos Lordes, juntamente com a Câmara Baixa, penhores do Legislativo.
Alta e baixa, como substantivos que não demonstram ser. Semelhança na Suprema Corte que também não zela pela imponência da toga no cerimonial institucional em
respeito à Constituição da República.
Por vezes, alguns senadores
lembram as câmaras de tortura da
idade das trevas pela agressividade
das palavras, gestos, voz estridente
e nervosa nos interrogatórios.
Agora, um descanso. Congresso em recesso, embora o presidente Omar Aziz tenha enfatizado, “Não dá para tirar férias
com pessoas sendo vítimas da
Covid.”.
A rememorar como começou. O relator da CPI, senador
Renan Calheiros demonstrou a
incoerência entre o que prega e
pratica no seu discurso de abertura, a destacar que “não desenha
alvos para atirar flechas”. Foi o
exatamente o que fez e continua
fazendo, sem o mínimo pudor.
O depoimento do ex-ministro Mandetta foi o que se esperava
em consonância com a postura do
ódio explícito, mas, que por vezes, tinha que responder em defesa do governo, para se livrar pessoalmente, pois era o ministro da
Saúde, também alvo das flechadas.
O senador Randolph Rodriges
caminhou nas vertentes para livrar
Mandetta ou aproveitá-lo para desgastar, desqualificar governo central.
Abusam das torturas psicológicas, aterrorizando os depoentes
que não lhes agradam, com ameaças
de prisão, culminando com o ato presidente CPI, Omar Aziz, de mandar prender o depoente, ex-diretor
de logística do Ministério da Saúde,
Roberto Dias. Ato repudiado, até
por senadores alinhados ao chamado grupo dos 7 contrários ao governo.
Os depoentes são forçados a responder sim ou não ao questionamento capcioso para montar o relatório,
que se diz já pronto, a cargo do relator,
senador Renan Calheiros.
O ex-ministro Nelson Teich,
que foi bastante atacado e, até desconsiderado o pouco tempo que exerceu a função, apenas 29 dias.
O senador Aziz, diante de uma
resposta do ex-ministro sobre a
prescrição da cloroquina que Teich
considera errada, reforça a questão,
“se uma médica que faz a paciente
aspirar cloroquina, faz uma coisa
errada, complementa de forma no
mínimo embaraçosa. “Quer dizer,

se um médico prescreve veneno de
rato e dizer que aquilo cura, não é
crime?”.
Arremata Aziz, “o ex-ministro
Teich está levando a comissão (balançando os braços...)... nada é objetivo... eu não me lembro... Vou fazer
algumas perguntas e ele não se lembrar... não se lembra e diz..., que houve... que saiu... se houve intervenção, que não sabe..., fica difícil pra
gente, e ele está sob juramento aqui...”.
O Sen Marcos Rogério conclui
o seu questionamento com a seguinte
expressão, “a narrativa que está sendo buscada aqui, é que há um esforço
para criminalizar a cloroquina”.

peito, ao qual, de resto, fazem jus
todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo...”.
Somam-se às declarações de
componentes da CPI que Pazuelllo
mentiu, as palavras do senador Aziz,
“Se ele tiver habeas corpus, eu não
vou poder prender, manda ele ir lá
sem habeas corpus”. Permanece a
ameaça?
Alguns depoentes são tratados
como orienta Lewandowski. Outros,
não.
Haja vista a reação da médica
Nise Yamaguchi que entrou com

Em se tratando de um fármaco,
cabe ao médico prescrevê-lo, se comete erro médico, será processado e
julgado como ditam as leis. A citação
de um medicamento por qualquer um,
não implica que seja utilizado, até
porque é impositiva uma dosagem e,
a farmácia não pode vender o remédio sem receita médica.
A lembrar da emblemática
receita que o médico David Uip, que
então era o Coordenador do Centro
de Contingência do Coronavírus
do Governo do Estado de São Paulo, prescreveu para David Uip, testado
positivo para o vírus chinês: “Uso interno Difosfato de cloroquina, 250mg....
30 cápsulas. Tomar pela manhã 1 cápsula por 30 dias. São Paulo, 13/03/
2020”.
Se David Uip prescreveu para si
próprio, deve ter sido para a sua recuperação, em respeito à autonomia
do médico.
No depoimento do ex-ministro
Pazuello não foi diferente. No entanto, mesmo amparado por habeas corpus preventivo concedido pelo ministro Lewandowski, não deixou de
responder qualquer pergunta.
A destacar que nessa decisão, o
ministro do STF assegurou que Pazuello tivesse “o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e res-

processo contra os senadores Omar
Aziz e Otto Alencar após seu depoimento à CPI. Justifica ter sido vítima
de misoginia e humilhação durante a
oitiva e pede indenização de R$ 320
mil, cujos valores ganhos serão doados a hospitais que tratem de crianças com câncer.
Quem assistiu o depoimento sente o ambiente pesado, constrangedor,
de um algoz tratando um subordinado, de um feitor admoestando o serviçal. A médica por várias vezes teve
as falas e raciocínios interrompidos,
mesmo tentando responder a questionamentos agressivos, não condizentes com a orientação de que também
fosse tratada “com dignidade, urbanidade e respeito”.
Outro que enfrentou o tribunal
de exceção foi Fábio Wajngarten, exsecretário de Comunicação da Presidência, ameaçado de prisão pelo
relator senador Renan Calheiros.
Na oportunidade, o presidente da
CPI, Omar Aziz reagiu, alegando ser
preciso muita cautelapara não parecer que a CPI é um tribunal que está
condenando, “não é impondo a prisão de alguém que a CPI vai dar
resultado”. “Se depender de mim, eu
não vou mandar prender, não vou
agir como carcereiro”. A reação de

* Ernesto Caruso

Renan Calheiros foi
contundente, ao afirmar que Wajgarten mentiu de forma descarada,
causando desrespeito e desprestígio à CPI.
Na sessão bate-boca, o senador Flavio Bolsonaro rebate, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros,
com troca de farpas.
Ainda na pauta da cloroquina,
tratamento precoce, chegou a vez da
Secretária de Gestão do trabalho do
Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro,
tratada como ‘Capitã Cloroquina’,
como ‘gracejo’ e ofensas recíprocas
comuns naquela casa legislativa, mas
impróprios a uma senhora que convocada foi depor; nada comparável
à “dignidade, urbanidade e respeito”, com o que deveria ser tratada.
O aplicativo TrateCov, elaborado pelo Ministério da Saúde, foi
outro tema que envolveu a semântica
entre “extração de dados” e “hackeamento”, citado por Pazuello, que teria
sido o motivo que levou o Ministério
desativar a ferramenta, como a “caracterizar” mentira do ex-ministro,
entre outras, mais acusações de atrasos na compra de vacinas.
A médica Mayra Pinheiro também está processando Omar Aziz
pelo vazamento da sua correspondência digital que deveria ficar circunscrita ao âmbito da CPI. Cepa da
mais virulenta e vil; vírus seletivo.
Além dos xingamentos comuns
entre os parlamentares entremeados
de comentários de apreciação recíproca um depoimento mostrou o que
está atrás dos bastidores.
Com destaque a política no Estado do Amazonas, entre o depoente, deputado por esse estado, Fausto
Júnior e, o presidente da CPI, Omar
Aziz.
Fausto Júnior foi longe, ao declarar que deveria ter indiciado todos
os governadores desde 2011, como
na CPI estadual da qual foi o relator e,
não foi aprovada. Acusações recíprocas, com o deputado a concluir,
“vossa excelência e sua família são
acusados de desviar R$ 260 milhões
da saúde; e por isso está me atacando; fale a verdade, senador, o senhor
não tem moral para falar”.
Narrativas orquestradas se sucedem a cada etapa, cloroquina, máscara, o número de óbitos no Brasil,
no Amazonas, falta de oxigênio, gabinete paralelo, prevaricação e por
derradeiro a corrupção da compra da
vacina covaxin, que não se concretizou. Descrédito total. Um lobista envolvido “vendendo” milhões recebeu
auxílio emergencial. Mentiu que alguém o cadastrou, interpelado, mudou o depoimento, admitindo a autoria.
Espetáculos da primeira temporada.

* Coronel, Administrador e Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil
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A INTERVENÇÃO MILITAR CONSTITUCIONAL
“A Instituição será maculada, violentada e conspurcada diante da leniência de todos
aqueles que não pensam, não questionam, não se importam, não se manifestam”

O

*Marco Antonio

Brasil, infelizmente, além da pan- irradiador do atraso, do terror e da dita- de terras no cumprimento de decisões bate-bocas em plená- Felício da Silva
demia covid-19, crise sanitária de dura marxista gramscista, de comum acor- judiciais sobre conflitos agrários, como rio, com ofensas pea reintegração de posse (o que poderia sadas entre ministros, ao ferir a Constigrande proporção, pois, ceivando milhões do com os participantes estrangeiros.
tuição em vários processos, mostra o
Assim, como exemplo, foi a ocupa- estimular invasões de terras).
de vidas e deixando outros milhões de inOutro ponto polêmico foi a cria- baixo nível das suas discussões e decidivíduos, com sequelas as mais variadas, ção e posse das refinarias brasileiras na
soma a esta uma outra grave crise de na- Bolívia, acordo realizado, no FSP, por ção da Comissão da Verdade, prevista sões. O STF, ´hoje, segundo juristas contureza psicossocial, política e econômi- Lula e contrário aos interesses do Brasil. no Plano com o objetivo de apurar tor- ceituados, é um fator de insegurança
ca. Esta, por sua vez, tem como alicerce, Sem dúvida, crime de Lessa Pátria. Do FS turas e desaparecimentos durante o pe- Jurídica para a Nação. Há que ressaltar,
participam representantes de partidos de ríodo (1964-1985). Entretanto, o objeti- também, a sua constante interferência
profunda crise moral, ética e cívica.
Perpassada por tais crises, está a esquerda da África e da Europa bem como vo principal era o inicio do processo de nos outros poderes, indevidamente.
pesada herança recebida por Bolsonaro de organizações guerrilheiras. Há que en- estabelecimento de novas forças milita- Perde em legitimidade, pois, com imares populares. O Plano, gem muito manchada perante a maioria
que tem o dever de admiao ser avaliado por res- da população. A verdade é que vivenistra-la e leva-la à um
peitado Jurísta levou o mos pretensos Estado de Direito e Definal feliz. Entretanto, o
mesmo a anunciar: “É in- mocracia representativa, Os Poderes
Presidente, em meio a um
constitucional!” "O texto não são harmônicos e independentes.
governo de cerca de 24
colide e fragiliza as ins- Excelente estudo realizado pelo respeimeses, tem enfrentado dutituições democráticas, tado Dr. Adilson Abreu Dallari respalra oposição, criminosa,
instrumentos primor- da, com fortes argumentos o acima, bem
composta por uma maiodiais na manutenção do como o título deste artigo.
ria que contribuiu, sem
Em realidade, o Presidente afirma,
Estado de Direito".
dúvida alguma, nos últiApós sofrer críticas de quando em quando, que se sente mamos anos, para que o País
e fortes reações do seto- nietado para Governar. Nada pode famergulhasse em pântano
res militar e religioso, de zer ou falar porque é impiedosamente
de areias movediças, nos
ruralistas e dos meios de massacrado pela oposição da esquerúltimos anos.
comunicação, Lula, um da, raivosa e ressentida, aliada à ImPublicamente, recanalha, afirmou que as- prensa militante e partidária, gritando e
conhece Ciro Gomes, um
sinou desconhecendo o pedindo o impeachment de Bolsonaro,
dos líderes dessa impaO grupo terrorista Foro de São Paulo, com participação do PT e de grupos
venezuelanos e do Hamas, tem a finalidade de derrubar o Presidente Bolsonaro
Plano. Recuou e assinou taxado de genocida psicopata e muito
triótica oposição, candidato à Presidência da República nas pró- fatizar que tais decisões do FSP devem, decreto que alterava nove pontos do pla- mais... Por mais paradoxal que pareça é
um dos poucos que obedecem a Consximas eleições, o apoio popular e o relati- por diretrizes da Organização, ser ado- no, atendendo tais reivindicações.
Há que ressaltar que Lula, o maior tituição e, apesar da criminosa oposivo sucesso do atual Presidente. Afirma tadas e implementadas pelos demais paíchefe de quadrilha que o País já conhe- ção o seu governo tem apresentado
Ciro que a única maneira de impedir a ses ali representados.
O extenso “III Programa Nacional ceu, é ladrão provado e comprovado, pois, vitórias que estão por chegar há muito
vitória de Bolsonaro, em 2022, será unir as
oposições diversas de forma a inviabili- de Direitos Humanos”, foi elaborado, no desde o início da década de 90, quando, tempo, como estradas de ferro cortanzar as ações do governo, buscando o im- Brasil, pelo guerrilheiro de 64, Paulo aliado a José Dirceu, outro bandido, des- do de leste a Oeste e de Norte a Sul o
peachment do Presidente e sempre agin- Vannuchi, integrante da ALN, então, um viava milhares de reais do FAT (Fundo de Brasil, água e energia para o Nordeste
do segundo o “ quanto pior, melhor!”. A dos mais violentos grupos subversivos Amparo ao Trabalhador), para as campa- que está se transformando em agradáatual CPI do Senado, com os ridículos armados. Participaram, também, outros nhas eleitorais de ambos. Foi denunciado vel surpresa para a economia do País e
corruptos, segundo o noticiário, Presi- expoentes das guerrilhas os quais, mais por César Benjamim, então tesoureiro das ações que começam a dar frutos numa
dente, Vice-Presidente e Relator, é exem- tarde, se tornariam ministros, jornalis- campanhas. Algum tempo após, César Amazônia, protegida e vigiada, com deplo do que deseja Ciro Gomes. Este mos- tas, diretores de Universidades, etc.. em Benjamin publicou artigo, narrando o fato, senvolvimento sustentável.
Ora! O artigo 142 da CF, foi escrito
tra ignorar qualquer sentimento patrióti- governos da Nova República e, princi- sob o título: “O OVO da SERPENTE”.
para que as Forças Armadas, em
co e a forte crise pela qual passa a Nação. palmente, durante os de Fercaso de falta de harmonia e de
Ciro e os que a ELE estão unidos nando Henrique Cardoso, Lula
independência entre os Poderes
são meros aproveitadores, pois, que- e Dilma. O programa foi elaboda República, realize a intervenrem o Poder pelo Poder, isto é, Ele e rado para que, das suas 228
ção necessária e RESTAURE o
seus comparsas de diversos partidos, folhas, estruturado em eixos
que se perdeu ! Quem fala em
desejam a volta ao “ status quo” ante- orientadores, diretrizes e esgolpe não sabe ler e interpretar
rior, prenhe de corrupção e de benesses tratégias, saíssem as bases das
artigo 142. Estará o Presidente
imorais, livres de condenações, da ca- novas constituições a serem
cumprindo o seu dever, incluso o
deia e da “Lava Jato”. Que se dane a adotadas pelos países que se
de respeitar a Constituição e cumNação! Pertencem a uma maioria de lulo- tornassem “socialistas”. A Veprir com o seu dever de restaurar
petistas e de comunistas, escondidos sob nezuela é exemplo vizinho da
o que já prejudica a governana denominação de “socialistas”, e liga- miserável ditadura a que foi
ça, a Nação e o País. Há dúvidas
dos, direta ou indiretamente, ao Foro de levada.
quanto a isso ? Pergunte ao
O texto do “ III Programa
São Paulo (FSP). Tal organização, tem
O Ministro Fachin inocentou Lula de todas as condenações
grande jurista Dr. Ives Granda,
como objetivo maior difundir o comu- Nacional de DH” não resiste a
que recebeu, desmoralizando a Justiça e o STF
que ajudou a discutir e escrenismo na América Latina e no mundo, qualquer breve exame, mosE o Ministro do STF, Fachin, ex ad- ver a Constituição em vigor. Ele conhesubstituindo o conjunto das nações es- trando-se como uma ferramenta podecravizadas, pós IIGG Mundial, integran- rosa da práxis marxista-gramscista. En- vogado do MST, ex- filiado ao Partido ce o espírito da Lei e sabe que neste
tes da Cortina de Ferro”, comunistas e tre outra mudanças, propugnava a limi- Comunista, ativista de esquerda do PT/ caso as FFAA estarão em seu papel
sob a tirania da então União soviética, tação de princípios constitucionais es- MST como Professor de Universidade, moderador. Vá em frente Bolsonaro e
então centro de difusão do comunismo senciais, como a da livre iniciativa pri- acreditando em Papai Noel, com voto mude o Brasil. Não como querem os do
vada, o direito de propriedade e a liber- monocrático, mostrando claramente o “quanto pior, melhor”. Mas ombreando
para o Mundo.
Os brasileiros, que integram o dade dos meios de comunicação, con- seu viés ideológico, incompatível para com os que querem um País forte, deForo de São Paulo, são políticos cri- tendo diretrizes político-ideológicas um Juiz ao julgar, inocentou Lula de to- senvolvido, a população com qualidaminosos, apátridas. Como exemplo, há parciais e totalitárias que restringem das as condenações que recebeu, des- de de vida, atendida em todas as suas
que ressaltar que a fundação do FSP foi liberdades, direitos e garantias indivi- moralizando a Justiça e o STF e na con- necessidades básicas. Um País que protramão do que pensa grande parte da jete Poder em um mundo cada vez mais
obra de Fidel Castro e de Lula. O mesmo duais.
As mudanças incluem, entre ou- população. O STF ao destruir o exce- violento, para a defesa de sua Nação e
Lula corrupto, chefe de quadrilha, que
disse que muitas políticas públicas e ou- tros, artigos como o que prevê a legali- lente trabalho da “Lava Jato”. ao ter respectiva Soberania.
tras decisões aplicadas por ele, como zação do aborto, proibição de símbolos
*General de Brigada - Cientista Político, ex-Oficial de Ligação ao Comando e Armas
Presidente, no Brasil, foram gestadas religiosos em locais públicos e o que
Combinadas do Exército Norte Americano, ex-Assessor do Gabinete do Ministro do Exército,
Analista de Inteligência - E-mail: marco.felicio@yahoo.com
em reuniões deste famigerado centro, prevê a necessidade de ouvir invasores
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CATÓLICA CUBANA BRADA: POR QUE TANTO SILÊNCIO, PAPA FRANCISCO?
Eis a tradução da carta enviada por uma católica cubana ao Papa Francisco:
Eu sou María Victoria Olavarrieta. Tive de escrever com a dor de minha alma esta carta ao Papa Francisco. Eu sou católica, apostólica e romana, mas o silêncio do
Papa dói demasiadamente. Quis lhe falar pelos que não podem fazê-lo.

O

s católicos cubanos, desde que começaram os protestos em Cuba, estamos
esperando que o senhor levante sua voz.
Dói muito que, enquanto reprimem o povo
que saiu às ruas pedindo liberdade, o senhor
tenha palavras para felicitar o triunfo da Argentina na Copa América, fale dos resíduos
plásticos nos mares, e não tenha feito uma
oração em público pelas mortes, os detidos, os desaparecidos, e todos os que estão atemorizados em suas casas, em toda
a extensão de nossa
Pátria.
Nos mares de
Cuba, Santidade, além
de plástico, jazem os
restos dos muitos cubanos que morreram
afogados, tentando
escapar da grande prisão em que os Castros transformaram
meu País.
Nossa Igreja foi
perseguida, ameaçada, vigiada, invadida
pelos agentes de segurança do Estado.
Neste momento temos um seminarista desaparecido, Rafael Cruz Débora. Se os bispos
cubanos têm medo de falar, de se colocar ao
lado do povo, eu os entendo, não sabemos
as ameaças que lhes foram feitas; mas o
senhor, com a imunidade que sua hierarquia
lhe confere, pode falar e nos defender.
Ontem em Havana tentaram recrutar um jovem que já havia feito o serviço
militar obrigatório, para treiná-lo a espancar os manifestantes. Entraram em sua
casa, o ameaçaram na frente dos pais, e como o rapaz se recusou, fizeram-no assinar
um texto dizendo que não iria aonde a Revolução precisava dele, e o advertiram de
que, ao acabar tudo isso, iria preso.
Este episódio se passou ontem. Hoje
eles estão sendo levados arrastados, sem
lhes perguntar nada. Os pais com filhos
em idade de fazer o serviço militar estão
aterrorizados.
O senhor disse aos jovens: “Lutem
por seus sonhos, mas sonhem em grande,
não deixem de sonhar”. Os jovens cubanos que nasceram na ditadura e foram
doutrinados, educados em escolas ateias,
em uma sociedade de partido único, que
cresceram — alguns comendo e se vestindo com as ajudas de seus familiares no
exílio, e outros na miséria mais absoluta —, estão sonhando em ver seu país
livre. O senhor os convidou a sonhar, e
agora que os estão matando por gritarem

À Sua Santidade Papa Francisco

seus sonhos, o senhor guarda silêncio!
[soluços de dor e indignação]
O senhor pediu a seus pastores que
tivessem cheiro de ovelhas. Dos sacerdotes
cubanos que se colocaram abertamente ao
lado do povo, alguns estão sendo espancados pela polícia, detidos e silenciados por
seus bispos, que temem por suas vidas. E do
assédio do governo aos bispos, o senhor,
que é o Papa, deve saber mais do que eu.
Como lhes dói, Padre, às religiosas e
sacerdotes cubanos
com os quais pude
falar, e o senhor olha
para o outro lado.
Hoje uma freira cubana me dizia que não
podia conceber que
o senhor não tivesse
algumas palavras para Cuba, neste momento em que o mundo inteiro fala sobre
os abusos do regime. E muito baixinho, com a voz embargada
pela dor, quase como falando consigo
mesma, sussurrou: “Algum dia terá de se
confrontar com o Senhor”.
Santidade, o senhor conhece a Mensagem da Virgem de Fátima. O comunismo
deve ser muito ruim. Quando entre todas
as coisas ruins que há no mundo, nossa
Mãe quis deixar instruções de como podíamos evitar que esse mal se espalhasse
pelo mundo.
Tive diversos alunos venezuelanos
e vi o sofrimento de seus pais, porque o
senhor guardou silêncio quando assassinavam os estudantes nas ruas de Caracas. As pessoas morrem de fome na
Venezuela, e o senhor não condena publicamente os responsáveis.
O sangue correu na Nicarágua. O
Papa fala de tudo, mas dos crimes dos
ditadores e dessas três tiranias irmãs o
senhor não opina.
Santo Padre, a Cristandade não precisa de um líder social nem de um diplomata; nós desejamos um pastor, uma
pedra firme onde a Igreja possa sustentar-se! O Vigário de Cristo na Terra
não deve discriminar suas ovelhas. As
ovelhas vítimas dos regimes comunistas,
sentimo-nos como se fôssemos suas
ovelhas negras.
O senhor sempre pede que rezemos pelo senhor, eu lhe peço que reze
para que não morram mais pessoas na
Nicarágua, na Venezuela e em Cuba.

