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A HORA É AGORA!
VOTE EM NOSSOS CANDIDATOS

�Lula é meu pastor,
por isso estou
pastando!�

Jumentus 13 - Versículo 171

A Nossa
Bandeira

LEIA NA PÁGINA 12

07/O
ut

VOTE

CNPJ do candidato: 31.211.807/0001-05 CNPJ do jornal: 11.843.412/0001-00 - Valor anúncio: R$ 800,00
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GLOBO

PÁGINA 8 ACADEMIA
BRASILEIRA DE

DEFESA
PÁGINA 11

GUERRILHA DO
ARAGUAIA

PÁGINA 22

�SISTEMA�
PÁGINA 12



BOLSONARO 17BOLSONARO 17BOLSONARO 17BOLSONARO 17BOLSONARO 17

17

Para Presidente

TEMOS COMPROMISSO COM FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS

PREZADOS AMIGOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS
Vote certo em qualidade, honestidade, ética e atitude, para viabilizar os trabalhos e esforços que estaremos

desenvolvendo pela recuperação e desenvolvimento das Ferrovias e Metrôs de Minas Gerais e do nosso Brasil. Estamos
cientes dos anseios, necessidades e injustiças que estas laboriosas classes de trabalhadores estão sofrendo.

UNIDOS POR MINAS GERAIS PARA RECOLOCAR O BRASIL NOS TRILHOS
BRASIL ACIMA DE TUDO � DEUS ACIMA DE TODOS

VOTE PARA:
- PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 17

- DEPUTADO FEDERAL GENERAL MARCO FELÍCIO 1760
- DEPUTADO ESTADUAL CAIO BELLOTE 17600

VVVVVamos à
vitória!amos à v
itória!amos à v
itória!

amos à v
itória!

amos à v
itória!

Geraldo de Castro Filho
Engenheiro Ferroviário

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

SE VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM NÃO
VOTAR COMO FORMA DE
PROTESTO, LEMBRE-SE...

ELES
VÃO

VOTAR!!
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NOSSOS CANDIDATOS EM MINAS GERAIS
APOIADOS PELO GRUPO INCONFIDÊNCIA

PARA DEPUTADO FEDERAL/MG
VOTE

GENERAL MARCO FELICIO 1760
General Marco Felicio

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

TOLERÂNCIANUNCA! IMPUNIDADE JAMAIS

E-mail: marco.felicio@yahoo.com Site: www.marcofelicio.com.br

Caio Bellote Delgado Marczuk, Brasilei-
ro, casado, católico, pai da Amélia, pa-

drasto do Diego, Bacharel em direito pela
PUC Minas e militante Político desde 2005,
quando participou do movimento mineiro
pelo NÃO AO DESARMAMENTO.

Voraz militante contra a corrupção, foi
autor de um dos pedidos de Impeachment de
Dilma Rousseff e protagonista de momen-
tos memoráveis de combate a Fernando Pi-
mentel na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, onde sempre comparece no exer-
cício da cidadania. Esteve presente em
todas as manifestações de rua pelo impe-
dimento, ocorridas em 2015 e 2016 na
capital mineira e esteve em Brasília duran-
te a votação feita na Câmara dos Deputa-
dos. Defensor da redução da idade penal
e de leis penais mais rígidas, já se envol-
veu em confrontos com militantes dos
direitos humanos e combateu duramente
as ocupações estudantis promovidas por

baderneiros menores de idade que depre-
dam patrimônio público e privado.

Em 2013 esteve no Congresso Naci-
onal por diversas vezes para combater a
inserção da Ideologia de Gênero no Plano
Nacional de Educação. Em 2014 viajou para
dezenas de cidades mineiras para combater
a ideologia de gênero nos Planos Munici-
pais de Educação, tendo conversado com
dezenas de vereadores e participado de di-
versas audiências públicas. Em 2015 lu-
tou ativamente contra a inclusão da agen-
da de gênero no Plano Estadual Mineiro
de Educação. Participou ao longo dos anos
de atividades sociais em creches, hospi-
tais e orfanatos, sempre tendo seu olhar vol-
tado para as crianças carentes.

Como fundador e presidente do gru-
po católico Ordem dos Cavaleiros de San-
ta Cruz e do Instituto Belo Horizonte de
Ação Cidadã é conhecido por promover
palestras de grandes nomes nacionais em

Minas Gerais e grupos de formação polí-
tica, tendo sido responsável pela feitura
de três Simpósios Conservadores e pelo
sucesso de três Jornadas Contra o Abor-
to, tendo participado de Marchas Pela Vi-
da e de ajudado a organizar um bem suce-
dido evento na Associação Médica de Mi-
nas Gerais sobre o tema.

Em setembro de 2017 foi preso devi-
do a pressão de movimentos LGBT devido
a sua militância em defesa da família natu-
ral, contra a sexualização precoce das crian-
ças. Inimigo declarado de todos os parti-
dos comunistas existentes, já confrontou
publicamente figuras como Gilberto Car-
valho, Frei Betto, Leonardo Boff, Patrus e
Paulo Lamac. Na ocasião envolvendo
Carvalho virou meme em todo Brasil quan-
do perguntou �QUEM MATOU CELSO
DANIEL?� em um ambiente lotado de ar-
dorosos defensores de Lula e da Teologia
da Libertação.

Desde 2016 viaja Minas Gerais apre-
sentando palestras sobre os problemas
educacionais brasileiros, sobre o Projeto
Escola Sem Partido e a Base Nacional Co-
mum Curricular do MEC.

Monarquista, desenvolve um tra-
balho de rememoração da verdadeira his-
tória do Império Brasileiro através de pa-
lestras e eventos públicos com a expo-
sição de símbolos do passado histórico
brasileiro. É presidente da Juventude Mo-
nárquica e foi nomeado em 2017 diretor
do Círculo Monárquico Mineiro pelo chan-
celer Hugo de Castro.

Apoiador do movimento cívico de 31
demarço de 1964, é um grande divulgador do
trabalho do Capitão José de Barros Filho,
que combateu a Guerrilha do Araguaia e
presença constante nos eventos orga-
nizados por associações militares como
ABEMIFA e Grupo Inconfidência. Tem ar-
tigos publicados no Jornal Inconfidência.

PARA DEPUTADO ESTADUAL/MG
VOTE

CAIO BELLOTE 17600
E-mail: caiobellote@yahoo.com.br

Com o apoio do GRUPO e JORNAL
INCONFIDÊNCIA, de associações

demilitares como a AMIR/JF, de polici-
ais civis e militares, de ex-combatentes da
FEB, de maçons e de outros segmentos
atuantes da população mineira, aceitei e
registrei minha candidatura a Deputado
FederalporMinasGeraispeloPartidoSoci-
al Liberal (PSL) e coligação respectiva.

A grave crise que o Brasil atravessa,
Política, Social, Econômico-financeira e
Cívica, é grave e complexa.

Pode ser caracterizada, de forma
abrangente, pelos seguintes fatos: Cons-
tituição privilegiando direitos e não de-
veres, não consentânea com o Caráter
Nacional, imprópria para a resolução de
conflitos em presidencialismo de coali-
zão; intensa deterioração da infra-es-
trutura do País; ciência, tecnologia e pes-
quisas relegadas ao segundo plano; ca-
rência do atendimento às necessidades
básicas da população; 27 milhões de de-
sempregados; déficit público de 137 bi-
lhões de reais; dívida pública próxima
de 4 trilhões de reais, traduzindo a fa-
lência do País; tecido social fraturado
pelo ódio de origem ideológica, induzido,
fundamentalmente, pelo lulopopulismo
gramiscista; ação crescente do crime or-
ganizado; juventude perdida pelo uso de
drogas; insegurança da população; cerca
de 65 mil assassinatos por ano.

Tal crise é função do fracasso da

Nova República e dos seus governantes
e Poderes aparelhados, os quais, em sua
maioria, principalmente sob a direção de
FernandoHenriqueCardoso,Lula eDilma
Rousseff, nos últimos 25 anos, manco-
munados e permeados por intensa cor-
rupção, não serviram ao Brasil, mas do
País se aproveitaram criminosamente.

Assim, necessitamos, urgentemen-
te, de uma reforma política e de nova
Constituição. E não menos urgente, se
impõem numerosas medidas que sanem a
crise em que se encontra o País. Há, pois,
que se planejar e agir paulatinamente, em
ordem de prioridade e urgência.

Caso eleito, em matéria de Política
Interna, focarei a minha ação em prol da
melhoria da qualidade de vida do nosso
Povo.Prioritariamente, comênfasenaEdu-
cação Formal e Profissional, na Saúde,
Ciência, Tecnologia e Pesquisa, na Segu-
rança Pública e na Defesa. Lutarei pela
valorização dos profissionais das referi-
das áreas, dando-lhes condições mate-
riais, financeiras e psicológicas para o exer-
cício aperfeiçoado das respectivas profis-
sões, com dignidade e qualidade de vida.

Priorizaremos o apoio a obras de
infra-estrutura para redução em larga es-
cala do desemprego. Buscaremos apro-
var financiamentos à Agricultura e à In-
dústria, incentivando o aumento da qua-
lidade e da produtividade, visando os
mercados interno e externo.

Em se tratando de Política Externa,
trabalharei para que o País projete perfil
político-estratégico compatível como seu
desenvolvimento e Poder. Para tal objeti-
vo, lutarei para que tenhamos Política
Externa semviés ideológico, fiel aos prin-
cípios de independência, autodetermina-
ção e de não intervenção, apoiada por
Forças Armadas a altura de tal perfil, res-
paldando as decisões diplomáticas na de-
fesa dos interesses nacionais.

Lutaremos por acordos, com qual-
quer País do Mundo, que respondam aos
interesses nacionais.

Não adianta estigmatizarmos políti-
cos e o exercício da Política, embora en-
volvidos em intensa corrupção e outros
descalabros. É por meio deles e dela, po-
líticos e política, que mudanças ocorrem
no regime emque vivemos, influenciando
fortemente nossas vidas.

Ninguémmais do que nós,militares,
nesses últimos 30 anos, têm sentido na
própria pele tal realidade. Vencimentos
defasados, humilhante salário família de
0,16 centavos, uma pretensa LRM (Lei de
Remuneração) que castrou direitos e nos
proporcionou a menor remuneração mé-
dia entre todos os funcionários públicos
do Poder executivo.

A decisão de enfrentar esse desa-
fio, sabedor das dificuldades implícitas,
inclusa a falta de recursos financeiros, foi
tomada por coerência com a minha posi-

ção, tornada pública por artigos difundi-
dos nos principais jornais do País e em
palestras desde a minha passagem para
a Reserva.

Entre eles, enfatizo o manifesto
�ALERTAÀNAÇÃO�, subscritopormais
de 4milmilitares e civis, e artigos emprol
da formação de bancada, no Congresso
Nacional, constituída por militares da
Reserva e de Reformados.

A razão maior é possibilitar, num
contexto político, no qual a classe po-
lítica está desacreditada e desmoraliza-
da, a renovação do Congresso, buscan-
do uma nova mentalidade política de
servir a Nação e não dela se servir, tra-
duzindo a defesa do povo brasileiro, das
Forças Armadas e do País, estes vili-
pendiados por uma corja e asseclas que
se apossaram do governo e que tratam
da coisa pública como se propriedade
deles fosse. O atual assalto à Petrobras
é um claro e gritante exemplo.

Assim, há que ressaltar o valor
do voto responsável e consciente, O SEU
VOTO, seja Você militar ou civil, para
mudar a atual situação, dependendo
apenas de nossa união, de nossa deci-
são e de nossa vontade, buscando a elei-
ção de bancada de militares para o
Congresso Nacional.

Solicito o seu voto consciente, pois,
sem ele, a vontade e a ação consequente
para mudar não existirão!!!!!
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* Maria Lucia
Victor Barbosa

*Professora, escritora, socióloga, autora entre outros livros de "O Voto da Pobreza e a Pobreza do
Voto � a Ética da Malandragem", Editora Zahar e "América Latina � Em busca do Paraíso Perdido",

Editora Saraiva. - mlucia@sercomtel.com.br - www.maluvibar.blogspot.com.br

* Ipojuca
Pontes

* Ex-secretário nacional da Cultura, é cineasta, destacado documentarista
do cinema nacional, jornalista, escritor, cronista e um dos grandes pensadores

brasileiros de todos os tempos.

A cultura oficial brasileira, amparada
numa burocracia parasitária de pro-

porções paquidérmicas, vive de cevar, há
mais de cinco décadas, monstruosos ga-
tos gordos e insaciáveis cães famintos. A
cada ano, emdetrimento de uma população
crescentementemarginalizada, são despe-
jados incalculáveis bilhões de reais (ou
dólares) nas algibeiras de milhares e mi-
lhares de falsos artistas, pseudos acadê-
micos, grafomaníacos, �cineastas de (e
sem) prestigio�, picaretas de toda ordem,
professores universitários, produtores cul-
turais, promotores de festivais e shows mi-
lionários, amostras, cursos e eventos des-
cartáveisemescala inimagináveis.Faleiaci-
maemdesperdíciode incalculáveisbilhões,
mas o fato é que a cultura oficial brasileira é
uma caixa preta de fundo infinito.

Aqui, não se ouve falar na conquis-
ta de umPremioNobel de Literatura ou de
Ciência, na obtenção de um mero e des-
moralizado Oscar ou na láurea de uma
esquálida Palma deOuro. (A única, obtida
em 1962, foi produto do trabalho isolado
de um ex-porteiro de cinema e do talento
pessoal de um galã de chanchadas da
Atlântida, Osvaldo Massaini e Anselmo
Duarte, respectivamente, ambos despre-
zados pela intelectuária cabocla).

No entanto, em contraposição, basta
abrir um reles jornal de bairro e nele se
encontrará dezenas de membros da cor-
poração exigindo milionárias verbas públi-

GATOS GORDOS, CÃES FAMINTOS
OU A CULTURA DAMUCOSA

cas para consecução de seus projetos pes-
soais. A chave mágica para se abrir (ou
arrombar) os cofres do governo é, no jargão
da casta privilegiada, �a busca da identida-
de nacional� entendida como a busca voraz
deverbaspara se intensificar amanipulação
ideológica e política de minorias mistifica-
das � e se dar bem com o dinheiro fácil sa-
queado do bolso do contribuinte. Daí, ób-
vio, o domínio absoluto, nas ultimas déca-
das, dos partidos políticos de esquerda no
mando da nação corrompida.

O álibi da �identidade nacional� fun-
cionacomoumpretextopara
quem vomita em cima do
conceito do estado-nação,
se aferra na manha do
multiculturalismo e nos
avatares do politicamente
correto e do globalismo.

Nos últimos tem-
pos, a picaretagem acadêmica esquerdis-
ta industrializa, inicialmente como forma
de abordagem crítica de um texto literário
(e não apenas literário visto que toda
existência seria tida como �um livro� a ser
interpretado)peloviésdoalucinante �des-
construcionismo�, uma embromação do
marxismocultural articuladoparadesman-
telar a cultura tradicional. Um desses pi-
caretas tentou �desconstruir� o Hamlet,
de Shakespeare, em Londres, e acabou
levando uma sova. Literalmente.

A idéia de institucionalizar o en-

gajamento cultural como instrumento da
�luta de classes� ganhou força na era
stalinista com Andrei Jdanov, o ideólogo
membro doComitêCentral doPartidoCo-
munista Soviético, mentor e porta-voz do
�realismo socialista�, uma abominação
que tinha como princípio básico compro-
meter a criação artística para formar o
�espírito socialista das massas�. Quando
aportou no Brasil a partir dos anos 1930,
financiado pelo Kominform (agenciador
do célebre �ouro de Moscou�) o jdano-
vismo foi adotado como artigo de fé pelos

dirigentes do partido Co-
munista Brasileiro e leva-
do até as últimas conseqü-
ências por intelectuais mi-
litantes tais comoAstrogil-
doPereira,Dalcidio Juran-
fir,CamargoGuarnieri,Os-
valdo Peralva, Moacir

WerneckdeCastro,AlexViany (codinome
de Almiro Fialho), Nelson Pereira dos
Santos e Jorge Amado acabou largando
o PCB após descobrir, horrorizado, que as
ditaduras de esquerda são muitas vezes
piores do que as de direita.