Teria gostado de lhe ter escrito em
outro tom. Em todos meus artigos onde o
menciono, sempre o defendi. Mas hoje
quero ser a voz das mães cubanas que estão vendo seus filhos passar fome, que
não têm remédio; quero lhe apresentar a
dor das avós cujos netos foram fuzilados
gritando “Viva Cristo Rei!”, a vergonha
dos pais que não conseguem sustentar os
filhos com o fruto de seu trabalho, e vivem
mal, esperando as remessas enviadas por
seus familiares do exterior.
Apresento-lhe a tortura dos presos políticos; o ódio de irmão contra
irmão que os Castros semearam; os idosos que viram partir a família que criaram, e morreram sem nunca mais verem seus filhos e netos!
Clama ao Céu que neste 13 de julho,
ao mesmo tempo em que recordamos as
crianças, mulheres e homens que morreram afogados no rebocador “13 de março”, que o governo cubano afundou em
alto mar, tivemos de cuidar sem ter o quê,
dos ferimentos que a polícia e seus cães

causaram nos manifestantes pacíficos em
muitas povoações e cidades de Cuba.
Nós, cubanos, nos sentimos abandonados à nossa sorte. Em 62 anos, não
fomos capazes de nos libertar. Hoje estamos enfrentando um exército armado,
sem líderes, e, até agora, órfãos do Papa.
Papa Francisco, perdoe-me se o ofendi, mas tive de escolher entre a respeitosa
aquiescência devida a um bispo e a defesa das vítimas do comunismo. Dói-me que
digam que o senhor é um papa comunista.
O comunismo destrói a moral dos povos,
sua religião, sua esperança.
Ontem, em Miami, quatro Filhas da
Caridade saíram às ruas para protestar
junto ao povo, algumas delas idosas: Irmã
Consuelo, do México, e Irmã Elvira, Irmã
Reinelda e Irmã Rafaela, cubanas. Entre
as pessoas ouvi dizer: “[Aqui] não há
Papa, mas há freiras. Cristo está conosco!”.
Ajude-nos, Pai.
Eu continuo rezando pelo senhor.
María Victoria Olavarrieta
Católica cubana.

SOBRE FRANCISCO:
EM ÚLTIMA ANÁLISE,
PAPA GENUÍNO OU FALSO?

A

(II)

pergunta teológica formulada acima se fundamenta em numerosos
e gravíssimos procedimentos do papa
Francisco.
Conforme determinada leitura humana, são insuficientes para Bergoglio
destituir a si mesmo da sagrada condição de Vigário de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Nesse caso, a solução bíblica é lhe
“resistir” (Gal. 2,11), nos termos tradicionais e específicos da Doutrina Católica.
Pelo contrário, a escaldante resposta afirmativa implica que ele é um falso
papa, ou seja, está vacante a Cátedra de
São Pedro.
Do ponto de vista lógico, a reação dos defensores bem intencionados,
de tal interpretação, é “a ruptura religiosa ortodoxa” no seguinte e também coerente sentido:
Separar-se do ‘bispo vestido de branco”, mas não do papado ou, em outras palavras, o caminho do eventual e inédito

cisma eclesial contem*Rogério Cezar
porâneo.
Pereira Gomes
Essas duas consequências decorrem do referido e polêmico pressuposto que, a seu tempo, será
confirmado ou não pela Igreja Docente.
Até lá, optei pela “resistência” de
Plínio Corrêa de Oliveira a Paulo VI, iniciada precisamente em 10/04/1974 **.
Opção inserida na renovada, ampliada e decisiva fase atual do processo “resistente” pliniano à ideologia de
1789 do Concílio Vaticano II.
Por fim, o jesuíta em foco me parece contradizer profundamente Santo
Inácio de Loyola e São Francisco de
Assis.
Quem tiver olhos e ouvidos, veja
e ouça.
* Rogério, 72 anos, é da escola de
espiritualidade, pensamento e ação de Plínio
Corrêa de Oliveira – 03/08/2021.
** Minha Vida Pública – Compilação de Relatos
Autobiográficos. São Paulo: Editora Artpress,
2015, pp. 599 a 610.
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E

m 2015 lançamos uma camiseta
preta com os dizeres “Luto pelo Brasil – Quero um País sem corruPTos” e a Bandeira Brasileira em
cores, alcançando grande sucesso
de vendas pela internet e nas manifestações acontecidas na Praça da Liberdade. Eram 2 mil, nada restando. A finalidade principal de seu uso é
a identificação dos usuários nas manifestações de rua, evitando intru-

Este Editor, com o filho Carlos Euclides e o neto Pedro

(jornal@jornalinconfidencia.com.br
e celmiguez@terra.com.br). Para
outras cidades, exclusivamente por email.
Para ambos os pedidos deverão
ser informados o endereço do
destinatário e o comprovante do
valor depositado no Banco do Brasil
agência 0643-2 c/c 128.172-0.
Aguardamos os pedidos e
desde já, agradecemos.

sos e “black-blocs”.
A frase principal
tem duplo sentido “LUTO” do verbo lutar e “LUTO”, sentimento de pesar pelo que vem acontecendo em nosso país.
Ano passado em virtude da pandemia/coronavirus não aconteceram
quaisquer reuniões do
nosso Grupo, impedindo

a distribuição de jornais e a venda das
camisas. Precisamos vendê-las, pois
a nossa situação financeira é trágica, mesmo sendo pelo preço de custo. Como comprar?
Temos em todos os tamanhos
gg, g, m, p e até para crianças, somente com pedidos de 10 camisas
no valor de R$150, incluído o frete
postal. Em Belo Horizonte façam o
pedido pelo telefone deste jornal
(3344-1500) ou pelos nossos e-mails
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MORDOMIAS DO STF

uem deveria dar o exemplo, faz o oposto. Vejamos a relação dos ministros do STF
e de seus familiares que tiveram despesas custeadas pelos cofres da usina
hidrelétrica de Itaipu desde 2013, que desembolsou R$ 16 milhões para diversos
eventos jurídicos realizados no exterior (Europa e Estados Unidos), até o final de
2018. São 6 dos 11 ministros do STF, a saber: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes,
Gilmar Mendes, Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello e Ricardo Lewandowski.
1 - Ricardo Lewandowski - em 2017 viajou com a sua esposa
Yara a 29 de junho para Portugal/Lisboa de onde iniciou o turismo para
outras cidades portuguesas. A 4 de julho, seguiu para Madri e a 7 para
Londres. De lá partiu o voo do casal de volta ao Brasil em 21 de julho. Foram
23 dias de mordomias bancadas com os recursos de Itaipu, sob o argumento de patrocinar o “Seminário de Verão” realizado na Universidade de Coimbra nos dias
2 e 3 de julho, durante apenas 2 dias! Julgamos, salvo melhor juízo do STF, que os 21
dias usufruídos pelo casal, deveriam ser indenizados em dobro e ainda devidamente
enquadrados pelo “assalto” cometido.
2 - José Antônio Dias Toffoli - ex-presidente do STF.
FIgurou também como um dos agraciados com passagens executivas para
Lisboa partindo de Brasília em 30 de junho. Da capital portuguesa seguiu
para Coimbra a fim de participar do mesmo Seminário acima citado nos dias
2 e 3 de julho. Sua volta ao Brasil, partindo de Lisboa somente aconteceu
a 21 de julho. Foram 18 dias de mordomias patrocinadas pela Itaipu. Também deveria
restituir as despesas relativas a hospedagem, alimentação e outras, em dobro e também ser enquadrado pelo “assalto” cometido.
3 - Alexandre de Moraes - por sua vez foi outro que aproveitou o evento do colega Gilmar Mendes em Lisboa para passar o feriado
de Semana Santa na Europa, acompanhado da esposa. Também com
passagens pagas por Itaipu, o casal aterrissou em Lisboa a 14 de abril, oito
dias antes do início do Forum e retornou no dia 22, após o ministro proferir
uma palestra no primeiro dia do evento sobre “Reforma na Justiça”. Mais um para
restituir em dobro o que recebeu e da sua esposa.
4 - Marco Aurélio de Mello - em outros casos, a prestação
de contas mostra que alguns dos ministros aproveitavam para levar seus
filhos para o “passeio”. Em 2017, ele viajou com seu filho, Eduardo
Affonso Mello, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o
STFD. Os dois deixaram o Brasil rumo a Portugal a 30 de junho e só
retornaram no dia 10 de julho. E nós pagando .... É uma vergonha!
5 - Gilmar Mendes - a edição de 2019 do chamado “Forum
do Gilmar” foi colada com a Semana Santa, feriado no qual tanto o STF
quanto o STJ emendaram do dia 17 uma quarta feira, até 21 de abril um
domingo, Gilmar, o anfitrião também viajou às custas de Itaipu. Ficou
em Lisboa de 19 a 28 de abril.
6 - Luiz Fux – agora presidente do STF. Não foram
somente passagens e eventos que Itaipu bancou para os ministros,
como também é o responsável pelo pagamento, via Fundação Getúlio
Vargas, de um cachê de 20 mil reais para Luz Fux, por sua participação
no seminário “A Reforma da Previdência”, realizado no centro cultural
da Fundação, em março no Rio de Janeiro.
NR: Todos essas informações foram retiradas do texto publicado na revista
CRUSOÉ de 09 de agosto de 2019.

Dá nojo!! Nada disso foi divulgado pela PTV Globo, Falha de São Paulo ou
pelas radialistas da CBN e Band News que não tiram a ‘ditadura’ da boca. Na
nossa opinião esses sinistros deveriam devolver em dobro o que foi recebido
ilegalmente.
E o STF ainda liberou o presidiário corrupto Lula da Silva para viajar por
12 dias para a Europa no início do mês de março, mesmo condenado em 2ª instância. Foi acompanhado por 7 integrantes na sua comitiva e com tudo pago com
dinheiro público.
Lembramos ainda outro condenado a 21 anos e 8 meses de prisão, Nelio
Alves de Oliveira, ter sido flagrado pilotando um avião com meia tonelada de
cocaína. Estava solto por decisão do STF em habeas corpus concedido pelo
ministro Ricardo Lewandowski. (Publicado no Inconfidência nº 280/pág. 21).
Acredite, se quiser!
E o arquivamento de ações/processos por prescrição dos maiores corruptos, a saber: Jader Barbalho, José Serra, Jucá, Collor, Aécio, Padilha, Sarney.
Acredite se quiser!
Mas temos a solução!! INTERVENÇÃO MILITAR, JÁ! PELO VOTO!
Publicado no Inconfidência n o 282 de 20/09/2020

BRASIL É O ÚNICO PAÍS DO MUNDO ONDE OS
POLÍTICOS QUEREM TIRAR O PRESIDENTE DO
PODER PORQUE ELE NÃO É CORRUPTO.
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Adélio Bispo é o
Único Homicida
Brasileiro Cujo
Sigilo Telefônico
e Bancário é
Protegido Pela
OAB.
Ziraldo Dias

TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL

A VERDADE
SOBRE O STF
Toffoli e seus
colegas reduziram
a si próprios à
condição de uma
empresa de
segurança cuja
principal ocupação
é fornecer
proteção para si
mesmos e para
políticos enrolados
com o Código
Penal
Jornalista J. R. Guzzo

PENSAMENTO DO
CLUBE MILITAR
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MANIFESTAÇÕES DE DOMINGO 1O DE AGOSTO
PUBLICADAS NOS JORNAIS:

Manifestações. Atos em defesa do governo e com críticas
ao STF aconteceram nas principais cidades do país
B e l o H o r i z o n t e - s e g u n d a - f e i r a, 2 d e a g o s t o s o d e 2 0 2 1

“A CPI fez o presidente se preocupar
com vacinação”

Apoiadores de Bolsonaro vão às
ruas em defesa do voto impresso

OMAR AZIZ, presidente da CPI do COVID
Por Izabela Ferreira Alves

Manifestantes
citam
desconfiança
com o sistema
eletrônico
adotado
atualmente

M

C

om fotos, cartazes, bandeiras e usando camisas da Seleção Brasileira, apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro ocuparam na manhã
de ontem, a Praça da Liberdade para se manifestar a favor do voto impresso e auditável. Durante o dia, eles cantaram o Hino Nacional e fizeram oração pela saúde do Presidente e de sua família.

ilhares de manifestantes foram às ruas ontem pelas principais cidades
do país em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e contra o sistema de
votação eletrônico em vigor no Brasil desde 1996. Em Belo Horizonte, a
praça da Liberdade, na região Centro-Sul, amanheceu colorida de verde
e amarelo. Populares e representantes dos movimentos Brasil Conservador, Direita BH e Marcha da Família Cristã reuniram-se desde o final da
manhã em ato de apoio a Bolsonaro.
Segundo o subinspetor da Guarda Municipal da capital mineira, Felipe Giffoni, a expectativa era de 1,5 mil pessoas. Porém, antes do início
da tarde, mais de cinco mil pessoas já se encontraram no local.

EVARISTO SA/AFP

CIDADES TÊM A
TOS
ATOS
PRÓ-BOLSONARO

M

enores do que os atos recentes contra o governo, manifestações de
apoio ao Presidente Bolsonaro e sua agenda aconteceram ontem em 24 estados e no
Distrito Federal (foto ao lado na capa).
P ÁGINA 7

BOLSONARISTAS VOLTAM ÀS RUAS
EM DEFESA DO GOVERNO

AMANDA PEROBELLI / REUTERS

Em live
transmitida
para ato em
Brasília,
presidente
voltou a
defender o
voto
impresso e
ameaçar
eleições em
2022

Ato pró-governo Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo: bolsonaristas
levaram faixas com defesa do voto impresso e ataques ao TSE e STF

E

NOSSO COMENTÁRIO

ste Editor compareceu à manifestação
realizada na Praça da Liberdade e ficou
impressionado com a presença de milhares
de participantes desde às 09:30h.
Como já havíamos combinado com a nossa articulista professora universitária Conceição Campos, ali nos encontramos às 10
horas a fim de distribuir 200 exemplares do
Inconfidência nº 292 de 30 de junho/2021, o
que foi realizado com grande sucesso, conforme demostram as fotos.
Segundo outros companheiros que participaram do evento, devem ter comparecido, com a rotatividade mais de 25 mil patriotas, com o que concordamos plenamente, uma
vez que tínhamos até dificuldades em caminhar entre tantas pessoas de verde e amarelo, empunhando a Bandeira Brasileira e cantando o Hino Nacional!
Aguardamos a próxima manifestação a
ser realizada a 7de setembro, que na nossa
opinião, deverá sobrepujar esta de 01 de
agosto.
Também não duvidamos que em Brasília,
os manifestantes ocupem o prédio do STF...

Nº 293 - Agosto/2021

19

PARA O CONHECIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E essas fotos teriam sido divulgadas pela mídia venal e vendida,
principalmente na PTVGlobo e “Falha” de São Paulo?
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URGENTE: FABRICANTE DE URNAS ELETRÔNICAS NO
BRASIL DEFENDE COMPROVANTE DE VOTO IMPRESSO
“Se o próprio Engenheiro que projetou as urnas eletrônicas do Brasil defende urnas auditáveis com comprovante de voto
impresso então qual é o motivo para impedir isto? Não está "cheirando" a "golpe sujo" para fraudar as eleições? O povo precisa
saber disso nas suas exigências dos dias 01 de agosto e 07 de setembro. Repasse este e-mail aos seus contatos. Lauro Henchen”

Comandados pela senhora Nelva, viúva do General Biazi,
aspirante do 8 o Regimento de Cavalaria em tempos idos...
Em Recife, os manifestantes se concentraram em Boa Viagem, zona sul.
Assim como os outros protestos, o ato pede a aprovação da PEC 135/2019,
de autoria da deputada Bia Kicis

Fotos tiradas na BR 472, na entrada da cidade de Uruguaiana/RS...

Em Curitiba, manifestantes também pediram eleições
com voto impresso para 2022

Manifestantes no Pará pediram a volta do voto impresso
Foto: Taffareu Tarcísio/G1

MOTOCIATA EM SANTA MARIA/RS

Manifestação a favor de Bolsonaro
e do voto impresso em Uberlândia

N

a tarde de 1º de agosto, a partir das 13:00 h, centenas de motocicletas e automóveis se concentraram no Largo da antiga Gare da Viação Férrea, em
Santa Maria,RS.
Concentrados em redor de dois caminhões de som,
portando bandeiras, banners, adesivos de apoio ao
voto auditável e ao Presidente Jair Bolsonaro e ostentando verde-amarelo nas vestes, cantaram e agitaram
seus estandartes.
Às 14: 30h foi entoado pela multidão O PAI NOSSO e logo após, puxados pelos caminhões de som a
motociata, reforçada por centenas de automóveis percorreu a cidade, sempre ovacionada pelas pessoas
que, nas calçadas, acompanhavam o desfile.
Após a volta pela cidade a motociata (+) estacionou no monumento da "Maria Fumaça" onde, após
discursos, o evento se encerrou.
A Brigada Militar (PM) não confirmou o número
de participantes mas, com certeza, foi um dos mais
concorridos eventos cívicos desta cidade.
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BELO HORIZONTE/MG

Pessoal que se deslocou do local de reunião em frente ao aquartamento do
12º Batalhão de Infantaris para a Praça da Liberdade na manhã de 01 de agosto
afim de participar da manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro.
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3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

JORNAL INCONFIDÊNCIA
Assinatura anual

CNPJ: 11.843.412/0001-00

A. VIA POSTAL - Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado, no valor de R$ 200,00, 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$ 200,00
– agência 0643-2 - c/c 128.172-0 e por e-mail, enviar o quadro preenchido e o
comprovante do pagamento para jornal@jornalinconfidencia.com.br, e ainda o
cupom citado e o xerox do pagamento para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia
- CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações - e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br. Fone: (31) 3344-1500
E. Renovação da Assinatura – a cargo do interessado (idem providências acima).
ATENÇÃO: Verifique no canto inferior direito da etiqueta de
endereçamento postal, o mês/ano do vencimento. E RENOVE!!!

* Humberto de
Luna Freire Filho

AS ÚLTIMAS MANIFESTAÇÕES
DESACREDITAM OS
INSTITUTOS DE PESQUISAS
Publicado em 1 de agosto de 2021

E AGORA INSTITUTOS DE PESQUISAS?
E AGORA STF? E AGORA TSE?

IMAGEM: Gazeta do Povo

PROFISSÃO/POSTO/ GRADUAÇÃO:
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

E-MAIL:

TEL:

Autorizo a publicação do meu nome

SIM

NÃO

EXPEDIÇÃO DE JORNAIS U
Prezados assinantes/associados

Levamos ao seu conhecimento que desta
edição nº 293 serão enviados dois exemplares
para que um deles seja encaminhado a um parente,
amigo ou de preferência a um professor (a)
com o pedido de que o divulguem e façam uma
assinatura do Inconfidência.