Com a morte de Stalin e o degelo
kruscheviano, os comunistas largaram de
lado o leninismo e adotaram (nos anos
1960) o modelo socialista traçado pelo

corcunda Antonio Gramsci, cuja estraté-
gia consiste em �ocupar os espaços� para
criar um �novo senso comum� no incons-
ciente coletivo. De fato, examinando-se
direitinho, os esquerdistas não conse-
guiram mudar a alma do povo brasileiro,
que continua a acreditar emDeus, na pátria
enafamília.Mashojeelesdetêmporcomple-
to o aparelho do Estado e o controle das
instituições culturais. Sua burocracia, per-
feitamente mancomunada com as cor-
poraçõesvermelhas,operacommãodeferro
nas universidades, nas escolas, nas artes
emgeral, nosmuseus, nasmídias e,muito
especialmente, na imprensa.De intelectu-
ais de �miolomole� até jornalistas forma-
dos nos sombrios desvãos da KGB, todos
querem a �presença do Estado� que lhes
garanta, de forma permanente, a boa vida
de gatos gordos espreguiçados em coxins
macios. Ou, quando não, transmudados
emcães famintos a ladrar ferozmente, vis-
to que não querem, sob nenhuma hipóte-
se, largar o osso.

Sei do que estou falando porque co-
nheci a área defronte e por trás do balcão.

PS -Mucosa: em geral, refere-se a
membrana umedecida por secreções que
recobrem camadas orgânicas, entre
elas, o interior da genitália feminina.

A idéia de institucionalizar o engajamento cultural como instrumento da "luta de classes" ganhou força na era stalinista com Andrei
Jdanov, o ideólogo membro do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, mentor e porta-voz do "realismo socialista", uma
abominação que tinha como princípio básico comprometer a criação artística para formar o "espírito socialista das massas".

SÃOAS PESQUISAS INFALÍVEIS?

A discrepância en-
tre o que mos-

tram as pesquisas elei-
torais e o resultado
das urnas tem aconte-
cido em eleições pas-

sadas e recentes, não só no Brasil como
em outros países. Um caso que pode
ilustrar tal afirmação foi a eleição presi-
dencial norte-americana, quando ven-
ceu Donald Trump. Pelas pesquisas apa-
recia que Trump não conseguiria os de-
legados para sua indicação. Depois, que
perderia por larga margem para Hillary
Clinton. Isso fazia a festa da mídia bra-
sileira que até hoje parece desejar fazer
no Brasil o impeachment do presidente
norte-americano.

É próprio das campanhas políti-
cas o vale-tudo dos golpes baixos. En-
tram também em cena o marketing, o
Quarto Poder da mídia que inclui o Pa-
lanque Eletrônico da TV e, agora com a
evolução da tecnologia, o Quinto Poder
onde avulta o poderoso Palanque Digi-
tal das redes sociais composto pelo Face
Book, oWhatsApp, o Twitter, o Instagram,
os vídeos. E, porque não, às vezes as pesqui-
sas, que coma indução de certeza transmi-
tida através dos números podem influen-
ciar eleitores, distorcer a realidade, utili-
zar metodologia errada, propiciar inter-
pretações muitas vezes estapafúrdias.

Nessa eleição sui generis por conta
da presença do candidato à presidência
da República, Jair Messias Bolsonaro
(sem tempo de TV, sem coligações par-

Não quero ofender os estatísticos, mas seus resultados podem ser completamente irrelevantes
tidárias, sem recursos financeiros, mas
escudado pelo Palanque digital), os ins-
titutos de pesquisa o mostraram no mes-
mo patamar de 17% por um bom período,
Isto levou à conclusão de que ele havia
atingido seu teto para alegria dos adver-
sários. Entretanto, Bolsonaro foi, como
dizem os pesquisadores, "oscilando para
cima". Bem para cima por sinal.

Aos poucos os Institutos de pes-
quisa foram ajustando de
modo igual a subida de
Bolsonaro, 24%, 26%,
28%. Aconteceu depois
do atentado que quase ti-
rou a vida do candidato,
quando um matador de
aluguel o esfaqueou. En-
tão, lhe foi concedida gra-
dual ascensão que deixou
os outros postulantes bem para trás.

Quanto ao petista, Fernando Had-
dad, teve nas pesquisas uma subida ful-
minante, como a demonstrar que o presi-
diário pode exercer seu comando e fascí-
nio sobre as massas mesmo de dentro da
prisão. Afinal, anteriormente Lula aju-
dara ao esnobe Haddad a se tornar pre-
feito de São Paulo, mas, coisa curiosa,
não teve força política para reeleger o
pior prefeito da capital paulista, que con-
seguiu a inédita façanha de perder para
João Dória (PSDB) no primeiro turno.

Agora o pior prefeito de São Paulo
já e sente presidente da República, pronto
para reprisar Dilma Rousseff como
preposto do chefe. Diante disso se pode

perguntar: Por que Lula consegue tal re-
sultado com Haddad e quase nenhum
para Marinho, que postula o governo de
São Paulo e se encontra emminguada po-
sição perante os adversários? Afinal, Lu-
la, que reina nas propagandas gratuitas
apareceu abraçado com o companheiro
Marinho hipotecando-lhe apoio.

Dirão que no caso de Haddad a
identificação é maior, mesmo porquê o

petista afirma: "eu sou
Lula". Seria isso uma
boa propaganda? Se
Haddad perder, Lula
também perde o que
não é nada interessan-
te para o PT.

Existem ainda
alguns aspectos das
pesquisas que levam

a conclusões, tais como:O candidato com
maior intenção de votos tem também a
maior rejeição, logo vai perder. Ou então,
Bolsonaro que se encontra em primeiro
lugar vai perder de todos os candidatos
que se encontram bem abaixo dele no
segundo turno.

Contudo, se os resultados forem
outros, dirão os donos dos institutos que
as pesquisas refletem a realidade do mo-
mento, apesar das projeções que fazem
para segundo turno darem a impressão de
que são imutáveis. Todos os erros, então,
se justificarão apesar das imensas dife-

renças quando as urnas forem abertas.
De todo modo é interessante co-

nhecer o que disse, James Gulbrandsen,
gestor de investimentos da NCH Capital
e que foi publicado na Folha de S, Paulo
(22/09/2018�A13):

O gestor questiona a metodologia
do Datafolha e afirma "que as pesqui-
sas eleitorais trazem um recorte tenden-
cioso da população nordestina que ga-
nha até dos salários mínimos, utilizam
porcentagens menores que as reais de
pessoas que se afirmam católicas ou
evangélicas e trazem uma parcela maior
de pessoas que se identificam com ideais
de esquerda". "Para Gulbrandsen estes
erros de amostragem tornam as pesqui-
sas enviesadas, favorecendo candida-
tos como Ciro Gomes (PDT) e Fernando
Haddad (PT)". Diz também: "Não quero
ofender os estatísticos, mas seus resul-
tados podem ser completamente irrele-
vantes (para os investimentos)". Apon-
ta ainda, "um viés político do Datafolha,
da Folha e do UOL, empresas do Grupo
Folha, que afirma terem 'inclinações es-
querdistas".

O jornal apresentou na mesma
página sua defesa. Aguardemos o resul-
tado das urnas daqui a duas semanas para
conferir. Até lá o primeiro colocado con-
tinuará a sofrer muitas facadas verbais
dos desesperados pelo poder. Existe um
partido que sabe fazer isso muito bem.

Aguardemos o resultado das
urnas daqui a duas semanas
para conferir. Até lá o
primeiro colocado

continuará a sofrer muitas
facadas verbais dos

desesperados pelo poder.
Existe um partido que sabe
fazer isso muito bem.

Jorge Amado acabou
largando o PCB após
descobrir, horrorizado,
que as ditaduras de
esquerda são muitas
vezes piores do que as

de direita.
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* A. C. Portinari
Greggio

* Economista

A impressão do voto
pela "urna" eletrô-

nica, exigida por Bolso-
naro, não resolve nada.

Aliás, é ridículo usar esse nome
"urna". Se eu disser que um bicho coberto
de penas, com dois pés, duas asas, que
cacareja e bota ovos, é meu cachorrinho
de estimação, dirão
que sou louco ou
idiota. Mas quando
o Governo Federal
nos apresenta um
computador e diz
que é urna eleitoral,
quer que acredite-
mos.

Todo o com-
putador se compõe
de uma unidade cen-
tral com periféricos
de entrada e saída
de dados. A unida-
de central tem: (1)
processador,memó-
rias (2) RAM e (3)
ROM, (4) fonte de alimentação e (5)
placa-mãe. Esses componentes funcio-
nam de acordo com instruções da BIOS
(sistema básico de entrada e saída de
dados), e dos programas encarregados
de executar as operações. Para executar
sua função � processar dados � ele pre-
cisa ter dispositivos de entrada e de saí-
da de dados � teclados, monitores, co-
nexões com rede e com dispositivos co-
mo disquetes ou pendrives. A "urna" ele-
trônica, além de NÃO parecer com UR-
NA, tem TUDO isso. Portanto NÃO É
URNA, é COMPUTADOR. URNAS ser-
vem para guardar coisas. Nas eleições,
guardam cédulas com votos. Não fazem
nada além de GUARDAR. Já o compu-
tador PROCESSA DADOS. Processar
significa compilar, comparar, ordenar,
conjugar, separar, trocar, tudo o que o
programa mandar. Logo, não tem nada
de urna. É instrumento que pode ser
usado para mexer nos resultados con-
forme a VONTADE de quem o controla.

Além de poderem ser manipula-
dos na própria "urna", os votos digi-
talizados são transmitidos a outro com-
putador central, onde novamente po-
dem ser manipulados.

Além de poder alterar resultados,
a �urna� eletrônica pode IDENTIFICAR
OS ELEITORES E OS RESPECTIVOS
VOTOS, anulando assim o princípio
constitucional do VOTO SECRETO.
Observem qualquer seção eleitoral. Não
é preciso entender de informática para
verificar três fatos. Primeiro, os eleito-
res votam em sequência, um a um. Apre-
sentam-se e são identificados no termi-
nal da mesa, o qual está ligado à �urna�
por um longo cabo bem visível. Em se-

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS
Dizem que não vale, mas na terra do vale-tudo, tudo vale.

Os petistas, comunistas e gramscistas,
todos corruptos querem o LULA na
URNA. Aprovado, inclusive com foto

guida o eleitor vai à cabina e vota. Ve-
jam: a mesma �urna� identifica o eleitor
e em seguida registra o seu voto. Como
todo o computador, o funcionamento
da "urna" é continuamente sequenciado
e sincronizado pelo relógio interno do
processador. Esse relógio não pode ser
desligado porque dele depende o fun-

cionamento do processa-
dor, tal como o bumbo e a
corneta nas paradas mili-
tares. Portanto, tudo o que
acontece na "urna" é se-
quenciado e marcado pe-
lo relógio. A identificação
do eleitor namesa é imedi-
atamente seguida pelo vo-
to desse eleitor. São duas
sequencias paralelas e
sincronizadas. É facílimo,
pois, combinar as duas lis-
tas e assim identificar o
voto de cada eleitor. O
SISTEMA DE "URNAS
ELETRÔNICAS"VIOLA
OPRINCÍPIODOVOTO

SECRETO.
Além de serem gigantesca fraude,

as eleições eletrônicas SUFOCAM O
ESPÍRITO CÍVICODO POVOBRASI-
LEIRO. As eleições pelo antigo sistema
manual exigiam a participação da popu-
lação. Não poderiam acontecer sem que
milhares de pessoas em todo o Brasil
fossem mobilizadas para executar todo
o processo, desde as mesas até as apu-
rações. Eram convocadas pela Justiça
Eleitoral e serviam sem pagamento, por
dever cívico. Os partidos também con-
vocavam seus membros para fiscalizar

o processo. O Brasil inteiro se alvoroça-
va numa imensa festa da cidadania. Além
de transparente, o sistema manual era
exercício de democracia viva e atuante.

O sistema eletrônico acabou com
isso. Os mesários, coitados, se transfor-
maram em simples digitadores duma ge-
ringonça cujo funcionamento desconhe-
cem. Não há mais nada daquele febril e
tenso movimento de gente do povo a fa-
zer História e a participar da Política. No
sistema eletrônico, terminada a votação,

todos se apagam, se re-
colhem e aguardam o
veredito de Brasilia, re-
sultante de esquemas
ocultos, de programas
que ninguém conhece
nem tem condições de
auditar. Os que têm mí-
nima consciência se sen-
temcomopalhaços cini-
camente manipulados
pela quadrilha no poder.

O sistema eletrônico, portanto, vio-
la três princípios fundamentais do siste-
ma republicano.

Primeiro, permite manipulações e
fraudes, e certamente as comete.

Segundo, quebra o sigilo do voto.
Terceiro, exclui o povo do evento

mais importante da democracia.
Que fazer?
Imprimir os votos? Fotografar bole-

tins de "urnas" que não são urnas? Testar
o sistema com hackers?

Quanta ingenuidade.
Não adianta remendar ou aperfeiço-

ar o voto eletrônico.
É preciso acabar com ele.
UMADEMOCRACIADEVERDA-

DE SÓ DEVE ACEITAR ELEIÇÕES
CUJAS REGRAS E FUNCIONAMEN-
TO SEJAMCLAROS, TRANSPAREN-
TES E COMPREENSÍVEIS PARA
QUALQUERPESSOAMEDIANAMEN-
TE EDUCADA EM TODAS AS ETA-
PAS, DESDE O COMPARECIMENTO
DOELEITORATÉORESULTADODAS
APURAÇÕES.

O SISTEMA MANUAL É SIM-
PLES ECOMPREENSÍVEL PARATO-
DOS E PODE SER FACILMENTE FIS-
CALIZADOEAUDITADO.

O SISTEMAELETRÔNICO SÓÉ
COMPREENSÍVEL PARA POUCOS
TÉCNICOS,MASOSQUEOCOMPRE-
ENDEMNÃOCONSEGUEMAUDITÁ-
LO PORQUE SÃO IMPEDIDOS PELO
TSE. Mas não se trata apenas de auditar.
AINDAQUEFOSSE INTEIRAMENTE
ABERTOÀAUDITORIA, NÃOPODE-
RIASERACEITOPORQUEELEIÇÕES
TÊMDESERCOMPREENDIDASEFIS-

CALIZADAS POR TODA A
POPULAÇÃO.

OSISTEMABRASILEI-
ROÉESOTÉRICO,FECHADO
E INACESSÍVEL. Os que o
controlam estão envolvidos em
processos criminais por cor-
rupção e fraude. Muitos são
traidores que, ao abrigo duma
constituição feita por eles
mesmos, cometem crimes de
traição à Nação que em outros
países são punidos com pe-
nas duríssimas e infamantes.

PORTANTO,DEVESER
CONSIDERADOCOMO ILEGÍTIMOE
FRAUDULENTO.

Sentindo-se acuada, a quadrilha
no poder argumenta que a Oposição
TEMDOIS PESOSEDUASMEDIDAS.
Segundo eles, se a Oposição ganhar a
eleição, não reclamará do sistema ele-
trônico. Mas se perder, dirá que é frau-
de. Ou seja, só aceita se ganhar.

Não é verdade. A Oposição não
contestaria sua derrota se o sistema fos-
se manual e o povo dele participasse e
o fiscalizasse.

Mas com o sistema eletrônico, a
história é outra. A Oposição sempre foi
contrária às urnas eletrônicas. Apesar
disso, a quadrilha cinicamente se recusa
a mudar o sistema, e proibiu até a impres-
são do voto, sem explicar os motivos.

Evidentemente, seuobjetivoéa frau-
de. Não há outra explicação. Ela temmui-
tas razões para querer fraudar as eleições.
Pela primeira vez emmais de trinta anos a
Oposição tem condições de chegar ao

poder, com apoio do povo, dentro das
regras. Sem acordos, conchavos ou com-
promissos com a quadrilha. Ela está apa-
vorada. Seus chefes não podem sair às
ruas nem frequentar locais públicos.
Têm medo do povo. Por isso, estão dis-
postos a tudo. Para eles, é questão, não
direi de vida ou morte, mas de continuar
no poder ou perder tudo e amargar o
resto das suas vidas na prisão ou na igno-
mínia, tudo isso dentro das leis e regras
que eles mesmos criaram, contando com
a eterna impunidade.

Trata-se, pois, de vale-tudo.
Por isso, aOposição usa, sim,DOIS

PESOSEDUASMEDIDAS.
Se o sistema eletrônico der a vitória

à Oposição, não significará que é hones-
to. Será apenas sinal de que a quadrilha

pensou e meditou e resolveu recuar com
medo de rupturas ou de revolta caso afron-
te o eleitorado. Nesse caso, apesar de
vencer, a Oposição não mudará de opi-
nião quanto às "urnas" eletrônicas. Para
ser coerente, terá de abolir o atual sistema
e restaurar o antigo e confiável SISTEMA
ELEITORALMANUAL.

Mas se perder, a Oposição terá mil
razões para contestar os resultados, já
que vem denunciando o sistema há mais
de vinte anos

Logo, usar dois pesos e duas
medidas nessas eleições é
perfeitamente válido.

No século 20, isto era uma urna eleitoral

No século 21, o governo diz que isso é uma urna eleitoral

Nesse caso, isso é um cachorrinho poodle
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Na foto, vemos Vagner Freitas, presidente da CUT, Boulos, presidente do MTST e
Stédile, presidente do MST. Todos presentes, com Lula e Dilma no velório de Fidel

Castro, o assassino cubano, ocorrido em 26 de novembro de 2016. E ainda, os integrantes
do FSP, Raúl Castro, Maduro e o cocaleiro Evo Morales

O FORO DE SÃO PAULO
Criado em São Paulo em 1990 por Lula e Fidel Castro,
com a finalidade de recuperar na América Latina o
que foi perdido no Leste Europeu com a queda do
Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989

A mais perigosa organização revolucionária das Américas, continua atuando
em TODOS os países da América Latina, México e agora também Estados

Unidos, onde criou-se um Foro adicional, através de seus partidos de esquerda,
comunistas e de terroristas, inclusive no Brasil, e principalmente na Venezuela,
Nicarágua, Bolívia e Colômbia, com ordens emanadas do PT, que além de
fundador é o �cabeça� da organização e de Cuba.

Lula e Dilma são os maiores traidores, além de corruptos e mentirosos da
nossa verdadeira História. Lula permitiu a ocupação da refinaria da Petrobras na
Bolívia e enviou milhões e milhões de reais (dólares) para países africanos e sul-
americanos, mesmo sabendo que nada retornaria. Dilma também enviou milhões
de dólares do BNDES - a fundo perdido porque todomundo sabe que a ditadura
não paga a ninguém - para financiar o porto de Mariel em Cuba, e assinou o
fraudulento convênio "Mais Médicos� com os ditadores irmãos Castro, cujo
único objetivo era importar espiões para controlar a população brasileira anti-
petista. Merecem prisão perpétua!

E ainda vão a Cuba, acompanhados dos presidentes do MTST e candidato
à presidência Boulos (!!), de Stédile, do MST e Vagner Freitas da CUT para o
velório de Fidel Castro!!! DÁ NOJO!!!

NOSSO COMENTÁRIO

Não acreditamos na regularização dos pagamentos aos servidores públi-
cos em virtude do desinteresse do governador petista Pimentel em re-

cuperar os 200 milhões de reais recebidos ilicitamente pelos deputados es-
taduais da legislatura dos anos 2000 e por ter a maioria dos atuais parlamen-
tares mineiros sob seu controle.

Esses deputados ao assumirem seus cargos na Assembleia Legislativa
em 2015, se auto concederam um auxílio moradia no valor de R$ 4.300 men-
sais mesmo tendo residência em BH. Enquanto isso, o professorado mineiro
estadual recebe R$ 2 mil reais mensais, sem direito a vale transporte e re-
feição e ainda com o pagamento atrasado. É uma vergonha!

Recomendamos aos servidores públicos mineiros, em particular ao
professorado que jamais votem nesse governador corruPTPTPTPTPTo e nos atuais
deputados estaduais como fizeram anteriormente!

AO PROFESSORADO MINEIRO

*1/3 dos senadores se não reeleitos irão para a cadeia*.

* Humberto de
Luna Freire Filho

* Médico � Cidadão brasileiro sem medo de corruptos.

A revista Veja em sua edição espe-
cial de 50 anos escreve na capa o

seguinte: �VEJA nasceu na ditadura,
floresceu na democracia � e chega a
cinco décadas de vida pronta para
continuar a zelar pelo regime das li-
berdades�. Verdade?

De pronto, após a curta leitura da
capa me veio a ideia de fazer três pergun-
tas aos editores e aos leitores A primeira:
se eles, editores, ou algum leitor conhece
ou já ouviu falar de alguma ditadura que
permitiu ou permite a criação de uma re-
vista independente, ou de uma emissora
também independente como foi o caso da

MAIS UMA IMORALIDADE
DA REVISTA VEJA

TV Globo. Vou ficar
atento e se souber de
que emCuba vai ser cri-
ada uma revista independente pagarei a
passagem e estada para um repórter da
editora Abril fazer a cobertura do evento.

Só para lembrar aos mais novos,
ambos os veículos de comunica-
ção nasceram durante o regime
que hoje classificam de ditadura.
Na sequência, segue a minha se-
gunda pergunta: a Veja tinha ou
não tinha na época independência
para emitir suas posições? Se tinha
essa independência não existia di-
tadura, e se não tinha, que tipo de
conchavo foi feito com os ditado-
res? Finalmenteminha terceira per-
gunta: Roberto Civita e Roberto
Marinho apoiavam ditadores? Va-
mos deixar de ser hipócritas e parar
de chamar o leitor de idiota. Mere-
cemos respeito!

A revista Veja vive da publi-
cidade oficial superfaturada (men-
salão publicitário), e como a fon-
te está secando a editora já en-
trou na justiça com um pedido de
recuperação judicial para não fe-
char as portas. Situação semelhan-

te enfrenta as Organizações Globo, que
só ao BNDES deve 6 bilhões o que fez a
direçãomudar dos trilhos em2013 e decla-
rar em editorial que o fundador Roberto
Marinho estava errado quando deu apoio
ao regime militar. O assunto que veio à
tona novamente no recente encontro de
Bolsonaro na Globo News.

Publicado em 22 de setembro de 2018

Solicitamos aos prezados (e) leitores, moradores nas cidades de Minas Gerais, particu-larmente emAraguari, BeloHorizonte, Itajubá, Juiz de Fora,Montes Claros, PousoAlegre,
Santos=Dumont, São João Del Rei, Sete Lagoas, Três Corações e Uberlândia, que possam
ajudar em nossa campanha, com o seu trabalho em sua cidade, difundindo nossas candidaturas
e distribuindo material pessoalmente, fazendo "boca a boca" ou usando a Internet (E-mail,
facebook,Whatsapp, blogs, etc..), incluso a parentes e amigos civis para a difusão desta edição,
que se apresentem para a luta.

Tal solicitação tem em vista os recursos financeiros extremamente escassos, não
permitindo pagamento de viagens, estadias e alimentação, com raríssimas exceções.
Aqueles que possam de alguma forma ajudar, façam contato com o nosso coordenador
da campanha eleitoral Alexandre Lamounier (contato@uaia.com.br / telefones:
(31) 3565-5460 e 98835-0859); e diretamente com os candidatos Marco Felicio
(marco.felicio@yahoo.com, telefones (32) 3233-2457 e 99199-2831);

Caio Bellote (caiobellote@yahoo.com.br, tel (31) 98266-8888) e este Editor
(jornal@jornalinconfidencia.com.br e tel (31) 99957-3534 / 3344-1500)

Desde já, agradecemos o seu importante apoio.

JUNTOS SOMOS FORTES

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

A fotomostra a extensão do corte feito pelosmédicos
durante a cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora.

�Tem quem ainda fale que o atentado na véspera da
Independência do Brasil é fake news�, disse o sena-
dor.

O SENADOR MAGNO MALTA
PUBLICOU NO FACEBOOK UMA

FOTO DA REGIÃO ABDOMINAL DE
JAIR BOLSONARO
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* Luiz Felipe
Schittini

*Marco Antonio
Felício da Silva

*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

* TEN CEL PMERJ
Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão
do EM e Trabalho de Comando das Academia de
Polícia Militar D.João VI e Escola Superior da

PMERJ no período de 2000 à 2012.
E-mail: fschittini@gmail.com

Na condição de síndico
de umprédio não pos-

so perdoar dívidas de mo-
radores, que deixam de pa-

gar mensalmente as cotas condominiais,
bem como emprestar dinheiro do condo-
mínio para aqueles que tenho um certo
apreço.

Em 2013, a então presidente Dilma
Roussef perdoou uma dívida de US$ 12
milhões da Guiné Equatorial, dirigida por
um ditador sanguinário há mais de 35
anos. Dois anos depois o mesmo país
africano doou R$10 milhões para a Beija-
Flor fazer um enredo no carnaval, exaltan-
do-o. Na época Teodoro Obiang, vice-
presidente, e não por acaso filho do di-
tador, veio com uma comitiva de 40 pes-
soas para prestigiar o evento carnava-
lesco, hospedando-se em várias suítes
do Hotel Copacabana Palace. E agora,
neste último fim de semana, dia 15 de
setembro de 2018, no Aeroporto de Vi-
racopos, dentro de um avião daGuiné Equa-
torial, foram apreendidas malas con-
tendo US$1,4 milhão, R$ 55 mil, 20 reló-
gios de ouro e diamantes avaliados em
US$ 15milhões, que estavam comuma de-
legação chefiada por Teodoro Obiang. Pe-
lo visto nossos impostos foram muito bem

O DINHEIRO DO POVO BRASILEIRO
empregados nesse perdão tão generoso
para esse país africano. Aliás, os gover-
nos petistas de Lula e Dilma repassaram
bilhões de dólares a ditaduras comunis-
tas , como Cuba e Angola.

O PT institucionalizou a corrupção
no Brasil (políticos, agentes públicos e
empresários corruptos), bem como o"em-
préstimo" do dinheiro público, proveni-
ente dos nossos altíssimos impostos, para
países e políticos es-
trangeiros simpatizan-
tes e aliados ideológi-
cos da sua doutrina, de
perpetuação no poder,
custe o que custar. Os
grandes beneficiados
foram os países inte-
grantes do Foro de São
Paulo, entidade criada
por Fidel Castro e Lula
em 1990, com o objeti-
vo de implantar o co-
munismo de uma ma-
neira lenta e gradual
nas Américas do Nor-
te, Central e doSul. En-
globa o México; Antí-
gua e Barbudos; Argen-
tina; Bahamas; Barba-

dos; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colôm-
bia; Costa Rica; Cuba; República Domi-
nicana; Equador; El Salvador; Granada;
Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Ja-
maica; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Pe-
ru; SãoCristóvão; Santa Lúcia; SãoVicen-
te; Suriname; Trinidad e Tobago; Uru-
guai e Venezuela.Estima-se que o PT, no
período de 2002 à 2015 tenha desviado
uma quantia aproximada de R$ 200 bi-

lhões dos cofres públi-
cos brasileiros. Como
consequência o Brasil
cont inua estagnado
economicamente, amar-
gurando um desempre-
go demais de 13milhões
de pessoas.

O PT deu origem
a dois grandes escân-
dalos que todo(a) bra-
sileiro(a) jamais deve
esquecer: o mensalão,
que era uma propina
paga aos parlamenta-
res para votar de acor-
do com o presidente
Lula (ano de 2005) e o
petrolão que vigorou
de 2008 à 2015. Neste

algumas estatais dentre elas a Petrobrás,
Correios, Banco do Brasil, BNDES tive-
ram seus recursos financeiros desviados
pela corja petista.

Outubro se aproxima e não pode-
mos olvidar que o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso evitou o impeach-
ment de Lula, no ano de 2005. O PSDB
é o PT de terno e gravata importados ou
seja, farinhas do mesmo saco.

Que nas eleições de outubro pos-
samos alijar definitivamente esses pá-
rias, corruptos e sanguessugas do erá-
rio público do Brasil! E recordar é viver:
em outubro de 2015 a Câmara Federal
aprovou uma PEC de autoria do depu-
tado Jair Bolsonaro que previa emissão
de "recibos" junto aos votos nas urnas
eletrônicas. Infelizmente a medida não
foi adiante e ficaremos novamente reféns
das urnas eletrônicas.

Que Deus proteja a verdade e a
honestidade, nesse momento tão crucial
para o destino do nosso país!

O PT institucionalizou a corrupção no Brasil

Encontra-se, na Internet, ví-
deo que focaliza profes-

sora, do Ensino Médio, diante
de seus alunos e alunas, demons-
trando como se coloca uma "ca-
misinha" no pênis de um alu-
no, com a boca.

Para isso, manipula an-
tes o pênis do aluno para, após,
diante da turma perplexa e ex-
citada, colocar a camisinha,
com a própria boca, no pênis
do referido aluno.

Em seguida uma profes-
sora sorridente e alunos aplau-
dindo o ato tresloucado da mu-
lher, que se diz professora, o que
denigre a classe.

Sem dúvida, o crime de pe-
dofilia tornou-se matéria do En-
sino Médio, ministrada por de-
terminação do Ministério da Educação uti-
lizando-se do aparelhamento lulopetista que
invade tal Ministerio.

Em realidade, isto é a degradação
moral, da juventude, patrocinada por um
governo de canalhas com viés ideoló-
gico marxista- gramscista. Esses desejam
a destruição de valores perenes da So-
ciedade facitando a implantação de regi-
me comunista.

E o fazem a luz do dia, impunemente,
aos olhos de autoridades lenientes.

Tal ocorrência é, também, resultan-
te da dita "Democracia adolescente", ver-
dadeiramente uma bagunça inaceitável ,
pois, no Legislativo, deputados corruptos
criam leis para beneficiar individuos ou
grupos e não a Nação.

É essa "pretensa Democracia" que
não pode ser interrompida, segundo as
mesmas autoridades corruptas, para que
não se tenha "retrocesso inaceitável".

O acima é o defendido por irrespon-
sáveis, omissos e ignorantes ideologica-
mente, diante do descalabro em que se en-
contra a Nação.

OPOSIÇÃO INSANA
O PODER PELO PODER

General MARCO FELÍCIO/ CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL/ 1760

Paralelamente, o crime organizado se
expande pelo País, este à deriva. As fraque-
zas da dita "Democracia" são usadas para
matá-la por ousados canalhas.

Contam com o apoio da Imprensa
venal, a exemplo da famigerada Rede Glo-
bo, cujo crime maior é contribuir para a
destruição da Familia e de toda uma gera-
ção de jovens mergulhada nas drogas e
no alcoolismo, que idolatra o sexo sem
amarras. Nulas as esperanças de dias me-
lhores, pela falta de reação das "elites di-
rigentes", lenientes, e que privilegiam,
cada vez mais, direitos e não deveres.

Corrompidas de todas as formas, se
servem do País ao invés de servi-lo.

Grande parte dos jornalistas, assim
como a maioria dos professores de esco-
las e faculdades (como a professora do ví-
deo) e até mesmo de religiosos, de dife-
rentes crenças, não passam de militantes
políticos, gramscistas, usuarios do politi-
camente correto, agentes da agitação e da
propaganda do Marxismo Cultural. Usam,
o que é aceito passivamente pela Socieda-
de, as cátedras, os púlpitos e programa-

ções da Midia, televisada, falada e escrita,
aliados à ação de um sem numero de ONGs
e de organizações criminosas, como o
MST, financiadas com o dinheiro público
ou/e extermo para incutir em crianças, jo-
vens e adultos, principalmente nas mas-
sas carentes, o que denominam de "senso
comum modificado".

O "Senso Comum Modificado" é o
originário da substituição de valores tradi-
cionais e de parte significativa da herança
cultural, intelectual e moral, da chamada
"Sociedade Burguesa".

Assim, buscam a hegemonia das
classes subalternas e, com o novo balanço
de forças, a implantação da "Sociedade
Regulada" (regime comunista) na contra-
mão da História.

As pesquisas atuais de votações bem
como a propaganda eleitoral televisada,
inacreditavelmente, mostram um ex-presi-
dente, condenado e preso, como influente

partícipe. E sem qualquer ação do STE- no
sentido de obstar tal excrescência, apoia-
da por parte relevante de uma população
afastada da realidade e sem capacidade de
discernimento.

Esta é uma eleição atípica na qual
um candidato, Bolsonaro, se destaca dos
demais pela sua honestidade de caráter e
de propósitos e que encampa a vontade por
mudanças profundas de grande parcela da
população.