Como serão as manifestações favoráveis ao voto impresso de 01/08

ma passadinha por aqui só para não perder o hábito. A cada mês, certos
institutos de pesquisas a serviço de uma imprensa podre e para atender a
mórbida curiosidade de muitos torcedores da não menos podre esquerda a respeito da posição que ocupa junto ao eleitorado o jerico de nove dedos, ladrão do
dinheiro público, chefe da maior quadrilha já surgida na face da terra, presidiário
condenado a 20 anos de detenção em três instâncias por 10 juízes, chamado Luiz
Inácio Lula da Silva, em sua pretensão como candidatura à presidência da República, depois que o prostíbulo Supremo Tribunal Federal (STF) lhe deu um
banho de creolina e o tornou apto a disputar a presidência da República.

AQUI A CREDIBILIDADE PASSA LONGE!!!

Ver a imagem de origem

Lembramos que a data (mês/ano) de vencimento da assinatura é encontrada
no canto inferior direito da etiqueta de endereçamento postal.

E

ste jornal impresso é enviado pelo correio para todos os nossos assinantes/
associados e ainda para diversos outros destinatários. Por e-mail somente para aqueles que já nos informaram o seu endereço eletrônico. Outros
assinantes que não o estão recebendo pela internet e possuem e-mails, basta
informá-los a fim de serem encaminhados.

ASSINA
TURAS
ASSINATURAS

RECEBIDAS

JULHO/2021

Cel Airton Meirelles Brissac - Atibaia/SP, Cel Ernesto Gomes Caruso - Campo
Grande/MT, SO Aer George Ferreira da Silva - Recife/PE, PF Hamilton Campos Tremembé/SP, Cel Jacinto Rodrigues Franco - Brasília/DF, Prof José Carlos Acerbi
- Santo André/SP, Func Pub José Nacip Coelho - Belo Horizonte/MG, Prof Univ José
Tarcizio de Almeida Melo - Belo Horizonte/MG, Adv Júlio Cesar Rios Midon - Campo
Grande/MT, Profª Mara Montezuma Assaf - São Paulo/SP, Cel Miguel Netto
Armando - Belo Horizonte/MG, Cel Pedro Arnóbio de Medeiros - João Pessoa/PB,
Adm Renato Wong - São Paulo/SP + 1 assinante
CONSTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS
Econ Antonio Carlos Portinari Greggio, Cel Jacinto Rodrigues Franco,
Adv Julio Cesar Rios Midon

Edições Históricas da Revolução de 1964
MANCHETE

O CRUZEIRO
EXTRA

Se desejar receber via postal, um
exemplar destas revistas, envie
R$ 20,00,
por cada uma delas.
Estas revistas podem serem encontradas nos seguintes locais:
1 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 Centro - Porto Alegre/RS
2 - jornal@jornalinconfidencia.com.br

O

empenho e a torcida do STF ainda conta com o apoio de um outro prostíbulo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que no caso de não haver na eleição
de 2022 o voto impresso e auditável, irá computar os resultados dos boletins de
urnas (BU) no escurinho da sala. Mas, voltando às pesquisas, todos sabemos que
segundo e principalmente o instituto de pesquisa Datafolha, a “preferência” pelo
crápula do Partido dos Trabalhadores (PT) aumenta mês a mês, passou de 39,5%
em maio para 49,3% em junho. A de julho o instituto não vai mais publicar depois
das últimas manifestações de apoio ao governo. Mas eu vou arriscar um palpite:
LULA 98%, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para menos ou
para mais, LULA 101% . Alô! Datafolha vamos publicar essa última? Credibilidade
não se discute.
* Médico – Cidadão brasileiro sem medo de corruptos

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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Não basta elogiar! É preciso colaborar!
Assine este jornal.
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AQUECIMENTO OU
DESAQUECIMENTO GLOBAL?

V

ivíamos o ano de
* Hamilton Bonat
1995. Mês de julho. Portanto, não era de estranhar o
frio que fazia na Serra Gaúcha, onde
estávamos, e na Serra Catarinense, para
onde iríamos.
Partimos do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea (3º GAAAe), que eu comandava, numa tarde de sábado. O destino
do nosso pesado comboio, que contava, além do material de apoio logístico,
com doze canhões e meia dúzia de centrais de tiro, era Urubici, distante 329
quilômetros.
Quem conhece o sinuoso trecho
da BR 116 que atravessa a Serra Gaúcha, sabe bem do perigo que representam as suas inúmeras curvas. Para permitir o descanso dos motoristas, planejamos pernoitar no 1º Batalhão Ferroviário, em Lages. Lá, fomos recebidos com toda a fidalguia pelos engenheiros, à época comandados pelo meu colega de turma, Ramão
Grala, infelizmente já
falecido.
Domingo, bem cedo, seguimos destino.
Antes mesmo de o sol
raiar, já estávamos na
estrada. Tínhamos pressa, pois, na segundafeira, a Força Aérea iniciaria os ataques (obviamente simulados) contra as importantes instalações
do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA II), situadas no alto do Morro da Igreja. Antes disso, nossas seções
de tiro teriam que ocupar posição, operação demorada, dificultada pelo acidentado terreno.
Na manhã da segunda-feira, como
previsto, os caças da Força Aérea iniciaram os ataques, que duraram até a
quinta-feira. Tudo sob um frio intenso,
agravado por um forte e cortante vento.
Mal conseguíamos dormir, pois à noite
a situação se agravava em nossas desconfortáveis barracas. Retornamos à nossa sede na sexta-feira, com a gostosa
sensação do dever cumprido.
Durante o período de nossa estada, um sargento da guarnição da Aeronáutica que lá servia chamou-me a atenção. Ele, além de usar todos os agasalhos (japona, luvas, cachecol) regula-

mentares, ainda se protegia com um cobertor. Fui bater um papo com ele e descobri que era de Recife e não conseguia
se acostumar ao rigoroso frio daquela
região.
A bem da verdade, creio que todos os militares que serviam e servem
por lá enfrentam o mesmo desafio, pois
não é nada fácil a vida naquele lugar
ermo e gelado.
Ora, mas por que escrevo isso tudo? É que a intensa incursão polar, que
avançou pela América do Sul nos últimos dias, provocou uma enxurrada de
fotografias nas redes sociais da neve
cobrindo boa parte do sul do Brasil.
Duas delas me chamaram a atenção. A
primeira, por razões sentimentais, foi a
do 3º GAAAe. A segunda, do Morro da
Igreja.

O

Presidente Bolsonaro, apoia a
causa animal e os Direitos dos
Animais. Haja vista aprovação do
PL nº 1095/2019 que se transformou na Lei Federal nº 14.064/2020
(Lei Sansão). A ação foi uma alteração da Lei de crimes ambientais,
que agora inclui um capítulo sobre
cães e gatos. A Lei, agora, aumenta
o castigo para maus tratos, cuja pena vai de 2 a 5 anos de reclusão,
multa e perda da guarda do animal.

Para denunciar maus - tratos em geral, com ênfase aos
animais que são colocados para
aluguel a empresas e afins,acione
o perfil no instagran e denuncie:
@denunciemaustratos

HOSPITAL PÚBLICO VETRINÁRIO DE BELO HORIZONTE
GANHA NOVO ENDEREÇO

É

São imagens muito lindas. Mas a
brancura da neve não significa somente
beleza. O frio que ela traz, e que não se
sente em fotografias, é de arrepiar. No
Morro da Igreja, os termômetros chegaram a marcar menos 7,8º centígrados,
com sensação térmica recorde de menos 20º.
Gostaria de saber o que os apocalíticos pregadores do aquecimento
global teriam a declarar a respeito. Creio
que ficarão calados, pois isso não lhes
interessa, como igualmente não lhes
interessou saber quem ateou fogo, ano
passado, no Pantanal Mato-Grossense.
Agora, não aconselho ninguém a
questionar as pessoas que habitam alguma região gelada sobre o que pensam
do aquecimento global. As que forem
educadas responderão com um sorriso
de Gioconda. Porém, as malcriadas...

com com imensa alegria que o Hos
pital Público Veterinário de Belo Horizonte,vem funcionando à todo vapor,
agora em novo endereço no bairro Madre
Gertudes, região oeste do município (Rua
Pedro Bizoto,230), uma conquista do Deputado Estadual Osvaldo Lopes, com apoio
do Poder Executivo Municipal para que a
estrutura do prédio ficasse em perfeitas
condições para atender cães e gatos sob
a tutela de protetores, ONG’s independentes, pessoas de baixa renda ou pessoas em situação de rua, para os quais o
Hospital se dedicará a atender.

*General-de-Brigada R/1.
Ocupa a Cadeira nº 19 da Academia de Letras
José de Alencar em Curitiba/PR
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H

OS CORRUPTOS SE ENTENDEM

oje, quinta-feira,
dia 29 de julho de
2021, a Polícia Federal
pegou o filho de Renam,
num esquema milionário de desvio de dinheiro público.
Renan Filho é governador do Estado de
Alagoas, um estado muito pobre do nordeste.
Essa foto é histórica e deve ser guardada
em sete chaves.
Lula, o mais corrupto presidente que o Brasil já teve, desde a Proclamação da
República; o senador Renan Calheiros que possui diversos processos arquivados
no Supremo Tribunal Federal e que agora é o relator da CPI do Coronavírus; e o
seu filhote, Renan Filho, um dos governadores mais corruptos do nordeste.

•
•
•
•
•
•
•
•

Corrente do Bem Pelos Animais ---------------- Facebook / Instagram: OSVALDOLOPESCBA
Juizado Criminal --------------------------------------------------------------------------------------- 3411-5055
Disque Denúncia Unificado (DDU) Estadual --------------------------------------------------------- 181
IBAMA - Federal ---------------------------------------------------------------------------------- 0800.61.8080
Polícia Militar de MG ----------------------------------------------------------------------------------------- 190
Guarda Municipal de Belo Horizonte ------------------------------------------------------------------- 153
Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente em BH ---- (31) 2123-1600/1605/1615.
Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra Meio Ambiente da Polícia -Militar de MG (DEMA)- Rua Bernardo Guimarães, 1571 Belo Horizonte MG ----- (31) 3212-1356
ou 3207-2599/2501
MONARQUISTAS COLABORADORAS

Profª. Conceição Campos

Profª. Sandra Pardini
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PROFESSOR ISRAEL BLAJBERG
Rio de Janeiro/RJ
Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, merece nosso melhor apreço, respeito e admiração por seu equilíbrio e palavras conciliadoras diante da
manifestação equivocada do presidente da CPI da Covid desmerecendo nossas Forças Armadas. Pachedo como
amazonense que é, certamente não desconhece o patriotismo e dedicação com
que nossos irmãos fardados defendem a
Amazônia. Com justa razão, aquela palavras provocaram justo repúdio, não só
por inverter valores e generalizar fatos,
como também porque as FFAA sempre
aparecem como a instituição de maior
credibilidade nas pesquisas de opinião,
em que o último lugar é invariavelmente
ocupado pelo segmento a que pertence
o citado presidente da CPI, ou seja, os
políticos.( O Globo - 10/07)
SÉRGIO M. VIANNA
Rio de Janeiro/RJ
Reforma política
A tão decantada, postergada e imprescindível reforma política, cujo processo está em desenvolvimento no Congresso Nacional, deve ter como escopo
inegociável a redução drástica do número
injustificável de parlamentares, sem o que
ela se transformará em mais uma balela
aprovada a um custo benefício insustentável para o erário.(O Globo 19/07)
JORNALISTA IZABEL AVALLONE
São Paulo/SP
Casamento com comunhão
de bens
Bolsonaro tinha um discurso de não
se vender aos corruptos. Foi eleito. Lula tinha um discurso de que no Brasil
havia 300 picaretas. Foi eleito e reeleito
, elegeu seu poste e foi preso, uma história que todos conhecem pelo incansável trabalho da Lava Jato que expôs ao
mundo a corrupção brasileira. Passado
alguns anos, o STF jogou por terra toda
apuração da LJ e isentou o maior corrupto do país. Que do congresso nacional pode se esperar tudo, ok, mas ver uma suprema corte fazer política aí passou dos
limites. Acabamos de ver o casamento
de Bolsonaro com Ciro Nogueira, sob o
regime de comunhão total de bens, para
o bem e para o mal. Dirão alguns como
pode? Pois é, não pode mas acontece
como aconteceu com os governos que
antecederam Bolsonaro. O caso é que
agora a noiva, Ciro Nogueira, ocupa o
coração do governo. Já vimos esse filme,
no que vai dar só o tempo dirá. Uma coisa
é certa, o congresso nacional tem preço
e quem precisa deles paga. Simples assim. Tem solução? Tem. Tirá- los de lá,
eis a tarefa do eleitor. (22/07)
Destruição de
patrimônio público
A estátua do Borba Gato em Santo
Amaro foi destruída por baderneiros que

CAIXA POSTAL
juntaram pneus e atearam fogo chamando-o de fascista. Além de interromperem
a avenida com pneus, havia um caminhão
que fez o frete. Há um vídeo onde é possível ver os vândalos jogando os pneus
e ateando fogo. Estenderam uma faixa
escrita “revolução periférica”. A pergunta, onde estava a polícia que não viu, a
prefeitura que sequer fiscaliza? E agora
quem pagará a reconstrução? O trabalhador pagador de impostos, ou as pessoas
que atearam fogo vão reivindicar o incêndio e arcar com os prejuízos? Vergonha o
que acontece neste país sob os olhares
de uma população silenciosa. (23/07)
Conto inusitado
O que foi essa história mal contada
pela deputada Joice Hasselmann? Quem
lê as redes sociais tem todas as respostas
possíveis. Dureza, o brasileiro ter de pagar o tratamento, a polícia parlamentar e
a segurança, além do carro que parece
ficou destruído. Vamos muito mal neste
país quando o assunto é comportamento
humano daqueles que deveriam dar o
exemplo. Por mais que a coisa tenha sido
feia, sinceramente, se a deputada queria
virar notícia conseguiu. Agora resta saber o que as investigações revelarão
com essa história no mínimo surreal e
que debocha da inteligência do cidadão.
Aguardemos os próximos capítulos desse conto inusitado. (24/07)
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA
AILEDA DE MATTOS OLIVEIRA
Rio de Janeiro/RJ
Onde está o STF
O decaído ébrio, fanfarrão, ainda quando Chefe de Estado (Incrível! Só mesmo
no Brasil), além de esvaziar o erário, receber propinas, desviar dinheiro brasileiro
para estados comunistas, é, também, traidor da Pátria, cúmplice dos estrangeiros,
por consentir que praticassem o roubo na
Amazônia. São os mesmos que acusam o
seu desmatamento e desejam torná-la intocável para que não se veja o que já fizeram nas suas entranhas. Esse crime de
alta traição deveria ser punido com a mais
dura e máxima pena, se houvesse um Supremo Tribunal Federal com sérios e magníficos magistrados e não com os pulhas
que aí estão.
Tiradentes, que nunca surrupiou uma
pataca, teve o fim que conhecemos por
querer a independência da colônia. Era
patriota.
O semialfabetizado, entreguista ordinário, está em liberdade, graças a esses borra-botas Supremos, também traidores. (22/07)
General Santos Cruz
sobre ameaças às eleições:
"Tem que aplicar a lei"
Por que esse General não fala que o
decaído STF TEM e DEVE respeitar à

Constituição? Ele, sim, põe o Exército na
mídia, quando aceita a se expor, negativamente, a ‘jornalistas’ que nem conhecem
a história recente do Brasil. Fique calado,
General! Afinal, o senhor é a favor ou
contra o Brasil? Decida-se, já!
Esses ‘profissionais’ amestrados
(refiro-me a todos e não só a elas) sabendo que o General é um falastrão, dãolhe espaço para que, a cada passo da
política, despeje a sua acidez por ter
saído do governo. Como gosta de aparecer! (24/07)
APOSENTADO BENONE
AUGUSTO DE PAIVA
São Paulo/SP
Não dá mais
O Brasil não aguenta mais, os brasileiros de bem estão prontos para reagir
contra a anarquia introduzida pela velha política dos agressores da constituição e da pátria. Os fatos acontecidos
recentemente agressivos contra a democracia praticado pela maioria do Poder Judiciário e Legislativo e boa parte do executivo estadual e municipal
mostram aos verdadeiros respeitadores
da constituição que não há um diálogo possível para colocar em prática a
normalização da vida democrática brasileira.
O Brasil está a perigo de entrar no
mesmo caminho da desgovernança imposta à Cuba, Venezuela e mais recente
à Argentina. Isso certamente acontecerá se não houver urgentemente uma intervenção constitucional pelas FFAA
ou até mesmo uma guerra civil imposta
pela maioria absoluta dos brasileiros
que não aguentam mais e querem um
país pacífico, ordeiro e progressista, claramente negado pelos esquerdistas que
puxam o Brasil para trás, não se incomodando com a sua auto destruição econômica e social.
Os esquerdistas estão convencidos
que não tem mais nenhuma possibilidade de sucesso na próxima eleição
presidencial, restando apenas lutar para
manter as urnas eletrônicas em defesa
de uma casta de políticos sujos no Congresso Nacional para dar sustentação à
esquerda e a um Poder Judiciário montado para dar sustentação a essa ideologia retrógrada, perniciosa e rejeitada
pela maioria absoluta dos brasileiros. As
FFAA não tem outra opção, é intervir ou
ver o Brasil sucumbir como aconteceu
com os seus vizinhos. Meditam e façam
o que for melhor para o país! (29/07)
Mato ou morro
Mato ou morro, esta é uma frase muito usada pelos militares brasileiros que
aguardavam a sua hora de embarcar com
destino à Itália para lutarem na Itália durante a segunda guerra mundial. Eu tive
um irmão que esteve na fila para embar-
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car, mas não foi.
Hoje, a maioria esmagadora dos brasileiros estão nessa fila esperando ansiosamente o momento da chamada pelas
nossas Forças Armadas, patriotas, é agora, mato ou morro! É melhor morrer guerreando agora do que ser eterno escravo
dos comunistas como vem ocorrendo
em Cuba, Venezuela e na Argentina com
o seu povo morrendo na miséria provocada pela elite comunista monopolizadora da riqueza no país.
Chegou a hora das FFAA colocarem
em prática o seu juramento feito na caserna: "defender a pátria mesmo que
seja com o sacrifício da sua própria vida".
Mato ou morro? Sem temor, os brasileiros estão dispostos a defender a sua
pátria, e os profissionais das FFAA também? Se acovardarem ficarão marcados
na história como estão os militares dos
nossos países vizinhos.(02/08)
ENGO. GERALDO CASTRO FILHO
Lagoa Santa/MG
Bolsa ditadura, assalto
aos cofres públicos e aos
impostos pagos pelo povo,
institucionalizado pelo FHC
Estão descobrindo coisas no Brasil que são de arrepiar!
Você sabia que foi FHC quem criou
a Bolsa Ditadura ou Bolsa Terrorista,
benefício imoral dado a ex-bandidos e
ex-terroristas dos anos 60 e 70?
Sabia que FHC foi o primeiro a receber este benefício, mesmo tendo ficado
apenas algumas horas preso (acusado
de subversão e conspiração contra o
regime) no DOPS nos anos 60?
Você sabia que aproximadamente
20 mil anistiados recebem a “Bolsa
Ditadura”? Entre eles; Lula, Dilma,
Fernando Henrique, Zé Dirceu, José
Genuíno, Chico Buarque, Gilberto Gil,
Caetano Veloso, Marieta Severo, Miriam
Leitão e muitos outros recebem o benefício mensalmente e são isentos de pagar Imposto de Renda. Sendo que desses 20 mil, 10 mil recebem indenizações
mensais acima do teto constitucional
(R$ 33.763,00).
Além desse benefício, o Lula, a
Dilma e o Fernando Henrique, recebem
também a aposentadoria como ex-presidentes que é: R$ 30.471,00. Essa
esquerda maldita tira dos cofres públicos mensalmente a bagatela de R$
365 milhões, R$ 4,38 bilhões por ano,
pagos por nós, otários!
O governo Bolsonaro já mandou
auditar o benefício e pode acabar com
essa farra. Por isto é que eles estão desesperados com receio de perderem esta mamata.
Vamos compartilhar essa festança
com dinheiro público para que todos
saibam.
POR FAVOR SE VOCÊ É UM PATRIOTA, CONSERVADOR, E LUTA POR UM
BRASIL MELHOR, COMPARTILHE O MÁXIMO QUE PUDER!!! (23/07)
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Na minha opinião o
Jornalista Alexandre
Garcia é a fonte de
informação da
grande mídia mais
confiável do País!
O sistema o detesta!
E ele está certo: o PR
Bolsonaro assusta o
mundo porque ele
pode fazer o Brasil
ser uma potência
Econômica mundial!