A possibilidade de sua vitória, que
cresce a cada dia, já lhe rendeu uma ten-
tativa de assassinato com extrema violên-
cia e quase morte.

Sofre ele forte oposição dos outros
candidatos que traduzem, em geral, a busca
do "mais do mesmo", caso um deles vença.

Este o caminho que, perigosamente,
trilhamos na direção de possivel conflito
interno diante de oposição insana que tem
como objetivo o Poder pelo Poder.

PARA PRESIDENTE BOLSONARO 17

Esta é uma eleição atípica na qual um candidato, Bolsonaro, se destaca dos demais pela sua honestidade de
caráter e de propósitos e que encampa a vontade por mudanças profundas de grande parcela da população.

Desde 2013 o MEC tem gerado muita discussão e
revolta devido às cartilhas de Educação Sexual

distribuídas nas escolas para crianças
a partir de 06 anos de idade

Teodoro Obiang , filho do
ditador da Guiné Equatorial
aproveitando a dívida de US$
12 milhões que Dilma Roussef
perdoou do seu país, em 2013
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REDE GLOBO

Quem ainda é petista, a
despeito de toda com-

provação de corrupção, con-
denação e prisão de vários

correligionários da cúpula do partido, de
Vaccari Neto a Lula da Silva, vota em Had-
dad e na Manuela do PCdoB.

Quem ainda é petista, por concor-
dar com a roubalheira, desmonte e prejuí-
zo (R$ 42 bilhões) ao patrimônio da Pe-
trobrás que o povo brasileiro está repon-
do fruto de suor e lágrima ao abastecer os
seus veículos próprios, do transporte pú-
blico e de carga e, pagando extorsivos rea-
justes nos preços dos combustíveis, vota
em Haddad e na Manuela do partido comu-
nista.

Quem ainda é petista apesar dos bi-
lhões de dólares sugados através o BNDES,
envolvendo empreiteiras para obras e cri-
ação de empregos em países dos compar-
sas corruptos em detrimento do povo bra-
sileiro que tem 14 milhões de desempre-
gados, vota na aliança PT/PCdoB.

Quem ainda é petista por admiração
à primorosa administração da �presiden-
ta� Dilma, responsável por uma das maio-
res recessões do país e devoto do Lula Li-
vre, vota na aliança PT/PCdoB.

Quem ainda é petista e torce para Lula
ser indultado, vota da dupla vermelha.

Quem ainda é petista por apoiar o
kit gay distribuído às crianças nas esco-
las, a ideologia de gênero, que homem
gay possa frequentar banheiro feminino,
vota no programa vermelho.

Na pesquisa divulgada no dia 18/09,
Haddad vem de abocanhar a segunda co-
locação na corrida presidencial, com vo-
tos dos ainda petistas lembrados acima. Bol-
sonaro liderando e bem à frente dos de-
mais.

Próximo à aliança PT/PCdoB, na in-
tenção de voto, está o candidato Ciro do

QUEMMERECE O SEU VOTO ÚTIL?

Na verdade, a Rede
Globo depende

do governo e o gover-
no depende da Rede

Globo. Nada menos do que relação sim-
biótica. Do rompimento dessa relação
de mútuo interesse, pode-se esperar
danos incalculáveis para ambos. Vide
no Início da decadência política da Ve-
nezuela. Apenas como simples exem-
plo, um torpe caso de simbiose política:
em 2013, durante governo do PT, o pa-
triarcado e a liderança de Roberto Ma-
rinho foram desprezados, desmoraliza-
dos e ofendidos por interesse político.
Sem dúvida, negociada ou imposta pelo
governo petista, a torpe traição decla-
rou nos principais veículos de comuni-
cação ter sido um erro editorial o apoio
que Roberto Marinho dera à Revolução
de 64. Portanto, espere de tudo, tudo
mesmo, nas posturas ocasionais e far-
sas editoriais dos grandes veículos de
comunicação.

Não sou e nunca fui empregado
ou beneficiário das Organizações Glo-
bo, mas sinto-me na obrigação de não
apenas transitar pelo contraditório, mas,
também, reconhecer a importância do
que oferece. Tive bastante contato com
o jornalismo deles quando exercendo a
função de coordenador do Curso de Co-
municação Social e, posteriormente,
chefe da Divisão de Ensino do Centro de

Roberto Marinho e Figueiredo

Início com uma afirmação incontestável: a democracia depende de liberdade de imprensa,
que precisa saber tratar razões, fatos, opiniões, reportagens e crônicas também por seus contraditórios

Estudos de Pessoal do Exér-
cito, Forte Duque de Caxias.
Conversei muito sobre o
exercício de jornalismo com
Armando Nogueira, então
Diretor de Jornalismo daRede
Globo. Sinto-me, portanto,
muito à vontade para opinar
tanto sobre o valor de forma-
dora de opinião que possui,
quanto as acusações de im-
probidade cultural e favore-
cimento político que a ela têm
sido atribuídas. Inicio com
uma afirmação incontestá-
vel: a democracia depende
de liberdade de imprensa,
que precisa saber tratar ra-
zões, fatos, opiniões, reportagens e crô-
nicas também por seus contraditórios.
O jornalismo ético retrata com fidelida-
de a realidade, enquanto o engajado a
constrói, degradando-lhe o sentido.

A informação, a notícia, como pro-
duto de consumo diário, depende da
credibilidade que oferece, sem a qual
fica o emissor diante de ameaça de fa-
lência. Destinada à mobilidade e varie-
dade de opinião das populações de lei-
tores, tem obrigatoriedade de oferecer
ampla informação a todas expectativas
de opinião e seus contrários. Nenhum
discurso é meramente racional. Sabe-se
pela Psicologia, pelo estudo das rea-

ções comportamentais, que aquilo que
se diz ou escreve sempre conterá ra-
zões e emoções, tenha conteúdo vul-
gar, técnico ou erudito. Não só se tem
que respeitar o dito e o escrito como
procurar conhecer-lhes as motivações,
antes de lhes serem atiradas as pedras
sempre prontas para atingir adversári-
os. A notícia precisa ser rápida e imedi-
ata, diante da possibilidade de tornar-
se inútil no dia seguinte. Assim é que
pode revelar, ocultar, ganhar credibi-
lidade, respeitabilidade, educar e até
perverter - ou não. Só não se deve es-
perar, mesmo do melhor jornalismo,
perfeita coerência temporal, igualdade

de opinião, razões e emoções
concordes e satisfatórias a to-
dos os leitores.

As Organizações Globo
têm enorme poder internacional.
Não há como tecnicamente des-
prezar a oferta que faz ao públi-
co de amplas opções artísticas,
jornalísticas e de apoio social,
também valorizada pelos vários
prêmios internacionais que tem
recebido. Contam com um exce-
lente corpo de repórteres, apre-
sentadores e comentaristas, ar-
tistas, autores e produtores. En-
tendo que as atuais divergênci-
as de opinião em valores e exi-
gências políticas são consequên-

cias de um mundo em crises e em deso-
rientações políticas internas. Assim é
que, mesmo exalando engajamento po-
lítico e não agradando - não raro de-
sagradam mesmo - charges de mau gos-
to, contestáveis valores morais nas pro-
duções de novelas e séries, socialismo
light ou explícito de conhecidos cronis-
tas, diagramações, editoriais políticos
do jornalismo, por mais que aconteçam,
é indiscutível a necessidade de conti-
nuarmos a tê-los e aceitá-los como im-
prensa livre, suporte da democracia,
ainda que hesitantes e engajadas em
muitos momentos.

PDT de Carlos Lupi. Ciro em vídeo recente
declara que devotou fidelidade ao PT por 16
anos. Ou seja, Ciro e Haddad têm a mesma
identidade. Votar em um ou outro é o retorno
do PT ao poder.

Depreende-se que a manutenção
consentida do Lula como candidato e, pre-
sente nas pesquisas, sem possibilidade de
participar do pleito, com índice inflado ao
que parece de forma exagerada não transfe-
riu para Haddad a totalidade dos votos de
possíveis eleitores do Lula. Mas, com a
ameaça do retorno petista ao governo, tem
servido de argumento para o voto útil no
candidato Alckmin (PSDB-FHC-Aécio).

Embora, as pesquisas sejam desacre-
ditadas pelos desencontros havidos em plei-
tos anteriores, são bem exploradas pelos
órgãos de imprensa, de um modo geral, de
acordo com pauta única que a todos orienta.

Na pesquisa acima citada, Bolsonaro

cresceu 2%, atingindo 28%, Haddad está
com 19%, Ciro 11%; Alckmin e Marina de-
cresceram, empatados tecnicamente em tor-
no de 7%, bem como Álvaro Dias, Amoedo
e Meirelles em torno de 2%.

Dois aspectos conflitantes nas can-
didaturas de Bolsonaro e Alckmin, primei-
ro, devido à expressiva diferença de tem-
po disponível na televisão; Alckmin dis-
põe de 332 segundos e 434 inserções e Bol-
sonaro, com 8 segundos e 11 inserções;
segundo, Bolsonaro mantém ascensão,
Alckmin se mantém mais ou menos estag-
nado (queda de 9 para 7%).

A demonstrar que a propaganda
agressivamente feita contra Bolsonaro nas
várias inserções com partes dos pronunci-
amentos do oponente não estão surtindo
efeito. Talvez pela maneira como as ex-
pressões são expostas (truncadas) e o co-
nhecimento na íntegra das pendengas

fartamente publicadas nas redes sociais
favoráveis à credibilidade em Bolsona-
ro. Claro, que o cidadão está atento e não
perdoa o artifício empregado na propa-
ganda do Centrão. Alckmin não tem atraí-
do o voto útil.

A pesquisa IBOPE (19/09) reforça
que a candidatura Alckmin em São Paulo
não vai bem. Isso no Estado onde foi go-
vernador por quatro vezes, que com ufa-
nismo exclama na sua propaganda farta
em minutos. E diz que tem experiência e
que está pronto. Mas, o eleitor não lhe cre-
dita esse reconhecimento.

Alckmin tem 13% na intenção de
votos, empatado com Haddad, que perdeu
na tentativa de se reeleger prefeito no pri-
meiro turno. Ambos não estão bem, pois que
Bolsonaro está no patamar de 30% na inten-
ção de votos do mesmo eleitor paulista.

No Rio de Janeiro, Bolsonaro lidera
com 30,4% enquanto Alckmin tem 4,1%.

Os demais, Amoedo, Álvaro e Mei-
relles em termos nacionais permanecem
no entorno de 2%.

O eleitor de Bolsonaro está mais
próximo de Alckmin, Amoedo e Álvaro
que rejeitam Lula e o petismo pelos de-
sastres sobejamente conhecidos nas suas
administrações.

Ao que parece, o perfil dos eleitores
de Alckmin, Amoedo e Álvaro está mais
próximo da candidatura Bolsonaro do que
de Ciro e Haddad/Lula.

Assim, o eleitor vai analisar os da-
dos expostos pelas pesquisas e despe-
jar o voto útil naquele que tem a vanta-
gem de sacramentar a vitória no primei-
ro turno e não arriscar a disputa no se-
gundo turno com a possibilidade de re-
torno do PT/PCdoB.
Bolsonaro é família e pela família!
ttps://www.youtube.com/watch?v=2EDNd4PqWxQ
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"Vai morrer gente", disse Gleise Hoffmann,
presidente do Partido dos Trabalhadores (PT).

"Vamos fuzilar!", disse Mauro Iasi, deputado
do Partido Comunista Brasileiro.

"Eles vão apanhar nas ruas",
advertiu José Dirceu.

"É preciso derramar sangue!",
arrotou Benedita da Silva.

QUEM QUER TIRAR BOLSONARO DA CORRIDA PRESIDENCIAL?

O dia 6 de setembro
de 2018 ficará gra-

vado na memória dos
brasileiros para sempre.
No começo da tarde des-

se dia, toda a imprensa foi sacudida com
a notícia do atentado sofrido pelo can-
didato presidencial Jair Messias Bol-
sonaro, na cidade de Juiz de Fora, Minas
Gerais, quando um homem o feriu gra-
vemente com uma faca no abdômen. Nes-
se momento, Bolsonaro participava de
uma manifestação com 25 mil seguido-
res na rua e estava sendo levado nos
ombros por um segurança. De repente,
um sujeito saiu da multidão, se aproxi-
mou e lhe desferiu o golpe.

Os escoltas e seguidores de Bol-
sonaro o levaram rapidamente a um carro
e o conduziram ao hospital Santa Casa de
Misericórdia que, felizmente, ficava perto
do local do atentado. Ele foi atendido por
uma equipe médica muito competente. A
vida de Bolsonaro estava em grave peri-
go. A facada havia atingido a aorta me-
sentérica e provocado uma forte hemorra-
gia interna. Bolsonaro perdeu a consci-
ência e sua pressão arterial caiu para 10/
3 e, sobretudo, a facada causou graves es-
tragos no sistema intestinal.

Estabilizada a pressão e detida a he-
morragia, os cirurgiões conseguiram su-
turar o intestino delgado, limpar a cavida-
de interna do abdômen e realizar uma co-
lostomia no intestino grosso. Ante a boa
resposta do organismo, o paciente pôde
ser transferido, um dia depois, ao Hospi-
tal Israelense Albert Einstein de São Pau-
lo, onde se recupera bem.

Jair Bolsonaro é um congressista
conservador e cristão de 63 anos, que
está em seu sétimo mandato par-
lamentar e agora aspira a ser
eleito presidente da Repúbli-
ca pelo Partido Social Liberal
(PSL). É popular e amado por
seus seguidores que o apelida-
ram de "mito". Bolsonaro de-
fende a segurança dos cida-
dãos e o direito de portar legal-
mente uma arma. Em troca, é
detestado por alguns elemen-
tos da classe política e por cer-
tos meios de comunicação, por causa de
suas ideias conservadoras.

Bolsonaro combate a corrupção, o
narcotráfico, a ideologia de gênero nas
escolas, sobretudo para crianças de tenra
idade como vem sendo tentado pelos go-
vernos petistas, é defensor da família tra-
dicional e se opõe ao aborto e ao feminis-
mo extremos. É um dos poucos congressis-
tas brasileiros que sempre criticou e de-
nunciou publicamente o Foro de São Pau-
lo e suas nefastas ideias.

Nas tribunas onde se expressa pu-
blicamente Bolsonaro faz denúncias sem
medo de ninguém. A resposta da esquer-
da a isso é lançar-lhe qualificativos insul-

Quem é a pessoa ou as pessoas que estão por trás desse atentado e quem está protegendo o agressor e por quê?
tuosos como "homofóbico" e "racista".
Essa gente o descreve como um "ma-
chista" porque ele, em matéria de empre-
go e nomeações, tanto no setor público
quanto privado, diz que o que deve ser
levado em conta é a competência para
exercer o cargo e não o sexo, enfurecendo
as feministas.

E sobre o agressor, o que se sabe?
Seu nome é Adélio Bispo de Olivei-
ra, um pedreiro de 40 anos, natural
de Montes Claros, Minas Gerais.
As primeiras investigações dizem
que viajou para Juiz de Fora há dez
dias e que alugou um quarto em uma
hospedaria. E que, apesar de estar
desempregado, pagou o aluguel de
um mês adiantado. Após o ataque,
as mesmas pessoas que participa-
vam da manifestação o prenderam.
Houve tentativas de linchamento,
mas a polícia o resgatou e o levou
para uma delegacia. Os fa-tos desse
atentado serão examinados à luz da
Lei de Segurança Nacional. Na ma-
nhã do sábado, após a audiência de
custódia, o réu confesso foi levado
para uma prisão federal de seguran-
ça máxima em Mato Grosso.

Em suas primeiras declara-
ções Adélio disse que havia feito
isso "por questões pessoais", por-
que "não gostava do candidato"
porque ele é "racista", e que havia agido
"em nome de Deus". Desde o começo
Adélio tentou passar a ideia -- e toda a
imprensa engoliu a farsa -- de que é um
"desequilibrado mental", que "não há
ninguém por trás do atentado" e que ele
"agiu sozinho", levando a imprensa a
rotulá-lo irresponsavelmente de "lobo

solitário". Entretanto, a Polícia Federal
encontrou em seu quarto um laptop e
quatro aparelhos celulares e está anali-
sando todo esse material. Nas re-des soci-
ais Adélio publicou fotos e textos onde
declara ser de esquerda, que foi membro
do PSOL, uma dissidência do PT, de 2007
a 2014. Também se diz comunista e simpa-
tizante do ditador Nicolás Maduro e outro
detalhe curioso: apesar de ser pobre, es-
tar desempregado e dizer que agiu por
conta própria, quatro advogados apare-
ceram rapidamente para defen-dê-lo, logo
após ser detido.

Experts em inteligência afirmam que
o aparecimento súbito de quatro advoga-

dos, surgidos do nada, é uma forte evi-
dência de que por trás do atentado há uma
organização terrorista bem estruturada.
Salientam que organizações desse tipo,
ante a detenção de um ou vários de seus
membros, cuidam logo de mobilizar uma
proteção jurídica, para que o réu (ou os
réus) não delatem os chefes ou outros
membros do bando criminoso.

Segundo esses experts, esse é o
"procedimento habitual" para que os de-
poimentos do ou dos detidos sejam uni-
formes e não incluam contradições que
possam orientar o trabalho da polícia e,
sobretudo, para evitar que os chefes e
os integrantes do bando sejam crimina-
lizados.

As perguntas que se impõem e que
necessitam ser respondidas o mais rápido
possível, são: como um sujeito desempre-
gado e de origem humilde necessita e po-
de pagar quatro advogados? Como, es-
tando desempregado, o criminoso pagou
o aluguel de um mês adiantado e de onde
saiu esse dinheiro? Como e por que al-
guém que não tem emprego nem o que
comer possuía quatro celulares? Por que
esse indivíduo frequentou uma escola de
tiro em Santa Catarina - a mesma que os
filhos de Bolsonaro frequentavam - e para
quê? Quem é a pessoa ou as pessoas que
estão por trás desse atentado e quem está
protegendo o agressor e por quê?

Ninguém sabe nada ainda, mas os
investigadores sem dúvida encontrarão a
verdade, sobretudo porque Jair Bolsonaro
é muito querido entre as Polícias e os
militares brasileiros.

Para poder compreender o quão
kafkiana é essa situação, vale a pena lem-
brar o que alguns indivíduos escreveram
e continuam escrevendo nas redes so-

ciais e no Youtube. São pessoas que, ao
contrário do candidato Jair Bolsonaro,
pregam o ódio mais bestial contra toda
pessoa que não comungue do ideário
comunista. Vejam algumas frases:

"Vai morrer gente", disse Gleise
Hoffmann, presidente do Partido dos Tra-
balhadores (PT), referindo-se à possibili-
dade de Lula ser preso, como de fato

aconteceu em abril desse ano.
"Vamos fuzi lar!" , d isse

Mauro Iasi, deputado do Partido
Comunista Brasileiro, pelo mesmo
motivo.

"Eles vão apanhar nas
ruas", advertiu José Dirceu, líder
do PT, fundador e eminência par-
da do Foro de São Paulo. Dirceu
foi condenado na Operação Lava
jato, porém, graças a um magistra-
do do STF, foi libertado e está
livre e sem nenhum controle da
Justiça, como se não tivesse sido
condenado.

"É preciso derramar san-
gue!", arrotou Benedita da Silva,
outra deputada do PT e adoradora
de Lula.

"Vamos incendiar o país!",
esbravejou um dos líderes do Mo-
vimentos dos Trabalhadores sem
Teto (MTST), organização mar-
xista que apóia o PT.
O que aconteceu após esses cha-

mados à violência dessas pessoas? Nada.
A justiça brasileira fez vista grossa.

O asqueroso atentado em Juiz de
Fora ocorreu no mesmo dia em que o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apro-
vou a candidatura de Jair Bolsonaro e no
mesmo dia em que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) negou um recurso extraordi-
nário impetrado pelos advogados de Lula,
para que ele pudesse fazer campanha.
Ocorreu poucos dias depois que o TSE
impugnou, por maioria de 6 x 1, a candida-
tura de Lula e o tirou definitivamente da
corrida eleitoral. Não menos importante
lembrar, também, que foi um dia antes do
7 de setembro, data comemorada e reve-
renciada por todos os militares brasilei-
ros, como se fosse o golpe final.

São só coincidências? Não acredi-
to. Cabe agora à Polícia Federal não só in-
vestigar e descobrir os detalhes desse
atentado, mas também denunciar e julgar
quem ou quais autores intelectuais estão
por trás desse ato criminoso. O país espe-
ra e confia nisso.

E só para constar: eu sou mulher,
mas voto em Bolsonaro sem medo.
Artigo escrito originalmente em espanhol, e

publicado nos sites colombianos: Colombian
News, Periodismo sin Fronteras e o do

Coronel do Exército Luis Alberto Villamarín
Pulido. Também traduzido para o francês, e

publicado no site Dreuz Info.

*Aristóteles
Drummond

* Jornalista - Vice- Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br
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Este agosto marcou o
centenário de um

dos maiores realizado-
res da história republi-
cana: Mario Andreazza.

Poucos fizeram tanto pelo país em termos
de estradas, saneamento, habitação e pela
integração de territórios como Rondônia
e Roraima, hoje estados da federação.

Andreazza veio com o presidente
Arthur da Costa e Silva, numa equipe de
jovens que deram início a maior arrancada
desenvolvimentista do Brasil, tendo no
comando da economia, Delfim Netto, en-
tão com 39 anos. Como ministro dos Trans-
portes, inovou ao mandar duplicar a Via
Dutra � que liga o Rio a São Paulo � em
regime de urgência e aproveitando a es-

BENFEITOR DAPÁTRIA
Abaixo a ingratidão! Obrigado, Mário Andreazza!

trada existente. E mandou asfaltar a emble-
mática Belém-Brasília, que era intransi-
tável parte do ano. Pragmático, derruba-
va entraves burocráticos.

Deve-se a ele estradas fundamentais,
como a Rio-Santos, cuja obra se arrastava há
décadas, a Rio-Juiz de Fora � na gestão de
Elizeu Rezende, membro de sua equipe �, e
a ligação do Rio Grande à fronteira uruguaia
com estradas de qualidade. Fez ainda a BR
135, que liga a Bahia, BR 040 na altura da
mineira Curvelo, além das fundamentais
Transamazônica, Manaus-Porto Velho e Ma-
naus � Boavista, Cuiabá -Santarém . Cons-
truiu, com muita vontade e prestígio po-
lítico, a Ponte Rio-Niterói, justamente
com o nome de Presidente Costa e Silva,
criticada veementemente pela oposição.

Um fenômeno de dinamismo, entu-
siasmo e coragem, esse brasileiro de gran-
des obras também era dotado de grande
sensibilidade social. Foi ele quem mais cons-
truiu casas populares e investiu no sanea-
mento básico, quando no Ministério do
Interior, no governo João Figueiredo. E era
respeitado e reconhecido pela correção, da
qual é prova a vida modesta de sua viúva,
ainda viva, dos filhos e netos. Democrata,
mas ciente de suas responsabilidades em
momento grave da vida nacional, assinou
o AI-5, solidário com seus companheiros
de ministério, quase todos civis.

Naturalmente seu nome foi cogita-
do para a sucessão de Figueiredo. Mas
perdeu a indicação para Paulo Maluf, por
larga margem, pois a convenção foi livre

e seu oponente, além de apresentar tam-
bém um grande acervo de obras, era po-
lítico dedicado e preparava a convenção
há muito. Caso enfrentasse qualquer um
dos demais nomes citados a época, An-
dreazza teria vencido fácil.

O Brasil não pode esquecer ben-
feitores como esse. Espera-se, aliás,
que ele sirva de exemplo para o surgi-
mento de um novo fenômeno com a mes-
mas disposição, honestidade e compe-
tência para realizar. De fofocar, estamos
cheios.

Abaixo a ingratidão!
Obrigado, Mário Andreazza!

9
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Cel Osmar José
de Barros Ribeiro

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

(continua)

* Manoel Soriano Neto

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

antepassados em conquistá-la e mantê-la.�
General Rodrigo Octávio / 1º Comandante Militar da Amazônia (1968/1970)

AMAZÔNIA � O GRANDE DESAFIO (XIV)

FIZEMOS
ONTEM!

FAREMOS
SEMPRE!

Estamos próximos das eleições quan-
do serão escolhidos, pelo sufrágio

universal, além do novo Presidente da
República, uma parcela do Senado, de-
putados federais, governadores e de-
putados estaduais.

A bem da verdade, todos espera-
vam a reedição do embate entre dois pri-
mos: a esquerda, representada pelo Parti-
do dos Trabalhadores (PT) e a social de-
mocracia, bandeira do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB). Na ver-
dade, caso tal embate ocorresse, nada
mais seria que uma briga de família, posto
que a raiz de ambos os partidos repousa
nos ensinamentos marxistas, atuali-
zados pelos ensinamen-
tos de Gramsci e seus ca-
minhos, para atingir o
�paraíso socialista�, di-
vergem apenas na forma.
Resumindo: o PSDB é o
PT de paletó e gravata.

Até algum tempo,
tudo corria segundo os
costumes políticos naci-
onais: as correntes de es-
querda, em boa parte dis-
sidentes do PT, como de costume sem se
entenderem, lançaram diferentes candi-
datos; um bom número de partidos, di-
tos de �centro� reuniram-se, após os
convenientes acertos para a distribui-
ção do butim, em torno daquele postu-
lante cuja vitória, dado o apoio recebido,
seriam favas contadas; um outro partido,
esse especializado em apoiar os vitorio-
sos, fossem eles quais fossem, após anos
sem apresentar um concorrente à presi-
dência da República, indicou um ex-
ministro da Fazenda com larga vivência
nos meios econômicos. Outros candi-
datos surgiram, de defensores das ideias
liberais aos conservacionistas, todos
sem grande oportunidade de assumir o
Poder Executivo.

Porém, contrariando as regras não
escritas, surgiu um cataclismo represen-
tado por um deputado federal que, sem
tempo de propaganda televisiva ou apoio
da imprensa mais tradicional, tomou o
primeiro lugar nas intenções de voto, ain-
da que apresente elevado índice de rejei-

AHORADADECISÃO

ção segundo levantamentos feitos por
firmas ditas especializadas.A razãomaior
do seu sucesso vem sendo a oposição
à tradicional troca de favores, cujo ápi-
ce vamos encontrar no �governo de coa-
lizão� desenvolvido ao longo dos treze
anos de hegemonia petista e que redun-
daram na maior corrupção jamais prati-
cada em nossa terra.

A reação não se fez esperar. Os po-
líticos, de diferentes extrações ideológi-
cas, logo procuraram desqualifica-lo e,
nessa tarefa, tiveramo apoio dosmeios de
comunicação que colocaram-se, como
vem acontecendo no Brasil há muitos
anos, a serviço dos poderosos, eis que

existe, entre os que levam
ao grande público o conhe-
cimento dos fatos, uma
enorme faltadecompromis-
so com a ética pois, no afã
de agradar aos poderosos,
demonstram covardia, um
medo patológico de defen-
der o que é correto. Existem
atémesmo aqueles que res-
ponsabilizam a vítima, em
lugar domarginal que a rou-

ba, fere ou mata. É a praga do �politica-
mente correto�.

Está chegando a hora da verdade.
Há quem diga que esta será, muito prova-
velmente, a eleiçãomais decisiva, embora
ainda indefinida, da história republicana.
Pela primeira vez, um candidato sem liga-
ção compartidos de peso, sem contar com
a simpatia dos meios de comunicação e a
dos herdeiros do histórico patriarcalismo
nacional, ameaça o poderio político e eco-
nômico daqueles que, ao longo dos anos,
habituaram-se a dar as cartas na vida de
milhões de pessoas.

Tal candidato, com suas qualida-
des e defeitos, representa a sede de mu-
dança, a ânsia por novos e melhores tem-
pos que permeia a sociedade. Seu rival
mais poderoso, títere de um presidiário
quemanobra os cordões do PT desde uma
�sala de estado-maior�, representa o ca-
minho da servidão.

Aproxima-se a hora da decisão!
A sorte está lançada!
Que Deus nos proteja!

O tema que vimos abordando - a bio-
diversidade amazônica - é por de-

mais amplo e complexo, pelo que ainda
discorreremos sobre o mesmo. É certo
que a preservação do bioma amazônico,
em especial de sua �flora selvagem� - ain-
da em plena transformação - daí falar-se
em �meta-flora da Amazônia�, constitui-
se em problema prioritário para nós brasi-
leiros. Felizmente, tudo que diga respeito
à Amazônia Brasileira vem desper-
tando o interesse nacional! Ela é
alvo de uma pertinaz cobiça estran-
geira (nunca é demais repetir este
truísmo), desde o século XVII, a
qual se agudizou nos dias hodier-
nos, em vista da progressiva escas-
sez de recursos naturais e matérias
primas nos países desenvolvidos.
Ao Brasil, que detém quase 63% da
Gran ou Pan-Amazônia, cumpre
guardá-la, defendê-la e explorá-la
racionalmente, sem considerar a opi-
nião dos que a desejam, com escu-
sas intenções, �preservá-la�, como
um intocável museu, parque ecoló-
gico ou santuário natural do plane-
ta, como se apregoa, alhures... Com
acendrado patriotismo, as Forças
Armadas (FFAA) vêm se desdo-
brando em toda a imensa região a
fimde suprirem, parcialmente, o preo-
cupante déficit de Soberania Nacional lá
existente, como já alertaram à nação, vá-
rios comandantes militares.

A floresta amazônica não pode ser
�congelada�, como se uma estratégica e
imensa reserva técnica fosse, para a uti-
lização a médio e longo prazos por nações
hegemônicas, que, por isso, pugnam por
seu tombamento como �patrimônio co-
mum da humanidade�, tal e qual vetustos
patrimônios, v.g., da arquitetura, como a
romana, de países muito antigos, em es-
pecial da Europa. A Amazônia não é o pro-
palado �inferno verde� que por aí difun-
dem, com malévolos intuitos; ela é, sim,
dos brasileiros, na parte que nos cabe, geo-
graficamente, para nosso próprio usufru-
to. Então, devemos estar aprestados con-
tra veleidades alienígenas em internacio-
nalizá-la ou, como dizem mais recente-
mente, �planetarizá-la�, transformando-a
em gigantescos laboratórios de experi-
mentação (em geral à busca de patentes
para produtos da fauna e flora locais, on-
de atuam muitas entidades científicas trans-
nacionais) ou em incomensuráveis �jar-

dins botânicos� (não se pode derrubar ne-
nhuma árvore) ou �zoológicos� (a acultu-
ração dos indígenas é peremptoriamente
proibida), em nome de um antipatriótico,
pertinaz e entreguista aparato ambienta-
lista/indigenista. E, diga-se, não se trata
de nenhuma teoria da conspiração. Ela
deve, pois, ser defendida, como dizia o
Barão do Rio Branco, �a ferro, a fogo e a
sangue�, se necessário.

A ameaça ao ecossistema amazôni-
co vem sendo estudada por várias organi-
zações nacionais e internacionais (umas,
de extrema seriedade, e outras, nem tanto,
até por que se encontram atreladas a inte-
resses forâneos). Destarte, vem se afir-
mando, com bastante exagero, que a Ama-
zônia está se �desertificando�, podendo
se transformar, no futuro, em uma enorme
savana, pela ação do homem e da natureza
- em face do aquecimento global que afeta
o clima da Terra. Quanto às causas huma-
nas, o desmate é a principal delas, ocasi-
onado pela extração ilegal de madeira, ga-
rimpagem, agronegócio (com o plantio de
espécies estranhas ao meio ambiente da
selva tropical) e pela pecuária que res-
ponde, sozinha, por cerca de 15% das
emissões globais de gases, interferindo
no efeito estufa (assinale-se que isso não
é consenso...). E o quadro tende a se agra-
var, mercê da crescente demanda chinesa
por mais carne para consumo de sua po-
pulação de 1,4 bilhão de habitantes, for-
necida em parte pelo Brasil.

Pela primeira vez, Bolsonaro, um candidato sem ligação
com partidos de peso, sem contar com a simpatia dos
meios de comunicação e a dos herdeiros do histórico
patriarcalismo nacional, ameaça o poderio político e

econômico daqueles que, ao longo dos anos, habituaram-
se a dar as cartas na vida de milhões de pessoas.

Bolsonaro com suas
qualidades e

defeitos, representa
a sede de mudança,
a ânsia por novos e
melhores tempos
que permeia a
sociedade.