#lulavence #bolsonaro
diz pesquisa

Presidente nacional do PTB
e ex-deputado federal
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LIVRARIA INCONFIDÊNCIA
POR UM MUNDO MELHOR

Este livro poderá
ser adquirido por R$ 30,00
(postagem inclusa)
nos seguintes endereços:

VOLUME 3, DE AUTORIA DO
CEL JOSÉ VENICIO DE AZEVEDO,
VERSANDO SOBRE ASPECTOS DA VIDA DE RELAÇÃO,
SOB A ÓTICA LAICA E ESPÍRITA. INTERESSADOS:
EMAIL: josevenicio2012@gmail.com ou
TEL (21) 2547-7878.

jornal@jornalinconfidencia.com.br
www.livrariacultura.com.br
Porto Alegre: Martins Livreiro
Rua Riachuelo, 1291
ivoalmansa@gmail.com

Este despretensioso livro intenta abordar certos
sentimentos (nobres e não nobres), comparando-os
laica e espiriticamente.
Para lê-lo, está à diposição dos interessados
gratuitamente e basta aproveitar as horas
proporcionadas pela quarentena.

A verdadeira História do mandato do
Presidente Médici

“0 4º GRUPO DE ARTILHARIA
75 A CAVALO E A
CONTRARREVOLUÇÃO DE 31
DE MARÇO DE 1964
NO RIO GRANDE DO SUL”.
Para adquiri-lo por R$20,00
(remessa postal inclusa)
envie seu pedido para:
jornal@jornalinconfidencia.com.br
com o comprovante de pagamento
(Banco do Brasil - Agência 3489-4 c/c 140.724-4)

Este livro, de autoria do General de
Exército Virgílio Ribeiro Muxfeldt e
do Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis
narra a História do Exército Brasileiro
no período de 1500 a 1822.
Pode ser adquirido por R$ 50,00
inclusive frete depositando esse valor
no Banco do Brasil – agência 7163-3
conta 106713-3 e encaminhando o
comprovante com seu endereço para o
e-mail do Cel Luiz E. Caminha Giorgis:
lecaminha@gmail.com

“PORQUE AS MULHERES
SE SEPARAM”

T

endo em vista o lançamento do meu primeiro e tão sonhado livro cujo título foi
escolhido depois de uma retrospectiva da
minha história de vida, deixo claro que, a
minha experiência foi grande e difícil, porém de grande amadurecimento.
Este é o meu livro, talvez ele possa
ajudar à muitas mulheres a resgatarem
projetos interrompidos e traçarem novos
caminhos de vidas.
Professora Nivalda Andrade
Este livro poderá ser adquirido
por R$ 30,00, através do e-mail:
nandrade2609@gmail.com
postagem inclusa.
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BRASIL SEMPRE
De autoria do ex-militar e hoje
advogado Marco Pollo
Giordani, apresenta a verdadeira história brasileira
ocorrida desde 1964 até 2014.
Poderá ser adquirido pelo
valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) incluída a despesa
postal e os pedidos devem ser
feitos para o e-mail:
carancho49@gmail.com,
ou celular Whats:
(51) 9 9313-0187.

A VITÓRIA DA UNIDADE NACIONAL

A escritora Mirtes Moulin, vem
carinhosamente, oferecer aos seus leitores seu
novo livro,TROVAS,no qual apresenta uma
coleção de trovas, que reuniu desde muito
cedo, e agora vem iluminar as lembranças
nostalgicamente. A obra está muito bonita.
Publicada pela MOULIN DISTRIBUIDORA E
EDITORA. Você pode adquiri-lo pelo valor de
R$26,00 pelo telefone (31) 9 9985-0853
ou pelo e-mail:
moulindistribuidora@yahoo.com.br

De autoria do coronel
veterano da FEB

P

ara quem desejar comprar por
R$ 60,00 (sessenta reais) o livro do Cel. Amerino Raposo Filho, vão, abaixo, os dados bancários. Pedimos aos interessados que
se identifiquem no ato da transferência ou do depósito.
Academia Brasileira de Defesa
Banco do Brasil
Agência: 0087-6
Conta Corrente: 27.954-4
CNPJ: 10706170/0002-40

Esta obra de autoria do Cel Historiador
Luiz Ernani Caminha Giorgis,
cobre toda a vida de Caxias, dia a dia,
baseada em fontes primárias e em livros
de autores consagrados.
O livro pode ser adquirido por
R$ 25,00, incluídas as despesas de Correio,
através do e-mail: lecaminha@gmail.com

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
MEMÓRIAS DE NOSSA VIDA
ACADÊMICA - De 1963 a 1965

E

ditado pela Turma AMAN de 1965, é o único livro, em 210
anos, em que uma turma registra momentos vividos na inesquecível Academia Militar das Agulhas Negras, durante o período de sua formação de oficial do Exército Brasileiro.
Além disso, esse livro traz novamente à luz um importante capítulo da História do Brasil, pois os seus autores, na busca de informações, tiveram acesso a um raríssimo exemplar da Pesquisa Histórica para o Estado-Maior do Exército (EME) - 1985: “A Participação da AMAN na Revolução de 31 de Março”.
Para maiores informações e pedidos para aquisição de exemplares,
favor entrar em contato com:
- Gen Div Refm Moura Barreto: lhmourabarreto@gmail.com ou
- Ten Cel Refm Granato: reinaldogranato@hotmail.com
Preço do exemplar: R$ 30,00 + R$ 11,80 (valor da taxa de correio.
Impresso módico - para qualquer parte do Brasil)

Nº 293 - Agosto/2021

826

BOLETIM SEMANAL Nº 16 DE 20 DE JULHO DE 2021

PREZADOS (E)LEITORES

O Presidente Bolsonaro na AFA - Academia da Força Aérea

E

is mais um Boletim que é enviado pela internet para os nossos assinantes, associados e colaboradores devendo atingir centenas de milhares de destinatários e posteriormente será publicado no Inconfidência nº 293 de 31 de julho, a fim de
ser lido também por aqueles que não a possuem. Mais uma vez precisamos apresentar esse Boletim tantas as mensagens recebidas desde o início deste mês. São
mais de uma centena diariamente e quase todas bastantes oportunas que não são
divulgadas pela mídia venal e vendida, principalmente pela PTV Globo, Falha de São
Paulo e Estadinho. Em consequência, vamos apresentar com o maior destaque a
atuação do presidente Bolsonaro neste início do mês de julho, iniciando pelo seu
comparecimento na AFA – Academia da Força Aérea em Pirassununga/SP. A
seguir, sua chegada ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre às 10 horas,
quando já é aclamado na 6ª feira, 09 de julho e sua visita a Caxias do Sul, na tarde
do mesmo dia para participar do lançamento da 1ª Feira Brasileira do Grafeno. No
dia seguinte, sábado pela manhã mais uma motociata em Porto Alegre com 50 mil
motociclistas e acompanhamento de 450 embarcações pelo rio Guaíba (foto
abaixo), sendo aclamada durante todo o percurso.

Mas não podeE o Lula ladrão
mos deixar de comenconseguiria esse sucesso?
tar as pesquisas apresentadas pela PTV
Globo, da Data Falha,
nas quais Bolsonaro
não consegue nem a
metade dos votos do
Lulaladrão, como candidato a reeleição em
2022. Onde terão sido
realizadas essas pesquisas que relembram
as de 2018? Julgo que
são verdadeiras, pois devem ter sido realizadas na sede do PT, nas redações da
PTV Globo, da Data Falha de São Paulo e do Estadinho, como também no PSOL,
PCdoB, MST, Instituto Lula, PSDB, no STF que não poderia faltar e outras
organizações políticas da esquerda como o Foro de São Paulo. Chega a ser ridícula
essa constante apresentação.
Eu, EIKE BATISTA, vos chamo de
E o que dizer da CPI da Pandemia dos senadores Omar
ladrões da Pátria corruptos, e sou
Aziz (a esposa e os 3 filhos
capaz de PROVAR, todos juízes
presos por corrupção), Renan
COVARDES quero ver CORAGEM
Calheiros (um dos maiores
para mandarem me prender!
corruptos com inúmeros processos engavetados no STF)
e Randolfo Rodrigues, do Amapá “Rede de Sustentabilidade,
que têm a cara de pau de questionar pessoas que combatem
a corrupção? Relembramos a
declaração de Eike Batista,
confessando que pagou propina para os sinistros do STF
Fachin, Rosa Weber, LewanEIKE BATISTA CONFESSOU:
dowski, Gilmar Mendes, Tof“EU PAGUEI PROPINA PRO MINISTRO
foli e ainda para o Renan CaFACHIN, PRA ROSA WEBER, PRO
lheiros, Rodrigo Maia, Lula,
Dilma, Gleisi Hoffman e TeLEVANDOWSKI, PRO GILMAR MENDES,
mer. E tudo fica por isso mesPRO TÓFFOLI, PRO RENAN, PRO RODRIGO
mo? Temos a solução: “InterMAIA, PRO LULA, PRA DILMA, PRA GLEISI
venção Militar, já”, pelo voto!.
HOFFMAN, PRO TEMER...”
Apresentaremos ainda
neste Boletim nº16 artigos de nossos articulistas que não são divulgados pela mídia
venal e vendida e a melhor fotografia (acima) que jamais foi divulgada. Em Porto
Alegre a motociata de Bolsonaro na manhã de sábado, 10/07, que percorreu um
itinerário de 70 quilômetros, saindo da Fiergs - Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul, BR-101, BR 448, centro da cidade e zona sul e
retornando a Fiergs, onde foi encerrada a manifestação, da qual participaram os
ministros Tarcísio, Onyx, Milton Ribeiro e Ramos e os deputados federais Bia
Kicis, Sanderson e Bibo Nunes e ainda o deputado estadual TenCel Zucco.
Para conhecimento e divulgação.
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A HISTÓRIA
SE REPETE.
HÁ QUE SE
LEMBRAR DE 64
Gen Marco Antonio Felício
da Silva
PÁGINA 7

MAIS UM FENÔMENO BRASILEIRO

Um Bacharel em Direito que
Não tem doutorado
Não tem mestrado
Não tem sequer pós graduação
Foi reprovado em dois concursos
para juiz estadual

Foi advogado do PT nas campanhas
eleitorais de 1998, 2002 e 2006
Foi nomeado ministro da mais alta instância judiciária do
país (Supremo Tribunal Federal), para o que é exigido,
entre outras coisas, NOTÁVEL SABER JURÍDICO.
NOMEADO POR LULA.
Publicado no Inconfidência nº 210 de 03/02/2015

“BULLING NA CPI”
Profª. Univers. Aileda
de Mattos Oliveira
PÁGINA 5

O FENÔMENO
BOLSONARO

Jornalista Ipojuca Pontes
PÁGINA 2

A MÍDIA
TERRORISTA
Cel José Batista Pinheiro
PÁGINA 4
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FACHIN AGE COM ÓDIO NO CORAÇÃO
O preocupante tem sido o ingrediente desumano de sua atuação. Suas convicções o levam a cultivar ódios
no campo pessoal, de evidente inspiração política ou ideológica.

O

ministro Edson Fachin foi
contestado desde o
primeiro momento do anúncio de seu
nome, pela então presidente Dilma,
para compor o Supremo Tribunal Federal. Menos pela sua relevância relativa, de advogado e professor de Direito no Paraná, e mais pela sua ostensiva atividade política ao longo da vida, alinhado aos comunistas, segundo ele mesmo revelou em entrevista.
Subiu no palanque da candidata Dilma, discursou e, assim, se habilitou
ao grande salto.
As indicações de pessoas ligadas ao PT são conhecidas, como o
são os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, bases do desmonte da Operação Lava-Jato, junto com o procurador-geral de FHC,
por ele nomeado para o STF, Gilmar
Mendes. Ocorre que as decisões políticas podem ser questionadas ou
justificadas, o que tem custado visível descrédito de nossa Suprema
Corte na sociedade. Mas são posições que estão no livre arbítrio dos
magistrados e, como tal, devem de
ser respeitadas.
Já no caso do ministro Fachin,
não se estranha suas atitudes como
as de anular as condenações do expresidente Lula, em processos em
*Aristóteles
Drummond

que outros implicados confessaram
e até devolveram dinheiro. O preocupante tem sido o ingrediente desumano de sua atuação. Suas convicções
o levam a cultivar ódios no campo pessoal, de evidente inspiração política
ou ideológica. E no momento em que
o Supremo palpita em relação à pandemia “em nome da vida”.
Recentemente, o ministro Fachin negou a domiciliar ao ex-deputado paranaense Nelson Meurer,
idoso diagnosticado há muito como cardíaco, de fragilidade óbvia em relação
à pandemia. A domiciliar
do ex-parlamentar não ofereceria risco algum, pois
já cumpria pena. Fachin
foi implacável e cruel, levando, dias depois de seu
despacho, Nelson Meurer à morte no
cárcere.
Agora, volta-se com sede de sangue contra a domiciliar do ex-governador e deputado em seis mandatos, Paulo Maluf, e com tal problema de mobilidade que tem atenção 24 horas para atender suas necessidades básicas.
Além de outras comorbidades.
O ministro Dias Toffoli, embora
alinhado ao grupo petista, concedeu o
benefício legal a Maluf diante de evi-

ALGUÉM PODE EXPLICAR
PORQUE ESTA LEI NÃO FOI E
NÃO É CUMPRIDA?

DECRETO REGULA PENSÃO DE MILITARES
Decreto nº10.742, de 05 de JULHO de 2021-Dispõe sobre as
Pensões Militares. Para acessar e ter conhecimento, pois não temos
espaço suficiente para divulgá-lo na íntegra. Atenciosamente,
Miguez/Editor

dências da impossibilidade de permanecer em situação de doloroso desconforto. Papel digno e bondoso teve,
naqueles meses de companheiro de
cela, o ex-senador Luís Estevão, que,
à noite, ajudava Maluf, então aos 87
anos, a mudar de posição na desconfortável cama.

Neste drama que o país vive com
a pandemia presente, só mesmo um
instinto de crueldade poderia levar
um homem em posição tão relevante
a se voltar contra um outro de 89 anos,
condenado uma única vez e por suposto superfaturamento na obra de uma
avenida construída em região pantanosa.
A postura desumana que iguala
o ministro às referências da esquerda, como Che Guevara, pode ser atri-

buída ao fato de Paulo Maluf ter sido empresário de sucesso na gestão de duas fortunas herdadas, à liderança empresarial quando exerceu a presidência da Associação Comercial de São Paulo e ao sucesso eleitoral em campanhas modestas de recursos, pois foram baseadas no reconhecimento popular ao acervo de obras que o Estado de
São Paulo e sua capital lhe deve.
A mais Paulo Maluf sempre foi
um homem cordial, que nunca
reagiu às agressões sofridas gratuitamente ao longo da vida.
Os demais ministros do
STF, no nosso entender, devem ponderar que essa atitude fere a razoabilidade que deve de ser a marca das decisões
da Justiça.
Maluf sempre foi um democrata, como ouvi do dr. Tancredo
Neves ao se referir à elegância com
que Maluf entrou na disputa, embora previamente derrotado. Este
deve ser, para o ministro Fachin, o
seu grande de crime.
Pode não ser um mau JUIZ.
Mas, com estas decisões podemos
considerar ser um JUIZ mau.
* Jornalista - Vice-Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br

A LEI VIGENTE QUE INSTITUIU O VOTO
ELETRÔNICO COM REGISTRO IMPRESSO

N

Ten Cel PMERJ Luiz FelipeSchittini

o ano de 2015, a Lei 13.165
alterou dispositivos da Lei
de Eleições (Lei 9.504/ 1997) e
determinou que o sistema eleitoral brasileiro passasse a adotar o
modelo de urna eletrônica com
registro impresso de voto.
As eleições de 2018 não tiveram o voto impresso em todo o
país, por não ter havido tempo para a sua implementação.
Senhores juristas vamos fazer que a Lei 13.615/ 2015 seja devidamente
cumprida nas eleições de 2022.
Numa democracia as Leis devem ser respeitadas e cumpridas.
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O FENÔMENO BOLSONARO

Ao lado do sombrio STF, Bolsonaro enfrenta de igual modo, com crescente galhardia, a má fé cínica da mídia
militante que, saudosa dos bilhões despejados pelos desgovernos de Luladrão e Dilma Guerrilheira,
transforma a mentira num aríete rombudo para detonar o governo.

A

* Ipojuca
Pontes

esta altura do campeonato, ao cruzar e limpou o nariz da garota. Em seguida, dencial: em abril de 2004, o pedreiro José fabricados pela mente
a barreira dos 78 anos de idade, não rindo para a mãe e para a platéia admirada, Antonio de Souza, 30 anos, desemprega- fétida de militantes travestidos de jorname é difícil vaticinar que se passarão dé- dobrou o lenço e o recolocou cuidadosa- do, vendeu o barraco onde morava em listas. Alguns desses sacos de excreCariacica, Espírito Santo, deixando a mu- mentos lamentam que o sicário Adélio
cadas, talvez séculos, para que seja pos- mente no bolso do paletó.
sível emergir na vida pública brasileira um
Já na estrada, JK mandou parar o lher grávida e um filho de 8 anos. Con- Bispo não tenha traspassado o coração
fenômeno da dimensão de Jair Messias carro e, ar de nojo, olhou pelos lados. Só fiante, José partiu de ônibus para Bra- de Bolsonaro, enquanto outros confesBolsonaro. Tivemos no cenário político então, jogou o lenço no matagal, não sem sília e instalou-se defronte ao Palácio sam por escrito o desejo insano de vê-lo
pregresso figuras do porte de José Boni- antes imprecar contra si mesmo. (Apud do Planalto na esperança de falar com morto.
Por sua vez, para tirar bodum do
fácio, D. Pedro II, Rui Barbosa, o trágico Autran Dourado, o ghost writer de JK). Lula, o presidente-operário que tinha proGetúlio Dornelles Vargas, dentre outros,
Outro exemplo notável foi o de Jânio metido riqueza e felicidade aos trabalha- inodoro alabastro, políticos viciosos inmas, na soma geral, nenhum que tenha Quadros. Eleito presidente depois do go- dores. Como ninguém o notasse, José, ventaram a CPI da Peste Chinesa, consienfrentado com tanto destemor o renhido verno perdulário e caloteiro de JK, traiu a ao cabo de 12 dias fez por escrito um ape- derada um escárnio pelo grosso da opinião pública consciente. Nela, para atinconflito entre a visão transcendente da UDN e o voto conservador que o elegeu lo dramático:
- Senhor Presidente. gir Bolsonaro, são desfechados petardos
vida vivida e o nocivo materialisVendi meu barraco no Espíri- inquisitoriais pelos senadores Renan
mo marxista, em essência, devoto Santo para falar com o Calheiros e Omar Aziz, este último, presirador e estatizante. Numa palavra,
senhor. Roubaram meus do- dente do circo, envolvido em escândalos
o velho combate entre a mentira cocumentos e estão armando de corrupção no Amazonas, um tipo que
munista e a verdade de uma demoum monte de problemas para interroga dando coices nos depoentes e
cracia inspirada em bases consermim. Estou desempregado e no vernáculo pátrio.
vadoras, legitimada pelo voto po(O mais curioso nessa chanchada é
perdendo minha família. Prepular.
que ninguém ali ousa ventilar a origem do
ciso de ajuda.
De minha parte, devo dizer
Em que pese o tama- covid 19 formatado no Laboratório Biolóque acompanho a vida política
nho e a visibilidade do car- gico Wuhan, epicentro da pandemia obbrasileira desde o suicídio de VarO bolsonarismo nada mais é, que um grupo
taz, ninguém deu importân- jeto de investigações do governo esquergas, em agosto de 1954. Antes, tiexpressivo de Brasileiros cansados da safadeza de
cia ao apelo do pedreiro pos- dista de Joe Biden, nos Estados Unidos,
nha uma vaga noção, repassada pepolíticos
sujos.
tado diante do Planalto. Nem e de governos da União Européia, entre
los meus pais, do governo pós-guerSer bolsonarista é apoiar uma política limpa,
Lula nem sua nomenclatura eles a França e a Inglaterra. De todo modo,
ra do Marechal Eurico Gaspar Dué lutar por um país melhor para as próximas
parasitaria. Desesperado, à o que se anuncia é o trilionário negócio da
tra que, vencendo as eleições preluz dos primeiros raios da venda da discutível CoronaVac que dissidenciais, colocou o Partido Cogerações.
manhã, José, depois de ba- parou em muitos pontos o PIB chinês).
munista na ilegalidade depois que
Sinto orgulho de fazer parte deste grupo seleto.
No pacote de maldades industrialinhar-se em gasolina, ateou
o seu líder Carlos Prestes, então
Se este também é o seu caso, repasse esta
fogo no próprio corpo em zado pela vilania da oposição, avolumamsenador, indagado com quem ficamensagem
para
que
mais
pessoas
possam
estar
ato de consciente imolação. se as pesquisas de intenções de votos leria no caso de uma guerra entre o
Gesto único na vida do País, vantadas pela fajuta DataFoice, que aliBrasil e a URSS, declarou sem tituconosco nesta caminhada.
Caio Coppolla
o sacrifício do pedreiro não menta semanalmente a vitória de Luladrão
bear:
foi considerado pela mídia sobre Bolsonaro (embora compareçam
- Com a União Soviética!
Ao fim da tumultuada Era Vargas, ao condecorar com a Grã-Cruz o sangui- cabocla. Soube-se depois que um buro- multidões nas manifestações em apoio ao
que culminou com o seu suicídio, vieram nário Che Guevara, numa atitude escrota crata do governo socialista, temeroso presidente da República enquanto adveros governos de Café Filho, Juscelino cujo objetivo era chegar, pela destempe- de noticiário adverso, mandou trans- sos contados nos dedos barbarizem as
Kubitscheck, Jânio Quadros, Jango, Cas- rada provocação, ao poder absoluto. Jânio portar o corpo carbonizado de José para ruas nas passeatas de aluguel.
A coonestar ainda os ataques batelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Mé- tirava uma onda de doido compulsivo, o Espírito Santo num vôo da FAB – e
fejados pelo ódio, causam risos os indici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, Zé mas sifu ao cabo de 7 meses – e, com ele, ponto final.
Pois bem: é esse tipo de gente, me- sistentes pronunciamentos de Lulu BarSarney, Collor de Mello, Itamar Franco, o País.
Outro exemplo patife: em 1962, com nor e sem escrupulos, nutrida no totalita- roso, presidente do STF, em favor das
FHC, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Na qualidade de jornalista ou como a queda de um avião da Varig no Peru, foi rismo vermelho que procura sufocar no manipuláveis urnas eletrônicas, cujo
mero observador, conheci pessoalmente encontrada uma mala diplomática cubana homem sua crença em Deus, bem... é esse controle digital (contra prova) se faz obriJuscelino, Jânio, Jango, Figueiredo, Sar- e, nela, uma carta confidencial destinada tipo de gente, repito, que faz oposição ao gatório para garantir o mínimo de lisura
ney, Collor de Mello, Itamar e o vaselina ao ditador Fidel dando conta das opera- gigante Bolsonaro, um sujeito de couro na contagem dos votos eleitorais nas próFHC. Alguns desses governos foram ver- ções e planos da guerrilha financiada por grosso que enfrenta a cada instante a ximas eleições.
Neste sentido, aliás, a sempre bem
gonhosos, outros medíocres, a maioria Cuba nos confins de Goiás, e que tinha estúpida sabotagem de esquerdistas fadeles, no entanto, absolutamente noci- por objetivo criar “mais um Vietnam” para náticos instalados, por exemplo, no apa- informada CIA enviou relatório à Presirelho do STF, cuja maioria dos integran- dência da República detalhando articulavos para a consolidação de um país viá- ferrar os EUA.
De posse da carta Jango, que tinha tes foi nomeada pelos condenados Lula e ção golpista tramada pelas esquerdas na
vel, transparente, soberano e de livre mercomo aliado o fanático Carlos Prestes, Zé Dirceu (este último, um agente cubano mesmas linha apontada por Zé Dirceu.
cado.
No entanto, o que os comunistas
De um modo geral, diga-se, norteava em vez de enviá-la ao governo america- que garantiu que hoje não se trata mais de
tais governos o mais indigente anti-ame- no, fez com que a correspondência che- “ganhar as eleições, mas de tomar o go- esquecem, na trama diabólica urdida às
claras, é que Jair Bolsonaro interpreta, coricanismo, que atingia as raias do grotes- gasse em mãos de Castro - no fundo, um verno”.
Ao lado do sombrio STF, Bolso- mo nenhum outro líder, o espírito e a alma
co, mesmo na fase dos governantes mili- ato explícito de sabotagem contra o país
naro enfrenta de igual modo, com cres- do povo brasileiro, razão pela qual mitares. Fique claro ao leitor que o trono que o manco desgovernava.
Mais outro exemplo: o sub-marxista cente galhardia, a má fé cínica da mídia lhões de pessoas seguem os seus paspresidencial, até o advento de Jair Bolsonaro, foi ocupado por todo tipo de gente: FHC, depois de comprar votos parlamen- militante que, saudosa dos bilhões des- sos e escutam os seus pronunciamentos.
comunistas, ladrões, demagogos, loucos, tares para prorrogar o próprio mandato pre- pejados pelos desgovernos de Luladrão São pessoas, em resumo, que, alertas,
irresponsáveis, ativistas, impostores, sidencial, foi considerado pelos pares co- e Dilma Guerrilheira, transforma a mentira não se deixam devorar pela bocarra do
munas um reles “neo-liberal” oportunis- num aríete rombudo para detonar o go- monstro vermelho que se vende ao potolos e arrivistas.
verno. Ela inventa, cozinha e divulga nas varéu como uma inocente odalisca de
Destaco fatos que ilustram o ca- ta, traidor das próprias pregações.
Resposta de FHC, um vaselinoso suas TVs, rádios e jornais falidos, montes cabaré barato.
ráter de alguns desses figurões.
Voltaremos ao assunto.
Por exemplo: JK. Certa feita, em cam- para quem falar a verdade não passa de de escândalos e falsas denúncias, todas
panha eleitoral, foi caitituar votos numa um preconceito pequeno-burguês:
* Ex-secretário nacional da Cultura, é cineasta, destacado documentarista
- Esqueçam o que escrevi!
favela. Lá, encontrando uma criança de
do cinema nacional, jornalista, escritor, cronista e um dos grandes pensadores
Só mais um exemplo de vileza presicolo que escorria meleca, sacou do lenço
brasileiros de todos os tempos.
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FALTA EXPLICAR UMA PORÇÃO DE COISAS