ARMAS EM FUNERALARMAS EM FUNERALARMAS EM FUNERALARMAS EM FUNERALARMAS EM FUNERAL
CEL. GILBERTO FREITAS / CEL. ANTÔNIO ALBERTO DA SILVA LISBOA
Lamentamos profundamente informar o passa-

mento de dois de nossos associados/assinantes
ocorrido no mês de agosto, os coronéis Gilberto
Freitas e Antônio Alberto da Silva Lisboa , contem-
porâneos na EPPA - Escola Preparatória de Cadetes
de Porto Alegre nos idos de 1950.

GILBERTO, nascido em 04 de fevereiro
de 1932 na cidade mineira de Formiga, onde foi
sepultado em 12 de agosto, foi declarado As-
pirante a Oficial de Artilharia em 8 de maio de
1954, na Turma Santos Dumont. Residia e no
Rio de Janeiro, era solteiro e conhecido cari-
nhosamente como �Formiga� e foi durante uns
20 anos colaborador do Inconfidência como
seu associado. Formou-se em advocacia e or-
ganizava mensalmente as reuniões dos rema-

nescentes da sua Turma no Rio de Janeiro, em almo-
ços no Clube Militar, bastantes concorridos e feste-
jados com sorteio de brindes, parabéns para você e
contos de �causos� que não faltaram em seus 86 anos
de amizades e camaradagens. Que Deus o tenha!

LISBOA, gaúcho de Porto Alegre, nascido em
8 de outubro de 1933, faleceu nessamesma cidade onde
morava, pouco antes de completar 85 anos. Foi declara-
do Aspirante a Oficial de Infantaria em 5 de abril de
1955, na Turma Aspirante Mega e serviu durante a
maior parte de sua carreira no Rio Grande do Sul.

Foi instrutor na AMAN e professor de História
no Colégio Militar de Porto Alegre e ao terminar a
ECEME, logo a seguir assumiu o Comando do Bata-
lhão de Infantaria em Jaguarão/RS.

Colaborador do Inconfidência durantemais de 10
anos, enviando documentação e jornais de Porto Ale-
gre e do Uruguai, onde possuía uma propriedade.

Deixa a viúvaYolanda e as filhasMirella,Mariza
e Márcia, a quem apresentamos as nossas condolênci-
as e sinceros sentimentos pela perda irreparável.

1950
Escola Preparatória
de Porto Alegre... ...hoje Colégio

Militar
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Prof. Antoniolavo Brion
Gen. Ex. Antônio Hamilton Martins Mourão
Jorn. Aristóteles Drummond
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Dr. Carlos Nejar
Prof. Dr. Denis Lerrer Rosenfield
Adv. Emílio A. Souza Aguiar Nina Ribeiro
Gen.-Div. Francisco Batista Torres de Melo
Prof. Dr. Francisco Martins de Souza
Cel. Ex. Gelio Augusto Barbosa Fregapani
Adv. Gustavo Miguez de Mello
Brig. Helio Gonçalves
Eng. Herman Glanz
Maj.-Brig. Hugo de Oliveira Piva
Maj.-Brig. Umberto de C. Carvalho Netto
Vice-Alte. Ibsen de Gusmão Câmara .
Ten.-Brig. Ivan Moacyr da Frota
Prof. Dr. Ives Gandra da Silva Martins
Dep. Fed. Jair Messias Bolsonaro
Cel.-Av. João Carlos Goncalves de Sousa
Prof. Dr. João Ricardo Carneiro Moderno
Sen. José Bernardo Cabral
Adv. Luciano Saldanha Coelho
Cel.-Av. Luís Mauro Ferreira Gomes
Gen.-Ex. Luiz Cesário da Silveira Filho
Gen.-Ex. Luiz Gonzaga Schroeder Lessa
Econ. Marcos Coimbra
Emb. Marcos Henrique Camillo Côrtes
Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Amorim Wesley
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Ten.-Brig. Octávio Júlio Moreira Lima .
Vice-Alte. Othon Luiz Pereira da Silva
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Desemb. Reis Friede
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ACADEMIA BRASILEIRA DE DEFESA
Pro Patria

A Academia Brasileira de Defesa � ABD � vem a público
manifestar sua indignação com o atentado terrorista co-

varde perpetrado contra o Deputado Jair Messias Bolsonaro,
um de seus Membros, sobre quem recai a esperança dos
brasileiros de solução para a grave crise institucional que
se abateu sobre o País e o degradou política, econômica e so-
cialmente, comprometendo-lhe a perspectiva de futuro.

Há 83 anos, essas mesmas forças, agora beneficiárias
do homicídio tentado, vêm conspirando contra a nossa li-
berdade, com sucessivas tentativas de implantação de regi-
me ditatorial de partido único e unidade de pensamento,
inspirado em ideologia deletéria alienígena, totalmente ul-
trapassada e divorciada de nossas tradições, tentativas das
quais, somente, sobrevivemos como Nação livre e sobera-
na, graças às intervenções salvadoras das Forças Armadas,
que abortaram todas as investidas anteriores.

Desta vez, mediante campanhas caluniosas orquestradas
contra as Instituições que, até então, lhes frustraram as expec-
tativas, pensaram tê-las neutralizado e, portanto, estarem segu-
ras e prontas para lograr seu objetivo, sem o risco de oposição.

Erraram na avaliação, duplamente. Primeiro, porque,
antes que houvesse resistência das Forças Armadas, poli-
ticamente, a sociedade buscou solução eleitoral para repor
tais forças na lata de lixo da História, de onde jamais lhes
deveria ter sido permitido que saíssem. Erraram, também,
quando supuseram que as Forças Armadas estivessem neu-
tralizadas e que se omitiriam quando chegasse a hora certa.
Todos os brasileiros honestos e minimamente atentos sa-
bem que depor uma ditadura ou impedi-la de ser implantada
não é atentar contra a Democracia, como querem fazer crer,
mas salvá-la de quem a quer destruir.

A ABD não fala, nem poderia fazê-lo, pelas Forças
Armadas, apenas expressa a sua opinião, lastreada na expe-
riência adquirida em todos os anos em que vem estudando
o Brasil sob a ótica da defesa de sua cultura, de seus valores,
de suas instituições, de sua soberania e de seus patrimôni-
os cultural, histórico, territorial e material.

Repúdio ao atentado contra Bolsonaro
A Academia Brasileira de Defesa repudia as declarações

de políticos filiados a partidos de esquerda, rapidamente difun-
didas pelos meios de comunicação, que tentam minimizar a
gravidade do atentado sofrido, além de responsabilizar a
vítima por sua ocorrência, como na infeliz manifestação do
Ministro Extraordinário da Segurança Pública, o Sr. Raul
Jungmann, que atribuiu a ação criminosa a um �lobo solitá-
rio� e fez parecer que o Deputado Bolsonaro somente fora
atacado, por não ter seguido as recomendações da Polícia
Federal.Não se trata de culpar ou absolver a Polícia Federal,mas
de encontrar os verdadeiros responsáveis pela barbárie.

Raul Jungmann, para desgosto dos brasileiros, já ha-
via sidoMinistro da Defesa. Felizmente, foi o último do ciclo
que se iniciou quando o cargo parece ter sido vendido aos
comunistas.

Tudo leva a crer que o ato criminoso não é obra de um
�lobo solitário�, senão, mais um atentado à democracia, uma
tentativa de matar-se o Presidente antes de ser eleito, em um
golpe de Estado preventivo radical, decorrente do desespero
das forças políticas poderosas que vinham dominando o cená-
rio político no País, há três décadas, que supuseram, finalmente,
estar a um passo de assumir o poder absoluto, mas viram-se,
repentinamente, na iminência de tudo perder.

A Academia Brasileira de Defesa, cumprindo com a sua
obrigação estatutária, permanecerá atenta e exige que sejam
pesquisadas as ligações do terrorista preso com partidos e
políticos de esquerda, visando a identificarem-se os possí-
veis mandantes da tentativa de eliminar-se o único candida-
to verdadeiramente de oposição ao statu quo.

Que Deus garanta a rápida recuperação do candidato
Jair Bolsonaro e devolva a esperança à Nação Brasileira,
permitindo sua eleição para o cargo de Presidente do Brasil.

Ilha do Bom Jesus da Coluna
O Asilo dos Inválidos da Pátria, em 1909

Assim eram chamados os feridos da Guerra da Trí-
plice Aliança que retornavam ao país, doentes

ou mutilados. Para abrigá-los, o Império inaugurou,
há 150 anos, em 29 de julho de 1868, o Asilo dos
Inválidos da Pátria, localizado na Ilha do Bom Jesus
da Coluna (hoje um aterro a liga à ilha do Fundão).

O asilo foi construido junto à antiga Igreja do
Bom Jesus da Coluna, erguida pelos franciscanos no
começo do século XVIII. A igreja costumava ser fre-
quentada pela família real, na pacata ilha em meio à
baía da Guanabara. O atracadouro ainda existe.

Antes mesmo da inauguração oficial, no dia do

HISTÓRIA MILITAR DO EXÉRCITO
150 ANOS DO ASILO DOS INVÁLIDOS DA PÁTRIA Cel Eduardo Scalzilli

PANTOJA

aniversário da princesa imperial, que contou com a
presença do próprio imperador Dom Pedro II, já havia
abrigos provisórios para os feridos de guerra na
capital do Império, na Praia Vermelha e na Ponta da
Armação, em Niterói.

O asilo foi criado para receber homens invalida-
dos em combate, no estilo do francês �Hotel dês
Invalides�, onde hoje se situa um museu e a tumba de
Napoleão Bonaparte.

Havia, também, uma importante preocupação sani-
tária: a ciência não havia tornado claro como muitas
doenças eram adquiridas e quais delas teriam chance de

contágio através de contato com os doentes. Por isso,
o asilo foi criado em um local relativamente isolado.

� Pelos 60.000 assassinatos por ano.
� Pelo assassinato de 7 testemunhas do casoCelsoDaniel.
� Pelo assassinato de Neylton na Bahia.
� Pelo atentado contra o candidato Bolsonaro.
� Pelo Museu Nacional incendiado.
� Pelo financiamento de ditaduras comunistas mundo

afora com verbas públicas via BNDES.
� Pelo apoio à ditadura de Maduro.
� Pelo apoio à ditadura de Cuba.
� Pelo apoio ao genocida Daniel Ortega.
� Pelo apoio à narcoditadura de Evo Morales.
� Pelo apoio à ditadura Angolana.
� Pela organização do Foro de São Paulo.
� Pelos 14 milhões de desempregados.
� Pelos 26 milhões de desocupados.
� Pelo segundo maior índice de desemprego da AL, só

perdendo para o Haiti.
� Pelo Toffoli.
� Pelo Lewandowski.
� Pelo Gilmar.
� Pelo Marco Aurélio.
� Pelo Favreto.
� Pelos atores enfiando os dedos nos ânus uns dos outros

no palco com apoio de verbas públicas.
� Pelo indulto de presos perigosíssimos.
� Pela injustificável libertação do terrorista José Dirceu.

PORQUE VOU VOTAR EM JAIR BOLSONARO
Fiz uma listinha explicando porque vou votar em Bolsonaro:

� Pelo abrigo ao terrorista italiano Cesare Battisti que
assassinou 4 pessoas, aleijou outra e está condenado à
prisão perpétua na Itália.

� Por colocar um terrorista no posto de chanceler no
governo Temer.

� Por comprar 90% da mídia.
� Por tentar censurar o restante da mídia.
� Por simular uma democracia usando a estratégia das

tesouras, enquanto consolida uma sólida ditadura esquer-
dista (PT x PSDB).

� Por humilhar as Forças Armadas, acusando-as de
crimes que jamais cometeram.

� Por incitar o ódio e a violência, dividindo brasileiros
entre brancos e negros, pobres e ricos, heterossexuais e
homossexuais.

� Por impedir os cidadãos de bem de terem meios para
defenderem as próprias vidas.

� Por atropelar o referendo do desarmamento.
� Por atropelar a lei do voto impresso.
� Por praticar gigantescas fraudes eleitorais nas eleições

de 2010 e 2014, com financiamento eleitoral clandestino
através de verbas oriundas da corrupção sistêmica.

� Pelo racismo explícito do sistema de cotas raciais.
� Pelo fato da vida de um bandido valer mais que a de um

policial.
� Pela transformação do STF em um poder subserviente

e submissoàuma ideologiaassassinaaà corrupção sistêmica.
� Pela sistemática compra de consciências e votos na

sociedade e no Congresso.
� Pelo mensalão.
� Pelo petrolão.
� Pela destruição de educação, transformada em mera

fábrica de militantes políticos.
� Pela implantação da ideologia de gênero nas escolas.
� Pelas piores colocações nos rankings internacionais de

qualidade de ensino.
� Pela destruição da indústria, sufocada por impostos,

burocracia, juros e falta de liberdade econômica.
� Pela produtividade estagnada.
� Pelo ódio ao empreendedor.
� Pela asfixia do comércio com o exterior, relegando a

Brasil a umaposição insignificante no cenário internacional.
� Pela promoção de mega-eventos esportivos única e

exclusivamente para roubar a nação.
� Pela transformaçãodoBrasil namaior rota exportadora

de cocaína para a Europa.
� Pela transformação do Brasil em um dos maiores

consumidores per capita de cocaína do mundo.
� Para nunca mais ter um criminoso (hoje condenado)

semi-analfabeto e alcoólatra ditando os rumos da nação.

Meu voto é #Bolsonaro17
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Na década de no-
venta, surgiram

filmes de humor e
aventura sobre idas e vindas ao passa-
do e ao futuro, com o Dr. Brown e o seu
amigoMcFly.A genialidade do cientis-
ta transformou um carro DeLorean
DMC-12 em uma máquina do tempo, e,
por meio dela, visitavam ancestrais no
faroeste americano e retornavam ao
presente, isto é, ao seu futuro. Desco-
nhecia o cientista que se pode retroagir
no espaço temporal sem sair do lugar.
Nós sabemos disso.

Dez anos antes, década de oi-
tenta, foi fundada uma organização
que iria pôr em funcionamento en-
grenagens tentaculares capazes de
levar o País, em uma década, não so-
mente à retroação temporal, mas a uma
derrocada jamais vista, em todos os
campos de atividade, em toda a his-
tória da civilização.

Essa organização recebeu o nome
de �Partido dos Trabalhadores� e às en-
grenagens tentaculares que engendrara,
recebera o nome de �Sistema�. Outras
organizações, similares, a ela se junta-
ram, embora nos seus nomes-fantasia,
dissimulassemoempregodomesmo�Sis-
tema�.

Dessa forma, o público passou
a acreditar que estivesse recebendo
aquilo que a publicidade das várias
afiliadas lhe prometia dar. Mas, não.
O �Sistema� era o mesmo, camufla-
do, pela fala demagógica de seus diri-
gentes, de seus seguidores e de mem-
bros da magistratura, que se deixa-
ram gostosamente cooptar, como ab-
negados servidores que eram, da Úl-
tima Instância Decisória.

O �Sistema�, para manter o pro-
jeto de poder permanente, formou, me-
taforicamente falando, uma espécie de
�holding� com as similares, uma unida-
de de pensamento e de estratégia para
a prática de interesses subalternos, com
representantes ágeis em todo o País. A
eficácia do projeto ia dando certo, por
ser o teor de seu conteúdo o objetivo de
todos os componentes: pôr a pique o
Brasil, pela divisão racial de seu povo,
pasmem! miscigenado!; pela segrega-
ção regional; pelo rebaixamento da lín-
gua a dialeto; pelo descumprimento das

�SISTEMA� - AMÁQUINA DO TEMPO PERDIDO

Em nome de Deus!
*CEO: Sigla em inglês de Chief

Executive Officer, o mais alto cargo
na hierarquia de uma empresa.

Década de oitenta, foi fundada uma organização que iria pôr em funcionamento engrenagens tentaculares
capazes de levar o País, em uma década, não somente à retroação temporal, mas a uma derrocada jamais vista,

em todos os campos de atividade, em toda a história da civilização
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BRASIL VOLTA AO 1ºLUGAR

já frágeis leis nacionais; pela devoção
religiosa ao ateísmo comunista; pelo
desapreço e traição ao País, berço de
seus nascimentos; pela fraudulenta ação
contra empresas brasileiras de porte;
pelo roubo descarado do dinheiro pú-
blico para si e para reverência a países
ditatoriais com o chapéu do contribu-
inte.