ó no Brasil um político acusado de corrupção pesada na área da saúde, que
teve a própria mulher e três irmãos presos no mesmo caso e pelo mesmo
motivo, é o presidente de uma CPI para investigar corrupção na área da saúde
– justamente na saúde. Como ele ficou “contra o governo”, na delegacia de
polícia em que se transformou a CPI, todo mundo faz de conta que um negócio
desses é a coisa mais normal do mundo. Só no Brasil, portanto, o mesmo cidadão,
saído do “bas fond” do Senado Federal, pode acusar as Forças Armadas de
ladroagem, sem provar quem são os ladrões, quanto roubaram ou no que,
exatamente, meteram a mão – e não acontece absolutamente nada.
O presidente do Senado diz que houve “mal-entendido”. As FA dizem que o

caso “está superado”. A politicada diz que os militares estão
ameaçando o acusador; este, por sua vez, diz que não “tem medo”
– sabendo muito bem que hoje qualquer zé-mané pode xingar a mãe
de general na porta do quartel com a certeza de que ninguém vai
encostar nele. Daqui a pouco vão exigir que o ministro da Defesa
J.R. GUZZO
peça desculpas ao senador – e ninguém vai apurar corrupção
nenhuma, nas FA ou em qualquer outro lugar. É onde estamos no Brasil de hoje.
Falou-se que os militares soltaram uma nota “dura”. Bobagem. Não existe nota dura;
é só um pedaço de papel, e hoje nem isso. Dura é a ação. Não houve nenhuma.
(J. R. Guzzo, O Estado de S.Paulo - 11 de julho de 2021)
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Presidente, juntamente com Dilma, vendeu o máximo que pôde da
economia brasileira à China de Xi Jinping, e que lutará com todas as
forças para que nosso País seja vermelho e um capacho chinês.
20 JUL 2021
* Reynaldo De
Biasi Silva Rocha

GRUPO INCONFIDÊNCIA

27 Anos de Lutas na Defesa do Brasil

O COMUNISMO,
NO MOMENTO PRESENTE
1. INTRODUÇÃO
- O Comunismo é um movimento unificado, obediente a um Governo Mundial, que é constituído pelos detentores das grandes finanças planetárias, sendo por ele utilizado como um braço armado para
pressionar e intimidar os países livres e independentes a se submeterem ao Globalismo, que objetiva criar um mundo sem fronteiras, onde
não existam mais Estados Nacionais Soberanos, e no qual os povos
passem a curvar-se ante o citado Governo hegemônico para poderem subsistir, tendo, para isto, de aceitar seus empréstimos a juros extorsivos
– a estratégia da usura.
2. O COMUNISMO E A CHINA
- A China, que atualmente chefia o Comunismo Internacional,
cumpre seu papel perante o Governo Mundial como líder do Globalismo.
- É governada pelo Partido Comunista Chinês (PCC), elite que
usufrui das riquezas e vantagens, num país onde o povo é constituído
por escravos. O Estado subjuga a todos com mão de ferro, não permitindo a liberdade da população. A Internet está sobre controle rígido e instalaram-se câmeras nas esquinas das cidades, para observar qualquer
inconveniência no procedimento do cidadão.
- Seu chefe máximo está tomando providências legais para permanecer indefinidamente no poder, a exemplo de Putin na Rússia, mantendo uma tradição que caracteriza as nações marxistas.
- Xi Jinping, que comanda o PCC, no 100º aniversário de sua existência em 01 de julho deste ano, fez a defesa do partido único, ameaçou
o Ocidente e gabou-se dizendo que a autocracia – regime político em
que o governo detém poder ilimitado e absoluto – é melhor que a democracia.
- Na verdade, o partido esmaga as liberdades individuais com implacabilidade tirânica. Porém, seus líderes afirmam que governam com
a concordância da maioria do povo.
Assim, alegam gozar de uma legitimidade de qualquer democracia.
3. O COMUNISMO E CUBA
- O Paraíso Comunista do Caribe está em agonia; a crise cubana
é igual ou pior à sucedida na União Soviética quando deixou de existir. Sua
inflação pode atingir 900% em 2021. Cuba representa o esplendor do
Socialismo, com seu povo na miséria e desesperança, após a funesta
ideologia ter sido implantada no país há pouco mais de 60 anos – Cuba está
quebrada! Não há alimentos; os saques acontecem em mercados e depósitos;
o dinheiro não está circulando. Não existem medicamentos, assistência
hospitalar ou ambulatorial; a ação contra o Covid é um fracasso, pois
suas vacinas são negadas à população para serem vendidas ao Irã.
- O regime reajustou brutalmente as tarifas de energia, de água
e de transporte público. O povo não aguentou mais – em 11 de julho
de 2021, milhares de cidadãos, desarmados, protestaram em toda ilha,
constituindo-se nas maiores manifestações desde 1994. O governo bloqueou a internet e a telefonia e reprimiu com violência a população,
convocando os revolucionários comunistas para irem às ruas debelar a sublevação, com as armas que possuíam. Há notícias de prisões ilegais,
brigas, tumultos e carros revirados.
- O acontecimento mostra a triste realidade de um país comunista – a fome, a miséria e a exaustão do povo, que luta pela sua liberdade, mas que é preso e espancado pela cruel ditadura.
4. O COMUNISMO E LULA
- Comentários de Lula: “A China tem Partido forte, Estado forte,
pulso e voz de comando”; “A China deveria ser referência mundial”; “A
existência do Partido Comunista Chinês faz com que a China tenha uma
atuação exemplar de governo”; e “Se precisamos cooperar com a China,
devemos estabelecer uma parceria estratégica com a China, assim como eu fiz quando era Presidente. Se for necessário cooperar com a Rússia, cooperaremos com a Rússia”.
- Lula lembrou que, quando exercia a presidência, manteve relação
próxima com Hu Jintao, que comandou a China de 2003 a 2013.
- Comentários do Grupo Inconfidência: pelas palavras de Lula, não
existe nenhuma dúvida que ele seja um comunista ferrenho, que como

5. O COMUNISMO E OS ESTADOS UNIDOS
- Nas eleições americanas de 2020, ocorreu uma vergonhosa e
escancarada fraude, proveniente do uso das Urnas Eletrônicas sem papel.
O candidato derrotado, o Presidente Trump, entrou na Justiça com muitas
provas que confirmaram as irregularidades, mas aquela não as aceitou.
6. O COMUNISMO E A ATUALIDADE BRASILEIRA
- O Movimento Comunista Internacional está usando a tática de
tomada do poder nos países ocidentais, aparelhando suas Supremas
Cortes com Ministros comunistas, que apoiam o uso das Urnas Eletrônicas sem papel nas suas eleições.
- No Brasil, dos 11 Ministros que compõem o STF, 9 são marxistas, e absolverão qualquer acontecimento de fraude que ocorra com as
citadas Urnas no pleito de 2022, para que Lula seja sufragado como
nosso Presidente.
- Observemos determinados pronunciamentos feitos no momento presente:
• Lula – “Eu era contra o voto eletrônico no começo”; “Voto
impresso é voltar para a época dos dinossauros”;
• Ministro Barroso do STF – “Desde a implantação da Urna
Eletrônica em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude”; “A realização de eleições na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir
a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de
responsabilidade”;
• Presidente Bolsonaro – “Dinheiro tem, já está arranjado para as
eleições, para comprar impressoras. Como está aí a fraude está escancarada”; “O que o Barroso quer é a volta da roubalheira, a volta da fraude
eleitoral”; “Não tenho medo de eleições, e entrego a faixa presidencial
para quem ganhar no voto auditável e confiável”.
Análise do Grupo Inconfidência
- Quanto às declarações de Lula, ele não era contra o voto eletrônico
– muito pelo contrário – pois a criação da Urna Eletrônica foi uma
iniciativa do PT no início da década de 1990. Inicialmente com comprovante de papel, que logo após foi retirado, para que seu funcionamento
fosse puramente eletrônico, fazendo com que as Urnas permitissem a
fraude. Veja bem: se eu empresto dinheiro a alguém, exijo um recibo; se
compro um objeto e ele dá problemas, apresento o documento de compra
– só o comprovante físico do papel me garante a entrada na Justiça, se
necessário, em caso de não-cumprimento de um acordo. Quanto a volta
à época dos dinossauros com o voto impresso, o PT pregou ao povo que
o Brasil seria o campeão mundial dos votos com a Urna sem papel, que
proporcionaria uma grande velocidade na apuração dos votos, e o povo
vibrou com isto, apesar de ser um sofisma, pois sem papel a fraude
ocorreria “por atacado”, trazendo a vitória aos candidatos marxistas.
- Quanto à primeira declaração do Ministro Barroso, a de não ter
sido documentada até hoje qualquer episódio de fraude desde sua
implantação, isto aparentemente é verdade, mas é um sofisma. Nas
eleições com as Urnas, as Redes Sociais denunciaram diversas fraudes,
mas que não foram registradas com provas nos TRE, para dar início a um
processo judicial por falta de crença na Justiça ou de espírito público de
quem as constatou. Desse modo, fica a falsa impressão de que nada
irregular aconteceu nos tais 25 anos, e o conceito das Urnas sem papel
permanece impecável.
- No que tange à segunda
declaração do Ministro Barroso e
as do Presidente Bolsonaro, o
Ministro do STF está equivocado
ou utilizando um sofisma. O Presidente aceita perfeitamente as
eleições e não quer absolutamente mudar a data prevista na
Constituição para sua realização – o que ele quer é que o voto
possa ser auditado e confiável, isto é, COM PAPEL. No modo atual, a
Urna sem papel propiciará a fraude escandalosa, como teve lugar nos
EUA em 2020, e isto não queremos para o Brasil.
O STF nunca aceitará provas contra as fraudes nas Urnas Eletrônicas – dirá que foram pontuais, sem afetar o resultado final do sufrágio presidencial que der a vitória a um candidato comunista.

MANTENHAMOS A FIRMEZA DE NOSSA FÉ, POIS APESAR DE
TODAS AS DIFICULDADES, AO FINAL, SEREMOS VITORIOSOS!
*Coronel Reformado do Exército
Presidente do Grupo Inconfidência
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AO SENADOR OMAR AZIZ

E
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PALAVRAS DO MAJOR-BRIGADEIRO
JAIME RODRIGUES SANCHES PARA OMAR AZIZ

* Cláudio Eustáquio Duarte

scondido atrás de sua imunidade
Mas, antes de nomear a banda poparlamentar (atrás da qual todos dre das Forças Armadas, veja a banda
Emenda pior que o soneto
os corruptos ficam valentes) e ilumina- podre do Senado.
enhor Omar Aziz. Assisti atentamen- gras, mas em quantidades despropordo pelos holofotes da CPI que infaustaSabia que há um senador acusado
te sua entrevista na CNN Brasil, cionalmente pequenas que não signimente preside, o senador Omar Aziz fa- de corrupção, ainda em liberdade (graonde o senhor buscou com seu linguajar ficam desgaste na credibilidade da inslou em “banda podre” das Forças Ar- ças ao acumpliciamento e/ou omissão
dúbio e vulgar tapar o sol com a penei- tituição.
madas. Eu sou integrante das Forças Ar- do STF) que teve esposa e irmãos preComo disse o Comandante da Forra, depois de tentar enxovalhar a imamadas como veterano do Exército e de- sos por desvio de recursos da saúde de
ça Aérea Brasileira em sua entrevista ao
sejo saber se você me enquadrou na tal seu Estado enquanto ele era governa- gem das Forças Armadas, uma institui- jornal O Globo, como resposta às suas
“banda podre”. Nomeie a “banda po- dor? Sabia que, durante a “CPI da Vergo- ção que desde o início da sua existência infames declarações, “nós não somos
dre”, Omar Aziz. Nomeie os militares nha” este senador ouviu essa acusação dedica-se exclusivamente a servir à Pá- lenientes com desvios”. Ele próprio
que dela fazem parte.
de um deputado de seu Estado e ficou tria e aos cidadãos brasileiros.
exemplificou que foram expulsos sete
Justamente o senhor, membro de
O Ministério da Defesa expediu calado? Esta é a verdadeira banda podre,
oficiais por envolvimento em atividauma nota a respeito do assunto, muito não só do Senado, mas da raça humana, uma instituição que tem uma reprova- des ilícitas.
educada e diplomática, naturalmente pois mata seus conterrâneos e os expõe a ção quase unânime da sociedade, se arEssa conduta institucional é alivora
de
apedrejador
esquecendo-se
do
para não trazer mais inquietação ao ce- dores e sofrimentos ao surrupiar-lhes
cerçada em uma doutrina inarredável
seu teto de cristal.
nário político nacional. Eu manifesta- recursos destinados à saúde.
dos princípios calcados no juramento
rei minha indignação de forma crua e
inicial do militar ao ingressar na Força
UMA FOTO VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS
direta.
e num Código de Honra que se define
A CPI que Omar Aziz preside paspelo lema da CORGEM, LEALDADE,
sou a ser conhecida como “CPI da VerHONRA, DEVER E PÁTRIA.
gonha”, e eu me perguntei como um seInfelizmente, a prática dessas cinco
nador sem-vergonha pode integrar a “CPI
palavras, que em diversos países repreda Vergonha”. Parece incoerência, mas
sentam um exercício natural de cidadaencontrei a resposta no escritor Camilo
nia, são aqui diariamente vilipendiados
Castelo Branco, que disse que “onde a
pelas mais altas autoridades da Repúblivergonha morre, nascem os expedienca, que seriam os responsáveis por legates vergonhosos”. Aí entendi os prolizar, implementar e zelar pela sua adoção.
cedimentos vergonhosos praticados peA despeito dos muitos anos de
la CPI e alguns senadores, porquanto
ausência de confrontos armados e da
presidida e relatada por senadores sempequena probabilidade de envolvimento
vergonha.
brasileiro em conflitos internacionais,
Sendo a vergonha o guardião mais
exceto em missões de paz da ONU, o
fiel das virtudes, a pessoa, que não guarprestígio das FFAA permanece inabada e não preserva suas virtudes, dá valável, refletindo a excelência da sua forzão a suas taras e degenerescências e
mação ética e profissional, e graças aos
Esqueceu-se também de que en- relevantes serviços prestados à socieSabia que há um senador, conhededica-se livremente à cafajestagem.
Se for alimentada com doces e cido vulgarmente como “calhorda”, que quanto o senhor tomava whiskies e vi- dade, em todos os momentos críticos
guloseimas, a árvore, que produz fru- se senta próximo de você, que renun- nhos importados e selecionados com ca- onde sua intervenção é requerida, tortos amargos, continuará a produzir fru- ciou ao cargo de presidente do Senado viar, os heróis das três Forças (como dis- nando inócuas tentativas como as suas
tos amargos. Você pode ser alimentado após denúncias de corrupção, pois man- se o senhor mesmo nessa entrevista, ten- para denegrir esse conceito.
em sua vaidade e enfeitado por todos tinha prostituta e filho bastardo com tando amenizar sua ofensa) dedicavam
O DATAFOLHA, aquele mesmo
os títulos – governador, deputado, se- dinheiro de propina? Esta a verdadeira sua juventude e de suas famílias a arriscar instituto que distorcia as pesquisas na
suas vidas enfrentando todos os perigos eleição passada e retoma agora a mesnador, vossa excelência. Mas você se- banda podre do Senado.
Sabia que há se- que oferecem as peculiaridades da re- ma linha de conduta, tentando derrubar
rá sempre Omar Aziz,
que é acusado de _desNeste país há tantos nador que votou con- gião amazônica, principalmente a malá- a candidatura Bolsonaro, afirmou EM
tra
interesses
popula- ria e outras doenças tropicais, contra JUNHO DE 2018: “as Forças Armadas
viar mais de 200 milhões
bandidos, ladrões,
res, pois votou contra as quais tomavam ivermectina, cloro- foram avaliadas como a instituição mais
da saúde do Estado do
Amazonas_ e que teve corruptos, desonestos (sabe-se lá com que inte- quina e todos os tratamentos preventi- confiável.
Nove em cada dez (78%) declaramulher e irmãos pre- e descumpridores da resses...) a extinção do vos e precoces que hoje Vossas Excelênsos por corrupção. Fe- lei que eles merecem seguro obrigatório, pre- cias demonizam para tentar atingir indi- ram confiar nas Forças Armadas”
judicando a população e retamente o Presidente da República.
Enquanto isso, senhor Aziz, mais
lizmente, a população
ter representação
que está ao seu lado na
O senhor atacou SIM a honra de eloquente do que os baixos índices redo Amazonas abriu os
no Senado.
“CPI da Vergonha”? In- todos os militares vivos, da ativa e da re- velados pelos mesmos institutos de pesolhos, passou a conheteressante como ban- serva, ao completar seu raciocínio com quisa para a coletividade que o senhor
cer a pessoa de Omar
a comparação de que os Presidentes representa é a forma como são referidos
Aziz e lhe conferiu apenas 8% dos vo- das podres se atraem e atuam juntas.
Sua política tem apenas dois obje- Geisel e Figueiredo morrerem pobres.
nas manifestações populares e o entutos nas eleições para governador em
tivos: o primeiro é eleger-se para usuOs militares, considerando generi- siasmo como são saudados em apari2018.
Insisto: quem é a banda podre fruir de recursos públicos e o segundo camente o nosso universo, não obrigato- ções públicas.
Lembrem-se: aquele que semeia
das Forças Armadas? Quem são os mi- é preservar a imunidade parlamentar, riamente morrem pobres mas, seguramenlitares que compõem a banda podre das que lhe assegura permanecer solto. Sua te, os que atingem melhores condições pouco, também colherá pouco, e aquele
Forças Armadas? Nomeie-os, se tiver política está acima da vergonha, da de- de vida o fazem com o fruto do seu suor que semeia com fartura, também colhee planejamento de vida, diferentemente rá fartamente. 2 Coríntios 9:6
coragem. Aponte-os, acuse-os, prove cência e da honestidade. (09.07.2021)
*Coronel Veterano de Infantaria - Formado
BRASIL ACIMA DE TUDO,
da classe que o senhor representa.
suas acusações. Ou, então, cale essa bo- em
1971, pela Academia Militar das Agulhas
DEUS ACIMA DE TODOS
Sabemos que temos ovelhas neca imunda.
Negras - Turma Marechal Castelo Branco.
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MAIORIA DO PAÍS DEFENDE IMPEACHMENT DE BOLSONARO PELA 1ª VEZ
SERÁ? SERÁ? NESTE PLANETA?

N

Prezados

ão consigo acessar determinadas publicações do tipo terra.com.br/notícia,
uol, globo, estadão, datafalha...
Acho que ninguém tem dúvida quanto ao desejo incontido do impeachment
do Bolsonaro; desejado por alguns do tipo imprensa amestrada, em conluio com
FHC, LULA, LEWANDOWSKI, AZIZ, RENAN, ADOLF RODRIGUES, DILMA,
MST, BOULOS, JEREISSATI, TIAZINHA, RENAN, DORIA, CIRO, PDT, PT,
MORAES, GILMAR, ROSA, BARROSO, STF, CIRO, PC PCDOB, PCO, PV, PCC,
CV, MILÍCIAS, JOICE, FROTA E OUTROS MENOS VOTADOS, INCLUSIVE OS
QUE COMERAM NO PRATO E CUSPIRAM. BASTANTE GENTE, NÃO É?

Interessante, nenhum dos citados mais jornalistas, admiradores, consegue
fazer o que Bolsonaro FEZ na campanha E FAZ, com um ano e meio de mandato,

ser recebido em vários aeroportos e por onde passa nos passeios
em motocicletas nos estados e cidades dos adversários políticos * Ernesto Caruso
com expressivo comparecimento de motociclistas sem pão com mortadela/presunto pata negra e, aclamado por muita gente de verde-amarelo com a Bandeira
Nacional, ao longo dos trajetos.
Lula que é favorito deles mesmos [(Lula venceria Bolsonaro em primeiro
turno, segundo pesquisa Ipec/ibop) VIXE!] para ser candidato, mas não de ser
eleito, não é capaz de chegar na sacada do apartamento, pois vai ser vaiado. O
candidato da patota é outro, ao que pinta, do sul.
No chão, palanque, rua, nem pensar. Saudações.
* Coronel, Administrador e Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil
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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

“Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultua os seus feitos heróicos”

16 de julho de 1944
77 Anos do Desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália
1944 - 2021

E

m 16 de julho de 1944 aportaram em Nápoles os
primeiros 5 mil soldados da FEB que o Brasil enviou
para ajudar a derrotar o nazifascismo na 2ª. Guerra
Mundial. O navio de transporte de tropas americano
partiu a 2 de julho de 1944, o poderoso “USS General W.
A. Mann”, deixava a costa brasileira rumo ao porto de
Nápoles, na Itália. Sem ainda saber o porto de destino,
os pracinhas iam sorrindo e cantando.
A primeira missão da Marinha Brasileira chegara
ao fim com os destróieres brasileiros “Marcilio Dias”,
“Greenhalgh”, “Mariz e Barros” comboiando o 1º Escalão até o Estreito de Gibraltar. Nesta ocasião o General

Mascarenhas de Morais transmitiu a seguinte mensagem telegráfica ao Capitão
de Mar e Guerra Antônio Alves Câmara
Júnior, Comandante da Frota brasileira:
“Em nome dos brasileiros que partem
para a linha de frente, a fim de continuar
o glorioso trabalho de nossa Marinha na
defesa de nossa soberania, apresento
minhas despedidas: gratíssimo pela vossa proteção contra os submarinos”.
Neste 16 de julho de 2021 comemoramos também os 58 Anos de Fundação da ANVFEB - Associação Nacional
dos Veteranos da FEB (16-7-1963) e os
45 Anos da Inauguração do Prédio da
Casa da FEB com a presença do Presidente Ernesto Geisel,
quando centenas de veteranos formaram ao longo
da Rua das Marrecas, no centro do Rio de Janeiro.
Casa da FEB – Rio
Assessoria de Comunicação
Social
Prof. Israel Blajberg
iblajberg@poli.ufrj.br
anvfeb@uol.com.br
www.casadafeb.com
Patrocínio:
CH GRUPO / TECNOLACH
Espaços Corporativos com
Tecnologia e Inovação

A MÍDIA TERRORISTA

Os nossos meios de comunicação, principalmente a Rede Globo de Televisão, atingem o âmago
da desesperança em sua grade de jornais informativos ao público.

A

Rede Globo de
televisão e o Instituto de Pesquisas
Data Folha propagam informações distorcidas, puxando o cordão carnavalesco dos animadores em perversidade e
informações inverídicas. Esse bombardeio nefasto de mentiras, falsidades, e
desinformações abala o livre arbítrio da
população de baixa renda, que é a maioria do povo brasileiro. A mente das pessoas entra em colapso e passa a acreditar
em tudo que a mídia perversa insinua.
Sabemos que a mentira, pegando firme
centenas de vezes no pé do ouvido do
ser humano, acaba se transformando em
falsa verdade e que leva ao descontrole
mental de qualquer um. Estamos vivendo um momento de grande ansiedade no
nosso cotidiano, provocada pela crise
mundial da pandemia de um vírus perigoso, como nunca aconteceu na história da
humanidade, com a economia dos países desviando recursos importantes para amenizar o sofrimento de todas as
Cel José Batista
Pinheiro

classes sociais sejam ricos ou pobres. de confinamento em nossos lares, proNesse momento a mídia das informações vocado pela pandemia virótica, de graninstantâneas nos meios de comunicação de depressão psicológica e medo latenmodernos podem ajudar a levantar o mo- te. Ao apertarmos o botão de controle
ral do povo para enfrentar, de cabeça dos aparelhos, levamos uma bofetada
erguida, o facho de esperança que conti- na cara da montanha de desgraças, prenuará aceso até que
viamente selecionadas,
Os meios de comunicação
se possa passar uma
para apressar a nossa
esponja nas desgra- estão pedindo o impeachment angústia e acreditar que
ças que assolam este do presidente da República do o nosso mundo está de
Brasil e apresentando
período porque paspernas pro ar. O que amesa a vida do homem
pesquisas fraudulentas. Não niza o sofrimento huneste misterioso e lhes custa esperar o resultado mano nessas ocasiões
efêmero planetinha.
são as boas notícias do
das eleições de 2022...
Também, nesse mesenfrentamento e a vitómo momento, a mídia perversa pode virar ria dos povos a esses dissabores de toda
o barco do bom senso e da felicidade, ordem, sejam no campo da saúde ou da
naufragando em águas turvas todas as economia. No aspecto do combate à pannossas expectativas de uma vida feliz, demia, os noticiosos brasileiros só farisonha e próspera. Os nossos meios de lam em mortes e desgraças, ninguém anuncomunicação, principalmente a Rede Glo- cia a batalha da ciência para anular esse
bo de Televisão, atingem o âmago da de- desconforto, nem dos governos munsesperança em sua grade de jornais in- diais em ajustar as suas economias tão
formativos ao público.
dilaceradas por essa crise virótica. Os
Nós estamos vivendo um período meios de comunicação estão em pleno

Comunicado nº 115/2021
São Paulo, 12 de julho de 2021

Entrevista de Lula
para Guancha,
jornal chinês

vapor pedindo o impeachment do presidente da República do Brasil. Em
qualquer país, o impedimento de um
presidente da república é um ato vergonhoso que desabona o seu próprio
povo. Aqui no Brasil, a palavra impeachment é uma festa. Mal sabem
que é um ato de vingança de uma oposição política maléfica que só pensa
em si mesma, quando deveriam estar
perto do chefe juntando forças para
ajudar o seu presidente a levantar a
moral da sua gente. Os institutos de
pesquisas, para as próximas eleições
apontam a queda do nosso presidente
a níveis inconcebíveis e dão uma vitória tranquila ao malsinado presidiário
Luiz Inácio, tudo mentira. Os canais
fechados de TV, ainda são uma boa
opção. Em tempo de crises o bom senso
é o melhor caminho. Ainda bem, que o
futebol ao vivo nas TVs abertas, ameniza a nossa angústia.
* Cel EB Ref, articulista do jornal
Inconfidência (Rio de Janeiro, 12.07.2021)

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
concedeu entrevista ao jornal chinês Guancha.
Na entrevista, feita por Eric Li, o ex-presidente fala para a China
sobre a política no Brasil, elogia lideranças e o Partido Comunista
Chinês, denuncia participação de Washington na operação ilegal que
levou à sua prisão e sobre a disputa de 2022. A transmissão é feita em
parceria com Brasil de Fato.
Acompanhe! https://www.youtube.com/watch?v=tAnw1rv6nsI
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“BULLING NA CPI”

STF, LAVA JATO E
LULA CANDIDATO

SENADORES COM PROCESSOS POR
PREVARICAÇÃO COMETEM CRIME DE “BULLING”
EM DEPOENTES NA CPI DA INTIMIDAÇÃO

A

Comissão de Se- ção de propinas. Esses dois indivíduos
gurança Públi- têm a seu favor a conivência do STF,
ca e Combate ao Cri- outro órgão que perdeu, há muito, a
me Organizado da Câmara dos De- credibilidade entre os brasileiros de
putados aprovou, no dia 20 de no- fé. Seus, também, corrompidos memvembro de 2013, a Proposta de in- bros, além de impedirem os governaclusão no Código Penal (Decreto-Lei dores de serem ouvidos, por estar enn.º 2848 de 7 de dezembro de 1940), tre eles, o filho de Calheiros, (a chado crime de “intimidação vexatória” mada “blindagem”), satisfazem-se
(“bulling”).
com a inquisitorial atitude dos dois
A ideia do Projeto de Lei, que representantes das boiadas do Norte
trata deste assunto e recebeu o n.º e do Nordeste, que ousam fazer o
1011/11, teve a assinatura do Depu- “bulling moral”, via “on line”, dos detado Fábio Faria, do PSD do Rio Gran- poentes que defendem o governo fede do Norte, e limitava-se à “intimi- deral das acusações mentirosas de seus
dação escolar”, problema que ocorre adversários, sem a fundamentação exicom mais frequência do que se possa gida. Junta-se à dupla Azis e Calheiimaginar, às vezes, até criado pelo ros, outro senador da mesma qualidapróprio professor, arrogante, e sem ne- de, Randolfe Rodrigues, do Amapá,
nhuma vocação para o trabalho de do- jogado em Brasília pelo “Rede Sustencência.
tabilidade”. Cada nome de partido!
Todavia, o Deputado Assis do
Além dos processos que esses
Couto, do PT do Paraná, Relator da Co- três espécimes de prevaricadores têm
missão, fez um Substitutivo (aprova- sob os glúteos rotundos dos togado) ao do seu colega Fábio Faria, alar- dos, encobertos pelas capas pretas já
gando a abrangência da
infectadas de tanta
Esses dois
“intimidação vexatóimundície da politiria” que, ultrapassan- indivíduos senadores
cagem impregnada
do os muros das escono ambiente SupreOmar Aziz e Renan
las, iria atingir qualquer
mo, acrescente-se o
Calheiros têm a seu
área social, por argude “bulling” a pesfavor a conivência
mentar em favor de seu
soas com uma vido STF, outro órgão
Substitutivo de que não
gorosa folha de serque perdeu,
eram ocorrências excluviços prestados à
há muito, a
sivas entre escolares.
Nação, mas que, por
Foi mais claro na
dizer a verdade que
credibilidade entre
sua Proposta, quando
o trio de parlamenos brasileiros de fé.
afirma que “o crime
tares não deseja ouconsiste (sic) intimidar, constranger, vir, são vítimas de ofensas morais, de
ofender, castigar, submeter, ridicula- forma reiterada, ridicularizadas nas
rizar ou expor alguém, entre pares, a suas áreas de trabalho, expostas ao
sofrimento físico ou moral, de forma ridículo, entre pares, ofendidas e subreiterada”. A penalidade para o au- metidas ao castigo de terem as suas
tor, ou autores, dessa prática de dis- respostas interrompidas por dilapicriminação por humilhação do outro, dadores de verbas federais e recepestá prevista para dois a quatro anos tadores de propinas de empresas,
de reclusão. Caso o fato tenha sido exe- cujos nomes são por demais conhecutado em ambiente escolar, a multa cidos. Tudo o que corrobora crime,
será elevada em cinquenta por cento. inserido e aprovado no Substitutivo
A Lei recebeu o n.º 13.185 e foi pu- do Deputado Assis do Couto, do PT,
blicada no Diário Oficial da União foi posto em prática, e ainda está sen(DOU), em 9/11/2015.
do, e divulgado pelos vídeos do próSe a “intimidação vexatória” ul- prio Senado, nas redes sociais. E,
trapassou os muros escolares e atin- agora?
giu outras áreas onde a prática perAs ações vergonhosas dos três
manece, mas ninguém a considera co- Senadores, sem reputação alguma enmo tal, quando executada por pes- tre eleitores independentes, fora da
soas que, jamais, poderiam utilizar- horda que vive no cabresto e nas
se dela, vamos, nesse caso, chamar a baias eleitorais do trio de escamoteaatenção para essa ocorrência, transmi- dores e da empulhação, estão registida em âmbito nacional, praticada por tradas, para comprovação futura da
aqueles mesmos que votaram a lei e falta de decoro de um dos Poderes,
aprovaram-na, depois de sua passagem apoiado por outro Poder, também despela Câmara dos Deputados.
nutrido moralmente, ambos órgãos
Omar Aziz e Renan Calheiros, institucionais sem nenhuma respeirespectivos Presidente e Relator da tabilidade entre os verdadeiros brasirepresentação teatral, mais para cir- leiros.
co do que para uma séria CPI investiSe nada acontecer, se as leis que
gativa de governadores que desvia- votaram não atingirem os vigaristas
ram as verbas federais, em benefício de gravata, troquemos, de uma vez, o
próprio, em vez de aplicá-las no com- nome do País, para: Republiqueta Parbate à COVID 19, sofrem vários pro- lamentarista Monocrática e Togada
cessos de prevaricação e de recepta- do Brasil.
*Aileda
de Mattos Oliveira

*Dr.ª em Língua Portuguesa. Acadêmica Fundadora da Academia Brasileira de Defesa
(ABD); 1.ª Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos (CEBRES); Membro
da Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB); Articulista do Jornal Inconfidência.
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G

uardo um sabor amargo dos episó- Não é de cortar o cora*Percival Puggina
dios. Como tantos brasileiros, fes- ção? Entre cochichos
tejei a intensa e fértil atuação da Opera- e sorrisos cúmplices, era visível que se
ção Lava Jato. O Brasil, enfim, combatia formava maioria para reverter a incômoa corrupção e dava um basta à impunida- da decisão. A benevolência, dizem os
de dos crimes de colarinho branco, tão santos, tem esse efeito contagiante.
Em 7 de novembro de 2019, alguns
bem representados pelas organizações
criminosas, pelos bordéis políticos e ministros mudaram seus votos anteriocomerciais naqueles tempos de eufo- res e o STF abriu as portas para que
ria. Para bem da verdade, diga-se: o mo- verdadeira multidão de condenados pedelo operacional do banditismo políti- los mais variados crimes voltasse às ruas.
Entre eles, o primum
co e empresarial, simples e antigo, apenas Em 7 de novembro de 2019, inter pares, o padrihavia ganhado novos
alguns ministros mudaram nho da indicação de
diversos deles, o esoperadores e ampliado
seus votos anteriores e o
tadista de Garanhuns.
sua musculatura finanSTF abriu as portas para
A Lava Jato estertoceira. A liberdade não
que verdadeira multidão de
rou. Para criminosos
é causa de prosperidacondenados pelos mais
endinheirados voltou
de? Para o crime, isso é
variados crimes voltasse às a viger a regra da priainda mais válido.
ruas. Entre eles, o primum são no day after do
A famosa operaJuízo Final.
inter pares, o padrinho da
ção, contudo, tinha dois
A estratégia e
gumes. Poucos parti- indicação de diversos deles,
seu cronograma indos ficaram fora das
o estadista de Garanhuns.
cluíam outros passos.
longas filas que se formaram diante dos confessionários de Lula saíra da prisão, sim, mas quando
Curitiba. Qual o motivo daquelas ses- ensaiou percorrer o Brasil, viajou como
sões de compunção e arrependimento? um espectro imperceptível, sem charme
O Brasil estava sendo higienizado por nem público. Estava condenado, não pouma janela aberta no STF, que, em fe- dia ser candidato e não servia sequer
vereiro de 2016, permitiu a prisão após para conselheiro do Corinthians. Para
condenação em segunda instância. O um Supremo que já voltara atrás de deciréu podia recorrer da sentença, mas na são sobre prisão em segunda instância
cadeia, e tudo ia muito bem até que em era fácil reverter outra e estabelecer que
7 de abril de 2018 o ex-presidente Lula não estava em Curitiba o juízo natural do
chegou de mala na mão à carceragem da réu Lula. Mande-se tudo para Brasília.
A seguir, na mesma toada, a Corte dePF da capital paranaense.
A partir daí teve início uma série clara a suspeição de Sérgio Moro.
Pronto. Lula estava apto a conde movimentos dentro do Supremo. O
tema da prisão após condenação em 2º correr à presidência, tão inocente quaninstância tornou-se uma espécie de to esteve, um dia, na pia batismal. Mas,
mosca, daquelas chatas, atravessando e as provas? As malditas provas estaas sessões da Corte. Aparecia em ho- vam vivas. Eis que um ministro declara
ras inesperadas, cruzando a agenda. a contaminação e abre portas para a
“Esta corte ainda se debruçará sobre nulidade também das provas. Doraessas condenações”, exclamava certo vante, será preciso recolher provas noministro, indignado com a pressão psi- víssimas de antigas velhacarias?
E não falta quem diga ser assim
cológica e a coerção que a possibilidade de prisão exercia sobre criminosos... que se faz justiça.
* Membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário e escritor
e titular do site www.puggina.org, colunista de dezenas de jornais e sites no país.
Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões;
A Tomada do Brasil. Integrante do grupo Pensar+.
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A HISTÓRIA SE REPETE.
HÁ QUE SE LEMBRAR DE 64!

“Contribuir para a defesa da Democracia e da liberdade, traduzindo um País
com projeção de poder e soberano, deve ser o nosso NORTE!”