O �Sistema� é, portanto, uma en-
grenagem tentacular, cujos apêndi-
ces de uma lula gigantesca envolve-
ram pessoas, instituições e a própria
Justiça. Nada escapou ao abraço di-
abólico do seu Criador.

Nesta época de eleição, os demais
representantes das organizações, fo-
mentadoras de ideias e ideais estranhos
à natureza brasileira, satélites do Par-
tido Tentacular, cujo CEO*, ora pri-
sioneiro de sua própria esperteza e
falcatruas, estão, neste momento, nos
veículos de comunicação, para mos-
trarem o hipócrita lado cordeiro de
suas naturezas selvagens, a fim de con-
quistarem, mais uma vez, por via do
voto, a permanência nos seus privi-
legiados empregos, e permanecerem
aliviando o erário público para levar o
País ao estado terminal.

O gráfico desse �holding� pode
ser assim constituído pela similari-
dade da ideia fixa, que rege suas ações:
tornar o Brasil o maior País comunista,
no mundo.

O regente dessa constelação ver-
melha levou o Brasil a uma tal situa-
ção falimentar, que o fez regredir no
tempo: desvirtuou o caráter dos jo-
vens; retirou deles o direito a um de-
senvolvimento cognitivo de qualida-
de, para que pastassem no campo da
cavalice ideológica e se satisfizessem
com as deturpações sexuais �grams-
cisticamente� editadas, e ensinadas por
descomprometidos professores, com
o título de �Ideologia de Gênero�. Vive-
se, atualmente, uma barbárie social.
Uma barbárie moral. Uma barbárie
ética.

Eis que surge um Guerreiro, e a
sua oposição bravia de combate a esse
conjunto sistêmico de demolição, em

massa, alvoroçou de tal maneira os de-
sajustados, os moralmente doentes, os
desejosos de abrir as fronteiras do Bra-
sil à baderna política de Estados fron-
teiriços, que não tiveram outra alterna-
tiva, senão, a de cometer um atentado
terrorista, para calar aquele que fala
pela grande parcela da população, por-
que a representa.

E sobre o que fala esse Guerrei-
ro? Sobre a verdade. Fala em retirar o
Brasil desse tempo retrógrado, de
aparelhamento institucional. Fala em
trazê-lo ao tempo presente, do desen-
volvimento nacional; ao tempo da dis-
ciplina e da moral social; ao tempo de
um Ministério da Educação inteira-
mente responsável por um Programa
de Ensino que respeite os currículos
exigidos em cada Curso. Sua ideolo-
gia? Apenas, SERIEDADE!

SERIEDADE, porque o Partido
desse Guerreiro chama-se BRASIL, o
mesmo de todos os brasileiros exigen-
tes de uma Pátria livre da praga que o
vem assolando há algumas gerações,
todas perdidas, desconhecedoras do
que seja �respeito�, por terem sido ames-
tradas no deboche e na indisciplina.

Para bloquear as portas de saída
do erário nacional, sustentáculo da oci-
osidade do �holding� político e de sua
ideologia alienígena, que seja vitorioso,
dia 7, o único candidato que fala no
nome de seu País e nos interesses da

sua Nação; o único que se opõe à
destruição intencional, sádica, das ins-
tituições; o único que fala em trans-
formar as escolas de deformação, em
centros de ensino e de estudos adequa-
dos à faixa etária dos verdadeiros alu-
nos.

Esse discurso patriótico, o �hol-
ding� político, vendido às facilidades
de uma ideologia estreita, tacanha, que
escraviza, não perdoa.

Precisamos de Bolsonaro, para
recuperarmos a nossa identidade per-
dida.

EQUIPE CAMPEÃ MUNDIAL DE CORRUPÇÃO
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QUE PARTIDO É ESSE?
PT - O PARTIDO MAIS CORRUPTO E MENTIROSO DA HISTÓRIA UNIVERSAL

BONECO LULADRÃO
COMPRE JÁ, BONECODO LULA PRESIDIÁRIO

Você aperta a barriguinha e ele fala é �gópi� e se
colocar um dinheirinho no bolso dele ele diz que é

da Marisa. Vem com nove dedos.

Agora com cheiro
de cachaça!

A DESGRAÇA NÃO É O LULA
QUERER SER CANDIDATO.

A DESGRAÇA É ELE TER ELEITOR!

No Japão, o corrupto se mata.
Na China, é morto.
Na Itália, é preso.

No Brasil, concorre às eleições.

Ilustrações: Internet

IMAGENS DO PRIMEIRO COMÍCIO
DE LULA NAS ELEIÇÕES DE 2018

Nunca antes na história
deste país...

Lula:

Geraldo Alckmin:

Ciro Gomes:

Jair Bolsonaro:
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PRIMEIRA TURMA DAAMAN COM
CADETES MULHERES RECEBE O ESPADIM

Na manhã de 18 de agosto, 418 ca-
detes, homens emulheres, da Aca-

demiaMilitardasAgulhasNegras(AMAN)
receberam o Espadim, uma pequena
espada, réplica do sabre utilizado pelo
Duque de Caxias. Pela primeira vez,
a cerimônia contou com a participação
de cadetes do sexo feminino, no total,
são 30 pioneiras.

No Pátio de Formatura Tenente
Moura, os militares do primeiro ano de
formação receberam dos seus padri-
nhos o símbolo irá acompanhá-los até
a formatura, em 2021.

A entrega do Espadim marca o
segundo semestre do período básico
da formação dos cadetes e, na oportu-
nidade, o primeiro colocado, João Pe-
dro Castro Brum Silva Gomes, re-

Major Sylvia Martins

A manhã de sábado (18/agosto)
imprimiu novo capítulo na his-

tória do Exército Brasileiro. A Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN),
reconhecido estabelecimento de en-
sino militar em Resende (RJ), reali-
zou a cerimônia de entrega de espadins
a 418 cadetes do Curso Básico (pri-
meiro ano). Entre eles, estavam 30 mu-
lheres pioneiras na linha bélica da
Força.

A cópia fiel reduzida da espada
de campanha do Duque de Caxias, sím-
bolo da honra militar, é entregue des-
de 1932 aos cadetes. Mas, a turma �Do-
na Rosa da Fonseca � Patrono da Fa-
mília Militar� é a primeira da AMAN
composta por homens e mulheres, e
tem na lista dos dez primeiros colo-
cados a presença de quatro delas.

O ministro da Defesa, Joaquim
Silva e Luna, destacou que as jovens
refletem os avanços no terreno da pro-
moção da igualdade de oportunida-
des dentro da carreira militar. Lem-
brou que, visando entregar ao Brasil,
profissionais com sólida formação aca-
dêmica, física e moral, a AMAN não
poupa esforços para promover as con-
dições e infraestrutura condizentes com
esse desafio.

O primeiro colocado da turma,
João Pedro Castro Brum Silva Gomes,

recebeu das mãos do ministro Silva e
Luna o seu espadim. O gesto marca
o início de uma longa carreira para os
novos cadetes, de diferentes regiões
do país e também de nações amigas
(Arábia Saudita, Senegal, Paraguai,
Guiana Inglesa, Vietnã e Timor Les-
te).

Em seguida, representando as
mulheres da turma Dona Rosa da Fon-
seca, a cadete Milena Canestraro, pri-
meira colocada do segmento femini-
no, recebeu do comandante do Exér-
cito, general Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas, o seu espadim.

Ao lado dos seus pais, emocio-
nada, falou sobre sua origem e o or-
gulho por estar na cerimônia. �Embo-
ra eu seja filha de civis, eu vim do Co-
légio Militar, e quando eu era peque-
na não tinham vagas para as mulhe-
res. Eu olhava a formatura e não ima-
ginava estar aqui um dia. Consegui,
graças a Deus, e tive a oportunidade
de entrar�, contou.

O ministro da Defesa enfatizou
que os jovens �resolveram assumir
uma profissão que é um sacerdócio,
que exigirá dedicação exclusiva e dis-
ponibilidade permanente, esforço su-

perlativo, prontidão de anjo da guar-
da e preparo próprio durante toda a
vida�. E completou: �optaram por
renunciar a uma vida de maior con-
forto, para ingressar numa carreira
desafiadora, fundada na hierarquia e
disciplina, e na dedicação ao serviço
da Pátria�.

O general Ricardo Augusto Fer-
reira Costa Neves, comandante da
AMAN, lembrou que a cerimônia re-
força o compromisso estampado a
leste do pátio da Academia: �Cade-
tes, ides comandar! Aprendei a obe-
decer!�. Referencial, destacou, que
inspira o futuro líder do Exército. Pre-
sentes à cerimônia do espadim tam-
bémestavamoministro chefe do Gabi-
nete de Segurança Institucional (GSI)
da Presidência da República, Sérgio
Etchegoyen; a advogada-geral da Uni-
ão, Grace Mendonça; a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge; o
ex-comandante do Exército, general
Enzo Martins Peri; o diretor de Ensi-
no da Marinha (representando o co-
mandante da Marinha), almirante Sil-
va e Lima; o diretor de Ensino da Aero-
náutica (representando o comandan-
te da Aeronáutica), brigadeiro Mes-
quita; oficiais generais da ativa e da
reserva, autoridades dos poderes Le-
gislativo, Executivo e Judiciário.

Cadetes do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras
recebem o Espadim em cerimônia inédita

cebeu o espadim das mãos da mais al-
ta autoridade presente, o Ministro da
Defesa, General de Exército Joaquim
Silva e Luna; e o Comandante do Exér-
cito, General de Exército Eduardo
Dias da Costa Villas Bôas, realizou
a entrega para a Cadete Milena Ca-
nestraro, segundo lugar-geral da turma.
O evento também contou com a presen-
ça de autoridades do Poder Executi-
vo e Judiciário, familiares e amigos dos
cadetes.

�O espadim é a síntese e expres-
são mais sublime das virtudes militares�,
afirmou o Comandante da AMAN, Ge-
neral deDivisão RicardoAugusto Ferrei-
ra Costa Neves. �Esta majestosa cerimô-
nia reveste-se ainda de um caráter histó-
rico, pois traz a marca do pioneirismo.

Pela primeira vez, 30 cade-
tes do sexo feminino recebem
seus espadins neste pátio sagra-
do. A competência profissional,
a meritocracia e a isonomia são
as marcas deste pioneirismo�,
completou o GeneralCosta Ne-
ves .

�É com um misto de pro-
funda emoção e muito orgulho
que testemunhamos a cerimônia
que marca o início e da longa e
desafiadora jornada dos cadetes
daAcademiaMilitar dasAgulhas
Negras�, afirmou o Ministro da
Defesa durante a solenidade.

Para a CadeteMilena Ca-
nestraro, o momento é de muita
alegria: �é muito orgulho, é um

sonho realizado. Não imaginava che-

gar onde estou hoje. Muita satisfação
poder receber oEspadim aqui naAcade-
mia�. Para a mãe da cadete-destaque, a
Senhora Lucilene Canestraro, o suces-
so da filha não foi novidade: �estamos
muito felizes, tínhamos certeza de que
ela chegaria onde ela chegou�.

O evento acontece desde 1932,
antes no antigo estabelecimento de en-
sino formador de oficiais combaten-
tes da Força, na Escola Militar de Rea-
lengo, no Rio de Janeiro; e, a partir de
1944, passou a acontecer na AMAN.
A turma, nomeada de Rosa da Fonseca,
patrono da família militar, conta com
dez militares estrangeiros de Nações
Amigas: Arábia Saudita, Guiana Ingle-
sa, Paraguai, Senegal, Timor Leste e
Vietnã.

¹Por Agência Verde-Oliva CComSEx / EB

Fotos: Alexandre Manfrim/MD
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Mais uma vez, o sucesso alcançado pela Edição His-
tórica em homenagem ao patrono do Exército Bra-

sileiro, o Duque de Caxias, nos deixam realizados e gra-
tificados, tantos os cumprimentos recebidos através de
telefonemas e de mensagens pela internet.

Desta edição, somente foram impressos 8mil exem-
plares, sendo 5 mil pelo Grupo Inconfidência, e assim
distribuídos:

AMAN � 1850 exemplares; Escola de Sargentos
das Armas (Três Corações/MG) 730; Escola Preparató-
ria de Cadetes (Campinas/SP) � 560; Escola de Aper-
feiçoamento de Oficiais � 540; Escola de Comando e
Estado-Maior- 400; Escola de Aperfeiçoamento de Sar-
gentos das Armas (Cruz Alta/RS) � 300; Escola de For-
mação Complementar do Exército (Salvador/BA) � 210;
CPOR/ColégioMilitar deBeloHorizonte �160 eFundação
Osório (Rio de Janeiro) � 70, totalizando4.820 exemplares
e mais 180 para seus associados. E 3 mil por este Jornal,

EDIÇÃO HISTÓRICA DUQUE DE CAXIAS
sendo distribuídos para os seus assinantes, Círculo
Militar, Clube deSubtenentes eSargentos,CírculoMo-
nárquico, PolíciaMilitar deMinasGerais,ComandoMi-
litar doSul,GBOEx,Anvfeb/BH,Adesg/BH,Faculdade
de Sabará, Escola Estadual Rose Haas Klabin em San-
ta Luzia, Tribunal de Justiça deMinas Gerais, Promo-
toria de Justiça/MG, Unidades da Guarnição de BH,
SIP/4, Fusex e Poupex, Divisão Encouraçada (Santa
Maria/RS- Cel Guido Bieri), Minas Tênis Clube, Ca-
sa da FEB, Jornal O Tempo, 1º Esquadrão de Cavala-
ria Leve (Valença) e para os nossos representantes
no Rio de Janeiro, SãoPaulo,Guarapari, Curitiba, Ma-
ceió, Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana, Três Cora-
ções, Ouro Preto, São José dos Campos.

Agradecemos a todos aqueles/as que nos cum-
primentaram, particularmente aos professores/as e
historiadores, que julgaram a nossa edição histórica,
como a melhor fonte de consulta existente.

ESCOLAS ESTADUAIS DUQUE DE CAXIAS

OGeneralCarlosAugustoFernandes
dos Santos entregou mais uma

vez, a Edição Histórica do Duque de
Caxias para a diretora professora Clau-
dia Lima, na foto acompanhada de duas
alunasda4ªSérie doEnsinoFundamen-
tal. Essa escola possui 390 alunos no
curso primário e a Diretora, quando
recebeu o material, disse que o pro-
fessor de História o utiliza constan-
temente, porque a publicação contém minudências sobre a vida do Patro-
no do Exército.

EM BELO HORIZONTE/MGEM PORTO ALEGRE/RS

EM JUIZ DE FORA/MG

Esse Editor entregando a Edição Histórica do Duque de Caxias às professoras
Ana Flávia ResendeMagalhães, vice-diretora e Maria Elizabete Gontijo, da

Escola Estadual Duque de Caxias sediada na região do Barreiro em Belo Hori-
zonte, destinados a todos os professores. Também foram oferecidas 5 revistas
�Manchete�/ Edição Histórica 31 de Março a biblioteca da escola.

Nossa representante
em Juiz de Fora,
Graça Gazola
entregou aos
professores Eliane
Stehling e José
Omar Barchetti
da Escola Estadual
Antônio Carlos
a Edição Histórica
do Duque de
Caxias

Nosso colaborador e assinante, Simeão Teixeira Paraguay (servia na
ID/4 em 1964) distribui mensalmente cerca de 200 exemplares no bairro
Novo Glória, onde reside. Desta vez, ultrapassou os seus limites, levando
pessoalmente nossos jornais nos seguintes educandários: Colégio Professor
Morais (Padre Eustáquio), Escola Estadual Pedro II (Centro), Colégio Ceaps
(Pindorama), Escola Estadual Laice Aguiar (Glória), Escola Estadual Padre
Eustáquio e Colégio Padre Eustáquio (ambos no Bairro Padre Eusáquio).
Ainda distribuindo-os no centro da cidade, totalizando mais de 500 jornais
e a quem agradecemos.

Também 200 jornais foram distribuídos nos Colégios Tiradentes, da
PMMG através do Coronel PM Honorato, Chefe de Gabinete do Deputado
Estadual Cel PM Piccinini.