A

data de 31 de Março de 1964, por
mais paradoxal que pareça, nos
permite lembranças de um passado que
não passou. Devemos comemora-la com
muito orgulho, pois, as Forças Armadas, respondendo ao chamamento da
Nação, nas décadas de 60, 70 e 80, derrotaram a subversão marxista-gramscista e neutralizaram as guerrilhas, urbana e rural, apoiadas então pela União
Soviética, Cuba, China e países da chamada “Cortina de Ferro”. Evitaram a

A
NOSSA
BANDEIRA

comunização do País e a tirânia do atraso: a ditadura do proletariado. O que
estamos vivendo, nos remete às lições
dessa época.
Sem dúvida, há que se lamentar a
insana luta armada, iniciada por organizações armadas subversivas, as agitações de rua, greves, assaltos a bancos,
assassinatos, sequestros, terrorismo seletivo e sistemático, ocorridos em todo
o Brasil.
Nos dias atuais, no momento em
que querem denegrir a formação e a capacidade dos militares, impedindo-os,
mediante decreto, de ocupar cargos na
administração pública, há, também, que
se lembrar dos governos militares, os
quais se sucederam e, ao mesmo tempo
em que combateram a luta armada e os
desmandos comunistas, com um mínimo de mortes, promoveram a modernização do País, incrementando a Educação em todos os níveis. Criaram inúmeras universidades e excelente rede de
centros de pesquisas, desenvolveram a
agropecuária, gerando e utilizando tecnologias de ponta, tornando o Brasil
um dos maiores produtores de alimentos do mundo. (Hoje, somente o Brasil,
Estados Unidos e Canadá têm a capacidade de alimentar as suas populações
sem a importação de alimentos.) Forte
indústria de base, diversificada, foi criada. Triplicaram a produção de petróleo, construíram inúmeras hidroelétricas, das maiores do mundo, e estradas
asfaltadas, interligando todos os estados. Cobriram todo o território nacional
com moderno sistema de telecomunicações, alcançaram o pleno emprego e os
maiores índices de crescimento de nossa História. O País, anteriormente agrícola, cuja maior riqueza era o café, in-

dustrializou-se e foi elevado à posição
de oitava economia do planeta. Criouse estrutura e legislação de apoio à população, principalmente, visando a mais
carente. Embora a neutralização da luta
armada, no campo psicossocial perdemos a guerra de cunho ideológico, com
graves consequências, dentre elas, a
forte infiltração marxista-leninista no
movimento estudantil, no meio sindical, no meio religioso, com o advento da
Teologia da Libertação, e, principalmente, na Mídia, que se tornou, em suas respectivas
editorias, antros da militância comunista.
Ao final dos governos militares, na década de
80, dando início à “Nova
República”, o País estava
pacificado, vigorando a Lei
da Anistia, retornando, por
completo, ao sufrágio universal. Assim, Iniciava-se
o período da famigerada
“Nova República”, caracterizada, paulatinamente,
pela intensificação da instabilidade social, política e
econômica. Caracterizouse, também, pela intensa e
crescente corrupção, permeando os poderes constituídos. Esta foi ampliada
com a cooptação de grandes empresários e sistematizada após a eleição presidencial do petista Lula, considerado
chefe da maior quadrilha já existente no
Pais. As operações denominadas de “Mensalâo” e de “Petrolão” atingiram a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil e
diversas grandes empresas. O valor “miliardário” desviado dos cofres públicos, bem como os crimes cometidos no
exterior, confirmaram a grandeza da quadrilha chefiada por Lula. Elogiável o
combate à mesma pela “ OPERAÇÃO
Lava Jato” , em meio a forte instabilidade jurídica, gerada pelo STF, responsável pela quase paralisação e desmoralização dessa operação. Este tribunal,
também, aparelhado pelo PT e integrado por ministros, que não escondem o
seu respectivo viés ideológico esquerdista, foram responsáveis, para surpresa da maior parte da Nação, ao inocentarem Lula, o chefe da quadrilha, das
condenações que recebeu de vários
juízes e desembargadores. Segundo declarações de juristas de peso, com tal
declaração de inocência, o STF confirma ser responsável pela insegurança
jurídica existente no País. Atualmente,
o País enfrenta forte crise social, política, econômica, ética, moral e cívica.
Nesta situação, coube a Bolsonaro, ser
eleito presidente, principalmente, por
seu discurso contra a corrupção e pela
defesa de valores tradicionais e cristãos, ser nacionalista, corajoso e simples no contato com a população. Ao se
eleger, tornou-se responsável por pesada herança, vinda daqueles que a criaram (corruptos) e que, agora, se dizem,
cinicamente, os únicos capazes de re-

erguer o País. Uma ampla crise que
abarca os diversos campos do Poder,
aumentada pela atual pandemia e suas
500 mil mortes e às quais se somam
milhares de portadores de penosas sequelas. A agravar, Bolsonaro enfrenta
oposição criminosa de comunistas,
petistas, ligados ao foro de São Paulo,
e daqueles que perderam as benesses e
mamatas federais. Verdadeiros apátridas e muitos deles corruptos, assim apontados pela imprensa, segundo apurações por meio de inquéritos policiais e
denúncias variadas. A atual CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) é, sem
dúvida, apoiada por parte do legislativo e pelo STF em sua maioria, na contramão de um Presidente eleito democraticamente e que recebe, em todo o
Brasil, por onde passa, imensas e inúmeras demonstrações de apoio popular, isto é, demonstrações da legalidade
de seu governo e da legitimidade do
Presidente. Tais demonstrações se dão,
apesar da oposição de grande parte da
Imprensa, incluso da Globo lixo que se
tornou o covil de falsos analistas, travestidos de jornalistas e de repórteres,
em realidade militantes partidários da
esquerda cuja missão é única: diariamente, desmoralizar a pessoa e manchar a imagem do Presidente, mostrando-o, publicamente, entre outras agres-

*Marco Antonio
Felício da Silva

sões, como genocida, inepto e psicopata, incapaz de ser Presidente. Apoiam a
CPI e qualquer outra criminosa oposição, clamando por seu Impeachment.
Criminosa, pois, é a oposição reunida,
que luta pelo “QUANTO PIOR, MELHOR”, SEGUNDO DECLARAÇÃO DE
Ciro Gomes, embora crime de “Lesa Pátria”, pois, não descarta a violência.
Este é exemplo nítido do que se passa
no País e do “patriotismo de criminosos”. A direção da CPI, principalmente,
por seu relator, que responde a vários
processos e, segundo a Imprensa, corrupto, não esconde, pela sua ridícula
“teatralidade”, que iniciou os trabalhos
já considerando Bolsonaro culpado do
que o acusam. Para isso, os interrogatórios são dirigidos para determinadas
respostas e quem não as responde, como desejam, é tratado e mantido sob
grande pressão.
A história se repete. Os comunistas e corruptos aliados querem a tomada
do poder. Inacreditavelmente, na contramão da realidade, desejam o atraso
da ditadura do proletariado, isto é, o socialismo radical de gramsci. Aliás é o que
vem anunciando o bandido petista José
Dirceu, capitão da polícia secreta cubana
e amigo intimo do falecido Fidel Castro.
São os mesmos do passado. Lembremo-nos das lições de 64!”

A Marcha da Família com Deus Pela Liberdade
encerrou-se diante do altar da Pátria, na Esplanada do
Castelo, com a presença de centenas de milhares de fiéis.
(Revista Manchete, Abril/64 - Edição Histórica)
*General de Brigada - Cientista Político, ex-Oficial de Ligação ao Comando e Armas
Combinadas do Exército Norte Americano, ex-Assessor do Gabinete do Ministro do Exército,
Analista de Inteligência - E-mail: marco.felicio@yahoo.com
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GOLPE ESTÁ EM
ANDAMENTO
URGENTE PARA O STM E FFAA

RECADO A UM DESCLASSIFICADO

Sem as mordaças da censura, Eustáquio escancara o
"golpe" de Renan, Aziz e Randolfe

H

oje não publicarei nenhum texto sobre o que realmente de
produtivo interessa ao país, primeiro porque está difícil acompanhar toda essa podridão, que nas últimas semanas foram produzidas pelos prostíbulos Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional (CN), mais especificamente o senado que foi transfor* Humberto de
Luna Freire Filho mado em um exemplo fiel da famosa “Casa da Mãe Joana”. Hoje
quero apenas pedir licença aos meus leitores e fazer um alerta principalmente aos
médicos, meus colegas de profissão. Vou enviar um recado a um desclassificado.

UM MISTURA DE HIPOCRISIA COM FALTA DE CARÁTER

O

IMAGEM: CP – Correio do Povo

recado segue para um indivíduo que se
chama Luiz Henrique Mandetta. Parece
que a ficha desse elemento ainda não caiu. Por
favor, leiam o que ele escreveu – “Após um
ano, sete meses e 536 mil mortos, o Ministério da Saúde fala baixinho que “tratamento
precoce” não é recomendado. Demorou hein?
Alô @medicina_CFM agora só falta você! Ciência!!!” – O pior de tudo isso é que a podre
imprensa nacional dá espaço para isso.
Mandetta reitera discordâncias
Senhor Mandetta, você não passa de um
com Bolsonaro em sessão
desclassificado, de um sem caráter, de um ladrão
alongada da CPI da Covid-19
do dinheiro público, de um elemento que já foi
desmascarado. Tome consciência disso, fique na sua, se junte somente aos seus amigos
daquela sinuca onde todos “respeitam” o distanciamento social, dos seus parceiros do
ministério da saúde que também “respeitam” o distanciamento social. Mandetta, vou
plagiar a minha saudosa avó; você não passa daquilo que o gato enterra.
Ah! mais uma coisinha, ainda vou saber qual o percentual da sua participação nas 536 mil mortes em consequência de sua famosa e sábia determinação
quando ministro – “só vá ao hospital quando estiver com falta de ar”. E para
encerrar quero lhe dizer o seguinte: Mandetta: eu não o respeito como médico nem
como homem, se quiser mais algum detalhe sobre mim e restar alguma diferença
estou à sua disposição. Você não passa de um lixo social que a sociedade
brasileira tem que eliminar da vida política definitivamente. (16/07)
* Médico – Cidadão brasileiro sem medo de corruptos

E

m live realizada recentemente, o jornalista Oswaldo Eustáquio denunciou ao canal Os Bastidores de Brasília,
parceiro do Jornal da Cidade Online, o
rito do golpe tramado contra Bolsonaro.
Uma trama maldita.
Eis os passos planejados:
1. O Relatório de Renan Calheiros, que já
estava ‘pronto’ antes da CPI, concluirá que
Bolsonaro e corrupto e genocida;
2. O Relatório seguirá para a Câmara dos
Deputados, pedindo abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro;
3. O Presidente da Câmara, Arthur Lira,
não abrirá o processo;
4. O STF vai determinar a abertura do
processo do impeachment, da mesma for-

ma que fez com a determinação para o
Senado abrir a CPI da COVID;
5. Parte do centrão trairá Bolsonaro e
votará se afastamento com a esquerda; e
6. Os movimentos de esquerda irão
em massa para a ruas pedir o impeachment de Bolsonaro.
Certo ou não, Eustáquio alerta que o
povo brasileiro precisa ir às ruas para
frear este golpe.
Em 2020, Eustáquio parece ter acertado ao revelar o que estava acontecendo
no Congresso em sua histórica entrevista com Roberto Jefferson.
O próximo passo do golpe é a conclusão do Relatório.
A bandidagem está trabalhando...

BOLETIM DAS BAIAS

Ilustrações: Internet

AUGUSTO DE PAIVA
OLHA A BURRICE APOSENTADO BENONE
São Paulo/SP
VOTO IMPRESSOMJÁ É LEI:
advogados, juízes, desembargadores e de
DA ESQUERDA! Todos
mais cidadãos que honram a ética de sua profis-

são jurídica, mexam-se!!!!!!! Vamos desinfetar o Brasil!!!! Vamos nos unir agora antes que fraudem as
eleições e coloquem um assassino-ditador-narcoterrorista no poder (para nunca mais sair), e tudo indica
que a fraude está montada!!!! (13/07)

Os motoristas terão que ler a faixa pelo retrovisor.
Essa é a esquerda que quer voltar ao “puder”!!!!
Ou algum bolsonarista infiltrado colocou essa faixa.

INFLUÊNCIAS
PAREM DE DIZER QUE O BOLSONARO VAI
INFLUENCIAR AS PESSOAS A USAREM
ARMAS... LULA NÃO ME INFLUENCIOU A
BEBER CACHAÇA, A MENTIR E MUITO
MENOS ROUBAR.
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FRALDA MAIS LIMPA DO QUE O PT

O

povo brasileiro deve estar com muita "alergia"
contra o uso de urnas eletrônicas sem comprovante impresso de voto, conforme prova o site abaixo: 100.000
contra 6.000. E os "esquerdopatas" vivem exigindo democracia, que é o Governo do povo, pelo povo e para o
povo. Então como ficam os esquerdistas hipócritas?
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/
video-sobre-urna-eletronica-tem-mais-de-100mil-dislikes.html
Não há lei contra supostos "semi-deuses" do STF
e contra "terroristas" da esquerda? Será que não está na
hora dos militares pararem de serem debochados por
"esquerdopatas encapetados"? Generais são comparados com pirralhos de rua devendo serem castigados com
varas? Cadê a autoestima dos nossos generais? Só mesmo os possíveis "melancias" esquerdistas desmoralizados é que poderão estar desprovidos de vergonha.
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/
noticias/31079/nao-ha-um-mecanismo-parajulgar-os-ministros-do-stf-a-sensacao-de-impunidade-e-absoluta-critica-jurista-veja-o-video
Embora a hipócrita e maquiavélica imprensa esquerdista (grande maioria) propague notícias mentirosas, caluniosas, e falsas pesquisas de intenção de votos
contra o Pres. Bolsonaro, querendo enganar os "idiotas
úteis", não há o que temer: o povo, em cerca de 80%
(acredito), está apoiando o Pres. Bolsonaro. A prova
está no vídeo abaixo. Que os crápulas não se atrevam a
"colocar a mão" contra o Pres. da República que possivelmente haverá convulsão social: acredito que o povo
brasileiro de bem iria aos milhares na ruas, e com muita
ira, contra o Congresso Nacional e o STF. A lei da ciência
Física é implacável. Isto aqui é apenas minha legal
opinião, que tenho sondado o "termômetro" do povo
nas ruas e na Internet. Retransmita este e-mail aos seus
contatos. Lauro Henchen
https://youtu.be/wP3DFmViHnM

MATOU A
QUESTÃO

A maior e melhor definição que
já vi para com essa pessoa...

ESSE LIXO NÃO É COMUNISTA, POIS VIVE NA RIQUEZA.
NÃO É SOCIALISTA, PORQUE SÓ PENSA NELE PRÓPRIO.
NÃO É CAPITALISTA, POIS NÃO PRODUZ NADA, NEM
COM CAPITAL, NEM COM TRABALHO. É UM SER ABJETO,
DESONESTO, MENTIROSO.
EM RESUMO: UMA M...

UM SALVE AO ROGER

Roger, vocalista do Ultraje à Rigor, escreveu em
seu Twitter hoje... “Eu não
entendo uma coisa: Bolsonaro é o responsável por
mais de 500 mil mortes no
Brasil.
Quem é o responsável
pelas mortes na Índia, China, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Chile, Argentina, Rússia, etc...
Tem genocida lá, ou somente aqui?
Lá quem mata é o vírus e aqui é o Bolsonaro. É isso?”
Aqui quem mata é a mídia militante e os idiotas que
querem Lula de volta!

A última vez que eu vi tanta
confiança assim num burro foi
quando apertaram 13 nas urnas
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NOVOS CADETES DA ACADEMIA DA
FORÇA AÉREA RECEBEM SEUS ESPADINS
Turma Árion é composta por 138 Cadetes Aviadores, 42 Intendentes, 22 de Infantaria,
além de três Cadetes Aviadores estrangeiros

A

cerimônia militar alusiva à
entrega de Espadins aos novos Cadetes da Aeronáutica aconteceu nesta sexta-feira (9), na
Academia da Força
Aérea (AFA), localizada em Pirassununga (SP). Ao todo, 205 novos Cadetes, da Turma Árion, que ingressaram na Força Aérea Brasileira (FAB) no início
deste ano de 2021, receberam o símbolo que irão acompanhá-los ao longo dos
quatro anos de formação.
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recebido pelo Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, e pelo
Comandante da AFA, Brigadeiro do Ar Marcelo Gobett Cardoso. Participaram, ainda,
o Vice-Presidente, Hamilton Mourão; o Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira; o Ministro da Defesa, Walter
Souza Braga Netto; das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França; da
Educação, Milton Ribeiro; da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes;
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni; Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos; Chefe
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército Laerte de
Souza Santos; Ministros do Superior Tribunal Militar; membros do Alto-Comando do Exército Brasileiro e da Aeronáutica; Prefeito de Pirassununga, Milton
Dimas Tadeu Urban; além de Comandantes, Chefes e Diretores de Organizações
Militares, membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Fotos: Sargento Johnson Barros / CECOMSAER

Em seu discurso aos novos Cadetes, o Ministro da Defesa destacou a
importância do ato. “A partir de agora, ao portar o galardão que ora recebem, são
confirmados com legitimidade, Cadetes da Aeronáutica, contando com o reconhecimento, o apoio e o respeito de seus irmãos de armas”, ressalta.Clique aqui
para baixar a imagem original
Para o Comandante da Aeronáutica, este é um momento especial, carregado
de simbolismo e emoção. “Hoje uma nova etapa se inicia. A Força Aérea, que
neste ano comemora seu octogésimo aniversário, conduz seus Cadetes para lidar
com as mais novas tecnologias, preparando-os para os desafios da atualidade.
Nos próximos anos, muitos degraus serão colocados em seus caminhos, o que

exigirá de cada um resiliência, perseverança e espírito de renúncia suficiente para
atingir os objetivos rumo ao oficialato”, garante o Oficial-General.
O espadim é uma espada em escala reduzida, com todas as suas características, e representa coragem, lealdade, honra, dever e Pátria. Ele significa, ainda,
o símbolo do cadete e vai acompanhá-lo até a conclusão do curso, ao longo de
quatro anos na Academia da Força Aérea.

NOVOS CADETES DA TURMA ÁRION

A turma é comporta por 138
Cadetes Aviadores, 42 Intendentes, 22 de Infantaria, além de três
Cadetes Aviadores de Nações Amigas: Senegal, Togo e Benin. O nome adotado pela turma, Árion, é
uma referência ao descendente de
deuses, visto como o mais veloz
dos seres alados, tendo a capacidade de correr sobre as águas sem
molhar-se e sobre vegetações sem
curvá-las. Estava sempre em prontidão para travar batalhas e resguardar a vida de outrem, remetendo à robustez
e nobreza da atuação terrestre da Infantaria da Aeronáutica. Planejava o modo
com que atuariam em suas empreitadas, aumentando a eficiência e promovendo
a permanência no combate, assim como os Intendentes. Com suas asas, Árion
elevava-se aos céus projetando seu domínio com velocidade, precisão e flexibilidade, características do poder Aeroespacial, representando assim, não apenas
a Aviação, mas a própria Força Aérea Brasileira.

O Cadete Aviador Artur Luiz Savino de Moura manifestou sua emoção.
“Estar aqui, hoje, com o espadim em mãos, como finalmente Cadete da Aeronáutica, é uma sensação que me preenche por completo”, disse.
Para a Cadete Intendente Sabrina Santos de Leles Silveira, vários desafios
já foram superados. “É emocionante e sem palavras para descrever. Esse ano foi
muito difícil com a pandemia e vários obstáculos que o Esquadrão enfrentou e
conseguimos superar”, ressalta.
E, para o Cadete de Infantaria Guilherme Sobroza Simões Reis, o dia é
especial. “Hoje está sendo um sonho realizado, ao entrar na Academia da Força
Aérea e receber o espadim que é o símbolo do Cadete”, finaliza.

Em razão das restrições sanitária pela pandemia do novo Coronavírus, a cerimônia contou com a presença restrita dos familiares dos Cadetes e foi transmita
ao vivo pela EBC. Ao final da cerimônia, as autoridades e os cadetes acompanharam uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça.
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POR QUE NÃO FOI ABERTA UMA CPI?

I

Ten Cel PMERJ Luiz FelipeSchittini

nteressante: não
foi aberta nenhuma CPI diante desse quadro gravíssimo de corrupção. O
dinheiro desviado
da Petrobras era repassado para o dono da Cervejaria Itaipava. Este então doava o dinheiro para o
Lula e para a campanha de Dilma Rousseff.
Onde se encontravam o Supremo Tribunal Federal,
o Ministério Público Federal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a
Controladoria Geral
da União e a grande
parte da Imprensa?
O grande motivo era que os governos petistas, esquerdistas, roubavam e deixavam roubar, além de doar dinheiro público para a imprensa e classe
artística, esta através da Lei Rouanet.
Gostaria de saber se o dinheiro público, oriundo dos nossos impostos, que
foram “doados” para Cuba, Venezuela,
Nicarágua, Bolívia, Argentina, Moçambique, dentre outros, foi autorizado pelo

povo brasileiro?
Lula e seus aliados, correligionários, cumpanheiros, estrangeiros integrantes do Foro de São Paulo, foram os
maiores corruptos que o Brasil teve
conhecimento desde o seu descobrimento!
Fonte: Revista Isto é, número 2385 de 19 de agosto de 2015

FALA LULA

E
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STF - Prescrições

ainda as prescrições concedidas
pelos sinistros do STF aos corruptos Romero Jucá, Sarney, José Serra,
Aécio Neves, Nilson Leitão, Jader Barbalho, Collor, Padilha, Aguinaldo Ribeiro e outros. Um
terço das ações penais concluídas no
STF - Supremo Tribunal Federal contra políticos com
foro privilegiado
foram arquivadas
por conta da prescrição nos últimos
dez anos, segundo levantamento
publicado na Folha de São Paulo nos
idos de 2020. Lembramos ainda que o
senador Renan Calheiros responde a 12
investigações no STF e ao que parece,
engavetadas!
Relembrando os nomes de 6 dos
11 sinistros do STF, que assaltavam os
cofres da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu (quando inaugurada no

início dos anos de 1980, era a maior do
mundo): o ex-presidente Dias Toffoli,
Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, viajando para a Eu-

ropa e Estados Unidos, às vezes acompanhados de familiares. Deveriam restituir em dobro o valor recebido. Felizmente, Bolsonaro ao assumir a Presidência, substituiu a diretoria da Hidrelétrica de Itaipu, colocando como
presidente o general Luna que acabou
com a mordomia, ou melhor, o assalto
aos cofres da Binacional.

PRESCRIÇÕES CONCEDIDAS PELO STF

N

ão duvidamos que após essas prescrições concedidas a esse bando de corruptos (já repetida recentemente para José Serra), seja a partida para a libertação de outros, tais como: Lula, José Dirceu, os 5 ex-governadores do Rio,
Palocci, Geddel Viana, Jader Barbalho, Renan Calheiros (com processos engavetados) Como parece desejarem os sinistros do STF, que não podem ser cassados
pelo voto e somente pelos corruptos do Senado. Temos a solução imediata:
INTERVENÇÃO MILITAR, JÁ!
Dá nojo! É uma vergonha! A LUTA CONTINUA...
Publicado no Inconfidência nº 283 de 31 de outubro de 2020.

NR: Circulando na internet uma chamada para manifestação
sobre o STF, a ser realizada em todos os estados e DF
no dia 7 de setembro. COMPAREÇA!

Quem colocou 33 partidos no
Congresso?
Foi o Supremo.
Quem inventou o financiamento
público de campanha?
Foi o Supremo.
Quem mandou o dinheiro do
coronavírus direto para os
governadores e prefeitos, que
fizeram o Covidão?
Foi o Supremo.
Quem quer derrubar nosso PR?
O Supremo.

APOSENTADO JOÃO ALFREDO CASTELO BRANCO
São Paulo/SP
STF - PODER MODERADOR DAS FORÇAS ARMADAS

Prezado sr coronel Miguez
omei a liberdade de lhe transmitir, via whatsapp, um vídeo que está sendo muito
divulgado aqui em São Paulo. É uma curta palestra do professor Ives Gandra da Silva Martins sobre as interferências de membros do STF nos outros poderes, com invasão de competências, causando enorme prejuízo à Nação Brasileira.
Ele pronunciou uma frase magistral:
... a atitude das Forças Armadas seria ...
.....não para romper a ordem, mas para repor a ordem. ...
O fato é que as pessoas esclarecidas estão muito preocupadas com o ativismo
e a militância política de certos ministros do Supremo Tribunal Militar. ( 19.07.2021)
NR: Temos a solução para o STF : Intervenção militar, já ! pelo voto nas
eleições de 2022. Temos potencial para reeleger o presidente Bolsonaro e
eleger um senador em cada Estado e no Distrito Federal. Só depende de nós
mesmos. Basta ter UNIÃO e vergonha na cara. Aguardemos uma campanha
nacional para dar fim aos atuais sinistros...!Abs, Miguez/editor

T
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NÃO EXISTE MAIS MOTIVOS,
PARA SE MANTER O STF.
POIS ESTÁ MAIS DO QUE
PROVADO, QUE ELES ESTÃO
A SERVIÇO DO CRIME
ORGANIZADO.

A EQUAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA

General de Exército Veterano Barros Moreira

P

ode-se entender o cenário político brasileiro como uma equação matemática em fase de resolução.
Essa equação tem várias incógnitas que podem ser desvendadas mediante uma rápida análise, mas seu resultado foi previamente definido: a defenestração de Bolsonaro da presidência. Essa é a única constante da equação. As incógnitas, essas sim, poderão variar de acordo com as circunstâncias.
A primeira tentativa de resolver a
equação foi a tentativa de eliminar fisicamente Bolsonaro, antes mesmo de sua
eleição. Não deu certo naquela ocasião
mas é uma variável que não deve ser minimizada, pois uma nova tentativa poderá ser bem sucedida.
A segunda variável introduzida na
equação resultou da percepção de que a popularidade de Bolsonaro conduziria inevitavelmente à reeleição, pela inexistência de qualquer candidato que lhe pudesse fazer frente. Havia a percepção de que
o ladrão corrupto e corruptor, condenado
em três instâncias da justiça federal, teria
alguma chance de fazer frente a Bolsonaro. Todavia, preso e condenado em segun-

da instância não poderia ser legalmente
candidato. A solução
foi o STF inserir novas variáveis na nefasta equação, que
não apenas libertaram o prisioneiro de
Curitiba mas também
apagaram qualquer
traço negro de seu
passado obscuro.
Paralelamente,
aí está mais uma incógnita, uma CPI de
fancaria foi montada
no Senado Federal,
facilmente reconhecível pela lona de circo
parlamentar desfradada, com o indisfarçável objetivo de condenar o presidente e provocar a abertura de
um processo de impedimento. Isso, se conseguido, tornaria ainda mais suave o retorno de todos os picaretas ao poder. Pobre Brasil!

Mas a equação tem uma outra incógnita, adrede estabelecida, que não pode ser descartada. As urnas eletrônicas

não auditáveis são a última “ratio regis”,
o recurso final e definitivo para ejetar Bolsonaro do poder. Para tanto, e desde já,
as pesquisas eleitorais nitidamente fraudadas, uma incógnita secundária mas não
menos importante, seguem preparando a
opinião pública para a aceitação da fraude
eleitoral.
Como foi explicitado acima, lembremo-nos de que o resultado dessa iníqua
equação, remover Bolsonaro do poder, é
a constante previamente definida. As variáveis, entrementes, estão sendo manipuladas de acordo com a situação que se apresentar, sob a égide de um STF aparelhado, verdadeiramente um partido político, e
de um Congresso submisso, de rabo preso,
com a maioria de seus membros ansiando
pelo retorno da faustosa corrupção que
dessangrou nosso país. Agregue-se a esse cenário a mídia corrupta, com forte influência comunista, sob os aplausos dos
esquerdopatas de todos os matizes.
Repito: pobre Brasil!
Resta uma esperança derradeira para reverter esse processo: a interferência das FFAA, o poder moderador constitucional!
(08/07)
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L

ula nunca teve cérebro. Ele sozinho
é um ser absolutamente desprovido de inteligência, lógica e qualquer capacidade de raciocínio. Não passa de
um alcoólatra acéfalo, que quando parado numa blitz da Lei Seca, faz exame
de álcool para ver se detectam algum
traço de sangue nas veias.
Sozinho o Lula é tão somente um
"Dilmo", mas com capacidade de fazer
discurso, desde que com roteiro ensaiado
e previamente estabelecido. De improviso sai tanta asneira, que ele e Dilma
chegam a disputar quem é mais ignorante - retratos fiéis da esquerda.
A massa cinzenta imersa em álcool que chamam de cérebro do Lula tinha
dois lobos. Um chamado Marco Aurélio Garcia e o outro chamado José Dirceu. E é claro que havia ainda um outro
elemento, que era o seu marqueteiro, ou
seja, seu hipotálamo. Sem esses três Lu-

DANEM-SE OS DOIS
la era apenas uma cabeça tão cheia de
cachaça quanto um alambique. Um ladrãozinho reles e desarticulado.
Marco Aurélio
Garcia já foi para o inferno. A essa hora está sentado no colo do
capeta e lá deverá permanecer por alguns
séculos, pelo menos
até que sua alma consiga evoluir e alcançar a forma de um porco. Desde então Lula
perdeu a metade do
cérebro.
Seu hipotálamo,
João Santana - O marqueteiro de ouro - abandonou Lula e foi trabalhar para o eterno
perdedor Ciro Gomes. Parece que sua fórmula não é tão boa assim. Condenado a 8

anos e 4 meses de cadeia por lavagem de
dinheiro, Santana resolveu se afastar de
Lula porque descobriu tardiamente que
quem se mistura com
merda acaba fedendo.
Restou quem?
O mais fiel dos petistas e talvez o pior deles, o eterno terrorista José Dirceu. Malévolo, manipulador,
ruim, pérfido e vil, o
vilão que na minha opinião foi a maior mancada do governo militar, aos 75 anos e ainda vivo por conta dessa mancada, exerce
uma influência negativa sobre os rumos da
nação. Os militares lutaram contra uma serpente de 7 cabeças e esmagaram 5. Duas,

ele e Genuíno foram poupadas para a
desgraça do país. Quanta incompetência!
Dirceu parece estar disposto a tudo
para fazer com que seu marionete Lula
volte ao poder, porém as cartas que está
jogando podem ser perigosas demais
em suas mãos.
Agora veremos o que vem a seguir
em relação ao "Daniel" e Barroso. Se for
verdade mesmo que o Dirceu tem um arsenal contra Ministros do Supremo, será
interessante ele evitar viajar de avião, como Teori e Eduardo Campos. Sabe como
é... Coisas ruins acontecem. Essa não é
uma briga de cachorros grandes. É uma
briga de cachorros loucos. E em briga de
cachorro louco, a raiva é o menor dos
perigos. As mordidas dilacerantes é que
matam.
Por mim... Danem-se os dois.
TEXTO ABERTO BLOG SE LIGA NO LOBO.COM
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A CPI DA PESTE CHINESA É UMA CELEBRAÇÃO DA MORTE. CRIMINOSOS, NEGACIONISTAS,
INSULTARAM CIENTISTAS E AFRONTARAM O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
NUMA SAVANA AFRICANA QUAL ESPÉCIE ANIMAL PODE
REPRESENTAR AS EXCELÊNCIAS DA CPI DO RENAN, O IMPOLUTO

Perguntas de brasileiros de bem:

• Os três irmãos e a mulher do presidente da CPI já têm data para
serem ouvidos pelos valentes gigolôs da peste chinesa?
• Quantos contaminados poderiam ter sido salvos com os mais de 200 milhões
de reais roubados pela família Aziz?
• Por que o Supremo não quer investigar os governadores?
• E esse tal do Consórcio Nordeste? Liderado pelo comunista Flávio Dino,
do miserável Maranhão, e gerenciado por Carlos Gabas, ministro da Dilma, estão
protegidos, mesmo tendo pago R$ 45 milhões por meia centena de respiradores que
até hoje não foram entregues.

Eles festejam as mortes
da peste chinesa. É o trio da
morte.
Sobre o senadorzinho do
Grande Amapá, veja como ele
sempre soube que cloroquina e
ivermectina, hoje distribuídos
de graça em quase uma dezena
de países da União Europeia,
poderiam ter salvo duzentos,
300 mil brasileiros não fosse o
uso da peste chinesa para confrontar o presidente Bolsonaro.
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CPI DA COVID
O Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, teve a mulher e os filhos presos
por corrupção no Amazonas. Ele não tem condições emocionais para continuar
presidindo, com o risco de comprometer o trabalho já feito. Já Renan Calheiros é
outro caso complicado com o Supremo Tribunal Federal (STF). São seis processos
por corrupção em andamento.
Nacib Hetti - O Tempo - 12/07

CPI
A poderosa CPI da Covid, com a parcialidade se seus inquisidores e até ameaça
de prisão, exerce funções executivas, legislativas, judiciárias e da Polícia Federal. Às
vezes, convida, reconvida e transforma o convidado em investigado. Haja paciência
para, durante horas e horas, aturar as mesmas perguntas, repetidas incansavelmente,
tendo como objetivo botar na conta de Bolsonaro todas as vítimas do coronavírus.
Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha/ES - O Globo - 04/07

VOTO IMPRESSO
Não acredito que alguém esteja propondo o retorno ao voto em cédulas,
como era antigamente. As urnas eletrônicas estão aí e devem ficar. No meu ponto
de vista deveria haver, sim, a impressão do voto eletrônico para conferência pelo
eleitor de que seu voto foi registrado da forma como digitado. Essa cédula impressa seria depositada numa urna para eventual solicitação de recontagem. Essa
é a minha sugestão. Elimina todas as dúvidas.
José Roberto Thedim Brant - Rio - O Globo / 04/07

ADVOGADO ALCYONE SAMICO
Rio de Janeiro/RJ
INCONFIDÊNCIA Nº 292
Sempre fazendo despertar o nosso amor ao país, uma nova edição (número 292; ano
XXVII) do Jornal INCONFIDÊNCIA, o “BALUARTE DA NAÇÃO BRASILEIRA”, que
logrou enriquecer suas trinta e duas páginas, com o fazer ver e pensar de um corpo de
redatores que “sentem” o Brasil em suas almas, o que lhes vale de incentivo a se fazerem
sempre “vigilantes” ante os inimigos que aqui se “aquartelam.”. Sucedem com o maior
fervor seus por demais ilustres antecessores, que, sob a égide da inesquecível e de todo
patriótica “UDN” (União Democrática Nacional), fazia-se estampar a divisa de que “o preço da liberdade é a eterna vigilância” !!! A memória de que já nos foi dado conhecer a patriótica e honrada composição de um partido político, somando os mais ilustres membros,
nos retorna diante do elevar de quem já ficara por demais conhecido “brigadeiro”, Eduardo
Gomes, ao supremo posto de “Patrono da Força Aérea Brasileira” !!!
O Brasil já se fez heróico contra vários “inimigos externos e internos”. Estamos
confiantes de que Bolsonaro e Mourão são da “mesma linhagem” !!! (07/07)
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA AILEDA DE MATTOS OLIVEIRA
Rio de Janeiro/RJ
INCONFIDÊNCIA Nº 292
Mais um exemplar do Jornal Inconfidência. Até 2022 e, principalmente, em
2022, as máscaras (a da politicagem e a da hipocrisia, ainda obrigatória) irão cair.
Ninguém lerá os fatos que irão acontecer, em jornal, somente neste. Por isso, pedimos a quem se interessar e puder (p.18), que ajude o JI a ajudar o Brasil, ajudando Bolsonaro a vencer as eleições, mesmo com as fraudes, se a chantagem do “Daniel” vencer Barroso e o voto auditável.
JORNALISTA IZABEL AVALLONE
São Paulo/SP
SACO SEM FUNDO
Então as excelências não satisfeitas com 2 bilhões para o fundo eleitoral, agora querem 6 bi? E na maior cara de pau ainda sentam para discutir? Até quando
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vamos aguentar esse desaforo? Pessoas morrendo de fome, desempregadas, sem
casas, sem saúde e o que dizer dos deputados que foram eleitos para mudar essa vergonha? Onde estão escondidos esses picaretas? Cadê aquelas vozes inflamadas
exigindo o fim dos roubos e da corrupção, era só fachada? Não dá mais para suportar
tamanho cinismo. Ou o povo acorda e reage ou vamos ficar reféns desses assaltantes
dos cofres públicos? Nenhum eleitor deve dar seu voto a quem os rouba na cara dura.
Vamos dar um basta a esse saco sem fundo.Acorda Brasil! (15/07)
APOSENTADO BENONE AUGUSTO DE PAIVA
São Paulo/SP
MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO EM CUBA
Os cubanos estão morrendo de fome e repressão pela polícia comunista por
manifestar a sua escravatura imposta por um regime desumano mantendo o seu
povo sem os principais itens de consumo necessário para a sua alimentação, sem
assistência médica, sem a vacina contra a peste chinesa e até falta de energia nos
hospitais provocando morte de internados. Onde estão o Globo-Lixo, Falha SP e
Estadinho SP que nada publicam a respeito? Por que os comunistas caviar Chico
Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso não vão até à ilha do terror para ajudar o país
da sua ideologia manifestada? (14/07)
R$ 5,7 BILHÕES PARA ABUSOS
R$ 5,7 bilhões de reais para os parlamentares chupins fazerem a festa de eleição à
custa dos contribuintes brasileiros que não tem nem um aumento justo dos seus vencimentos e ainda usar este recurso que já estava previsto para custear as despesas dos votos
impressos. Você vai concordar com isto, ciente que o Bolsonaro nada gastou de verba
pública na última campanha para se eleger presidente? Com essa verba pretendida pelos
parlamentares aproveitadores dos trabalhadores brasileiros daria para construir 57.000
casas populares para os cidadãos de baixa renda. Você vai ficar quieto e deixar que estes
corruptos abusem dos seus direitos e não se manifestar contra? (16/07)
NOVO MINISTRO DO STF
Disse o senador Renan Calheiros, o rei das "capivaras" que, o advogado-geral da
União, doutor André Mendonça, indicado para ocupar a vaga no STF ocupando a vaga
deixada pelo ex-ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, é "muito difícil". Ministro
sério, incorruptível, competente e com sábio conhecimento jurídico na Suprema Corte do
Brasil é um "supremo obstáculo" para todos os criadores de capivara que correm o risco
de ficar desamparados e ser visitados pela Polícia Federal e pela Justiça. (16/07)

ENGENHEIRO FERROVIÁRIO GERALDO DE CASTRO FILHO
Lagoa Santa/MG
ATÉ QUANDO SENHORES
COMANDANTES DAS
FORÇAS ARMADAS

Até quando vamos ter que
suportar a ditadura compartilhada pelo STF, TSE, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio de Mello,
Lewandowsk, Toffoli, Moraes,
“bruxas do STF”, Renan Canalheiros, Omar Aziz, Senadores
e Deputados esquerdopatas corruptos, cachaceiro corrupto e ladrão, Ze Dirceu, coronel Ciro
Gomes, rede Globo, CNN, Rede
Bandeirantes, Folha de SP, Estadão, VEJA, FORO DE SÃO
PAULO. Embaixador da CHINA?????? (13/07)
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EM FRENTE AO HOSPITAL ONDE
BOLSONARO ESTAVA INTERNADO

P

Exmas Autoridades,

ara conhecimento e ampla divulgação,
servindo, inclusive, como uma demonstração inequívoca de alto prestígio, frente
as “Fake News” de determinadas pesquisas, apresentadas principalmente por alguns órgãos da grande (?) mídia, de pesquisas (?) e de alguns órgãos de Poderes
da República, transmito a Vexas uma manifestação espontânea realizada em frente o
hospital onde o Presidente da República
foi internado, fruto de uma facada criminosa realizada por um opositor político, chamado Adélio, que ainda não foi indiciado
por esse crime, o que já teria ocorrido em
qualquer país civilizado!
Respeitosamente
Contra-Almirante José Carlos Lusitano

Finalizando, mais uma vez apresentamos um Boletim, em virtude das centenas de artigos e opiniões recebidos diariamente, dos quais selecionamos
aqueles que julgamos os mais oportunos e sem qualquer cronologia. Duvidamos que qualquer um deles possa ser contestado, principalmente pela PTVGlobo, Falha
de São Paulo ou pelo STF, que deverá receber uma grande e espontânea manifestação nacional no dia 7 de setembro. Não acreditamos na aprovação nos pedidos
de impeachment do Presidente Bolsonaro.
E A LUTA CONTINUA!

TÉRMINO DO BOLETIM SEMANAL Nº 16 DE 20 DE JULHO DE 2021
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Ilustrações: Internet

NÃOVOTOEM
É IMPOSSÍVEL ESCREVER
CORRUPTO SEM PT

VELÓRIO DO ITAMAR

MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS

Após seu funeral, Itamar Franco chega todo feliz e irradiante nos
portões do paraíso e dá de cara com S. Pedro.
- São Pedro - Itamar!!! Já te aguardava a um bom tempo!!!
Porquê essa demora toda pra subir???
- Itamar - tava curtindo minha vitória sobre o Mestre!!!
- São Pedro - Como assim???
- Itamar - não divulgue, mas acabo de bater o recorde do próprio Jesus!!!
- São Pedro - que recorde rapaz ?!?!?! Você tá doido???
- Itamar - Jesus morreu entre dois ladrões.
... OLHA A FOTO DO MEU VELÓRIO!!!

TOFFOLI X PHILLIPE D’ORLEANS e Bragança

“Quando você ataca as
instituições, você ataca a
democracia.
Dias Toffoli

“Errado” instituições não são a democracia, Instituições representam o
estado de direito. A democracia é a
vontade popular, atacar a vontade
popular é atacar a democracia e quem
tem atacado tanto o estado de direito
quanto a vontade popular é o STF”.

CABRAL O HOMEM QUE
DESVIOU 1 BI, AFIRMA SE
FALAR TUDO QUE SABE,
LULA MORRE NA CADEIA,
DILMA SERÁ PRESA E O STF
SERÁ FECHADO!

Philippe de Orleans e Bragança

ME RESPONDA:

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.
Hoje é o líder do PT na Câmara de Deputados!
Não podia ser outro!
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