LIVRARIA INCONFIDÊNCIA

Fruto da sua pesquisa em 26 anos de existência da nefasta
organização, a Jornalista Graça Salgueiro expõe demanei-

ra clara e objetiva as origens do Foro, a sua atuação nestas três
décadas e a situação atual, destacando as lideranças, o modus
operandi e as fontes de recursos.

Ressalta a forma traiçoeira, vil e deletéria do Foro em
prejuízo da democracia, das instituições e da célula-mater da
sociedade - a família.

O FORO DE SÃO PAULO

O Foro de São Paulo: A Mais Perigosa Organização
Revolucionária das Américas, poderá ser adquirido pelo

e-mail: g.salgueiro@terra.com.br

Além de mostrar a
verdade Histórica

sobre a Contrarrevo-
luçãode1964,BRASIL:
SEMPRE indica um
NOVO CAMINHO pa-
ra uma Nação em deca-
ída!�

Tendo em vista o
brutalpatrulhamentoque
vem sofrendo, essa obra somente poderá ser
encontrada em duas livrarias, ambas em Porto
Alegre,sobencomenda: LivrariaCultura / fone
(51) 3028-4033 e Martins Livreiro Ltda /
(51) 3226-7779. Para remessa via postal,
frete incluso: R$ 80,00. Pedido pelo e-mail:
carancho49@gmail.com

BRASIL: SEMPRE

jornal@jornalinconfidencia.com.br
www.livrariacultura.com.br

Porto Alegre: Martins Livreiro -Rua Riachuelo, 1291
ivoalmansa@gmail.com

Uruguaiana: Livraria Mundo do Livro
Rua Duque de Caxias / Galeria Barcelona

Rio de Janeiro: Banca de Jornais na Rua Santa Luzia
esq. da Av. Rio Branco, 251,

frente a Sede do Clube Militar
Juiz de Fora: AMIR � Rua Howian, 40 - www.amirjf.com

Uberlândia: Livraria Pró Século
Rua Quintino Bocaiúva, 457 - Centro

pedidos@proseculo.com.br

Este livro poderá ser adquirido
por R$ 30,00 (postagem inclusa)

nos seguintes endereços:

OCELCARLOSALBERTOBRILHANTEUSTRA
vive na nossa memória e no seu livro, levando aos jovens a
história da luta armada das décadas de 60 e 70, que os

subversivos e corruptos tentam deturpar.
A História que a esquerda não quer que o Brasil
conheça Prefácio e epílogo do General Luiz Eduardo
Rocha Paiva e homenagem póstuma do General Paulo
Chagas. Sucesso de vendas há nove anos, 4º livro mais

vendido em junho e julho do ano passado. Para adquiri-lo,
por R$ 85,00 (frete incluso) faça seu pedido pelo e-mail

averdadesufocada@terra.com.br ou pelo tel.
(61) 3468-6576.

A VERDADE SUFOCADA

A autora, Valé-
ria Surreaux

possui um estilo
próprio ao escrever
"Contos e Causos
em Uruguaianês"
onde os persona-
gens saídos de sua
fértil imaginação
levam o leitor ao
riso espontâneo tal
a criatividade. Para adquirir este livro por
R$ 25,00 com 92 páginas acesse:

valsurreaux@gmail.com

CONTOS E CAUSOS
EM URUGUAIANÊS

A autora, Maria da Graça Lisboa Pereira da Silva
foi nossa articulista durante mais de 11 anos.

Tendo falecido em novembro de 2013, deixou suas
memórias publicadas no Inconfidência versando
sobre viagens internacionais e alguns artigos da
realidade vivida pelo Brasil. Entre estes alcançaram
o maior destaque � Os Balseros�, �Projeto Rondon�,
�Revolta e indignação�, finalizando com �Brasil da
impunidade� devidamente comprovado pelo incên-
dio da Boate Kiss em Santa Maria/RS, até hoje sem
qualquer julgamento.

O livro pode ser adquirido por R$ 20,00
postagem inclusa nos seguintes endereços:

Porto Alegre: Martins Livreiro
Rua Riachuelo, 1291 - ivoalmansa@gmail.com

Belo Horizonte: jornal@jornalinconfidencia.com.br

NOS CAMINHOS DO MUNDO II

R$ 35,00

LIVRARIAS CURITIBA

R$ 40,00 R$ 60.00
EmSONETOSDEUM
BRASILEIRO,alialém
dos sonetos, o maior

interesse está no apêndice
com as normas para

construção desse tipo de
poesia, o que não é mais
ensinado em nossos

colégios.
É a terceira edição, vai para
a quarta, em edição de
bolso, talvez com a capa

modificada.

ANOTAÇÕES DE
UM SARGENTO DO

EXÉRCITO, não é
biografia, conta episódios
vividos e outros dos quais
o autor tomou conheci
mento, também diz de
colegas de trabalho, do
lugar onde nasceu,

Agudos do Sul-PR, e de
pessoas de va lor que lhe
deram e dão atenção e

apoio.

HERÓISDA FEB
(esquecidos),Hoje
poucos brasileiros sabem
que houve uma grande
guerra envolvendo vários
países, e que o Brasil dela
participou na Itália.

O autor conseguiu reunir
uns poucos daqueles
heróis esquecidos, um
deles hoje seu vizinho de
poucas qua dras contando
no livro alguns episódios.

LIVRARIAS CURITIBA.
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1762 (REBOUÇAS), em Curitiba.

Os pedidos desses 3 livros, todos de autoria do Capitão Adriano
Pires Ribas, deverão ser feitos diretamente nessa livraria,

por e-mail ou telefone: (41) 3330.5063
Grupo Livrarias Curitiba

autores@livrariascuritiba.com.br / www.livrariascuritiba.com.br

De autoria do Prof. Rogério Cezar Pereira Go-
mes, é fruto de vinte anos de pesquisa sobre

as consequências negativas do Concílio Vaticano
II sobre a Igreja e a sociedade atemporal. Em es-
pecial, o autor aponta o papel da VirgemMaria, nes-
se contexto sob a denominação de Nossa Senhora
de Fátima, em período marcado por crises sociais,
econômicas e religiosas no mundo. O conteúdo tem
como base o pensamento defendido por Plínio Corrêa de Oliveira, fundador
da TFP � Tradição, Família e Propriedade � a quem conheceu pessoalmente e do
qual é um modesto discípulo.

O autor nasceu em Ouro Preto, em 01 de agosto de 1949, é professor
aposentado e tem uma visão bastante crítica quanto ao tema abordado.
O livro possui 408 páginas, edição de luxo, pode ser adquirido sob enco-
menda por solicitação à sua assessora, jornalista Mestra em Letras, Elisabeth
Maria de Souza Camilo, através do e-mail emscprivacy@yahoo.com.br ou
pelos telefones (31) 3551-0033 / (31) 98602-0438 (oi) / (31) 99287-1608.

O valor é de R$ 80,00 + o frete.

�SOBRE HERESIAS,
HETERODOXIAS E UTOPIAS DO

CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965)
E O TRIUNFO FATIMISTA DA IGREJA�

E ste livro lançado recentemente pelo Coronel
Lauer Araujo, trata de algumas de suas passa-

gens biográficas, inclusive pelo Exército e apresen-
ta relatos sobre os atuais acontecimentos sócio-
políticos da nação brasileira.

O livro poderá ser adquirido pelos
telefones: (31) 3129-4756 / 99618-0089

E-mail: lauerparaujo@gmail.com
Facebook

Valor: R$ 30,00 (frete incluído via postal)

CORONEL AMERINO RAPOSO FILHOCORONEL AMERINO RAPOSO FILHOCORONEL AMERINO RAPOSO FILHOCORONEL AMERINO RAPOSO FILHOCORONEL AMERINO RAPOSO FILHO �
AspArt/Março43

Esteve na campanha da FEB na Itália no 3º GO105 � comandou
o 4º GA75 Cav em Uruguaiana/RS, quando foi o precursor

da Revolução de 31 de março no III Exército. Instrutor da
ECEME e da ESG � Assessor militar do Colégio Interamericano
da Defesa em Washington/DC. Organizador da SSP/RJ em
1961, da Polícia do DF e da SSP/DF e reorganizador da Polícia
Federal (1964/65). Autor de vários trabalhos e livros publica-
dos pela Biblioteca do Exército. Atualmente é o 1º vice pre-
sidente do CEBRES.
Esse livro poderá ser adquirido com Ângela, no CEBRES
pelo telefone: (21) 2510-3238 e e-mail: cebres@cebres.org.br

por R$ 25,00 e via postal R$ 30,00
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ANUNCIE NESTE JORNAL
Nosso jornal circula por todo o país
impresso e eletronicamente. Divulgue

através dele sua empresa, seus produtos,
seus negócios. Faça contato com o nosso
representante jornalista Ary Tadeu, por

telefone ou pelo e-mail, que ele lhe
atenderá pessoalmente em seu escritório

ou na residência.

BANDAS MILITARES
VEJA NA INTERNET O SITE:

ZAIR CANÇADO.COM

CORAGEM � VERDADE � PATRIOTÍSMO

BANDAS MILITARES

VASTO É SELECIONADO REPERTÓRIO COM UM LAUREADO COMUNICADOR

CONDOMÍNIO PONTA GROSSA:
Localizado na beira da Lagoa de Araruama.

Casa com
4 quartos com

armários
embutidos,

sendo 2 suítes
com ar

condicionado.
Wi-Fi, bar,

churrasqueira,
aquecimento
solar nos
chuveiros, cisterna com 35 mil litros, segurança

permanente, máquina de lavar, 2 tvs HD, ventilador
de teto em todos os quartos, cozinha completa

Tratar: Cláudia (21) 98193-9680
claudiammteixeira@hotmail.com
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Patrícia / Aguinaldo

�Se creres verás a glória de Deus.� - João 11:40

Av. Barão Homem de Melo, 1170
Jardim América - BH/MG
cadettesol@hotmail.com

� Uniformes Esportivos e Profissionais
� Camisas e Bonés Promocionais
� Bordados � Transfer Sublimático
� OBM � Poliflex � Abadás � Canecas
� Quebra-Cabeça c/ Foto � Banners

� Placas � Adesivos.

O renomado e respeitado jornalista Alexandre Garcia, admira-
do por sua independência e coerência em suas opiniões, fez

uma relevante de-
fesa do general Ha-
milton Mourão, can-
didato a vice-pre-
sidente na chapa de
Jair Bolsonaro.

Mourão afirmou
que �uma Consti-
tuição não precisa
ser feita por eleitos
pelo povo�. E complementou: �Fazemos um conselho de notáveis e,
depois, submetemos a um plebiscito�.

Por essa declaração, o general tem sido bastante criticado, nota-
damente por setores de esquerda, pelo jornal Folha de S. Paulo e pela
rede de blogs petistas.

Alexandre Garcia, em mais uma brilhante intervenção, lembrou que
a Constituição americana foi feita exatamente desta forma, ou se-
ja por uma comissão de notáveis.

Eis o que tuitou o jornalista:
�Já que estão discutindo o assunto, queria lembrar que a Cons-

tituição Americana foi feita por 55 notáveis, 39 dos quais a
assinaram, dura 229 anos, teve só 27 emendas, serviu de base pa-
ra forjar a nação mais poderosa do planeta.�

Com esses deputados e senadores que o Brasil tem, sem dú-
vida que uma comissão de notáveis faria um trabalho muito mais
produtivo, eficiente e justo.

ALEXANDRE GARCIA, SEMPRE PONDERADO,
SAI EM DEFESA DE MOURÃO

Coerência, conhecimento e inteligência...

LOJA MAÇÔNICA COSMOS

Cel José Batista
Pinheiro

A urna eletrônica é uma artimanha de mau gosto
para ludibriar os incautos. Todo mundo sa-

be que um �hacker� conhecedor da arte pode ma-
nipular qualquer programa de computador. Quan-
do o �hacker� é profissional calejado ele faz um com-
putador (urna eletrônica) eleger até um poste, co-
mo aconteceu com a D. Dilma Roussef em duas
eleições seguidas nas barbas do ingênuo eleitor
brasileiro. Essa premissa é compreendida por qual-
quer pessoa escolarizada. Em qualquer país mais
desenvolvido que o nosso essa aberração de ur-
na eletrônica é completamente descartada, uma
vez que, em outros países, a eleição de um porta-
voz da vontade do povo é algo muito impor-
tante para servir de brincadeira eletrônica de cri-
ança.

Vamos pensar, a urna eletrônica serve ape-
nas para mostrar o resultado da votação de ma-

ELEIÇÕES NAS MÃOS
DE UM "HACKER"

Internet

Em 13 de setembro pas-
sado, o nosso articu-

lista coronelManoel Soriano
Neto proferiu uma palestra

para as LojasMaçônicas 'Cosmos' e 'Amizade', da
cidade de São Paulo, de título "A Independência
do Brasil". Além dos integrantes das duas Vene-
ráveis Lojas, vários oficiais daReserva, ex-alunos
do palestrante, no CPOR/SP - "Centro Solar dos
Andradas" -, compareceram ao evento, quando
foram distribuídas edições históricas do jornal
Inconfidência, alusivas ao Duque de Caxias.

AGRADECIMENTO
EstimadoCel. Soriano

Mais uma vez eu
gostaria de agradecer a
maravilhosa noite que o
senhor nos proporcio-
nounaúltimaquinta-fei-
ra, 13 de setembro de
2018, em nossa Sessão
Magna Pública, com tanto conteúdo, graça e sim-
patia.

Esperamos nos encontrar em breve e um
próximo evento da nossa Oficina.

O Irmão Wanderley que nos lê por cópia
o manterá informado sobre nossos próximos
eventos, será uma grande alegria encontrá-lo
novamente.

Gostaria de compartilhar com o senhor, fo-
tos que recebemos de alguns irmãos da Sessão da
última quinta-feira para que fique registrado além
dos nossos corações e das nossas lembranças.

Um grande abraço meu e de minha esposa
Gisele, que tem um grande carinho pelo senhor
e por sua esposa Sra. Bete.

neira rápida. Poucas horas de-
pois do pleito já se sabe quem
ganhou. Para que essa rapidez
tão grande, se as eleições são no
começo de outubro e a posse, do presidente e do
congresso, se realiza somente em janeiro do ano
seguinte? Na prática, tanto faz a eleitor aper-
tar uma tecla como fazer um xis num quadrícula
com o nome do preferido e receber um compro-
vante da votação, como era antigamente. Esse
comprovante era um atestado, um recibo da von-
tade do eleitor. Ficava muito difícil fabricar um
recibo para eleitor fantasma. Hoje, no miolo de
uma urna eletrônica, fabrica-se qualquer resul-
tado, que o digam os �hackers� de plantão. Qual-
quer perdedor nas eleições tem o direito de di-
zer que foi roubado.

(Rio de Janeiro, 20/09)

CARCEREIRO,
QUAL É A

SENHA DO
WI-FI?

BOLSONARO
2018

ENQUANTO ISTO
EM CURITIBA...
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JORNAL INCONFIDÊNCIA

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

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

Assinatura anual
A. VIA POSTAL - Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado, no valor de R$ 150,00, em favor do Jornal
Inconfidência e remetê-los para para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia �
CEP 30360-690 � Belo Horizonte � MG - Não enviar dinheiro.
B.VIABANCÁRIA - Depositar ou transferir para oBancodoBrasil o valor deR$ 150,00
� 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!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!

PROFISSÃO/POSTO/GRADUAÇÃO:

NOMECOMPLETO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

CIDADE: UF:

E-MAIL: TEL:

Autorizo a publicação do meu nome SIM NÃO

ASSINAASSINAASSINAASSINAASSINATURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDAS

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

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

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

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

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

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

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

PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

www.anvfeb.com.br

O CRUZEIRO
EXTRA

Ao fazer ou renovar a sua assinatura,
se desejar receber via postal, um

Edições Históricas da Revolução de 1964

MANCHETE

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

01/02/18 316342 R$ 150,00 Belo Horizonte/MG
16/02/18 900056 R$ 300,00 Belo Horizonte/MG
03/04/18 588298 R$ 200,00 Santa Maria/RS
03/05/18 515382 R$ 150,00 Juiz de Fora/MG
30/05/18 601894 R$ 300,00 Rubens Alexandre B. Luciola / RJ
06/09/18 000002 R$ 150,00 ?
13/09/18 000002 R$ 150,00 ?
21/09/18 900364/5/6 R$ 150,00 ?

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

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM ENDEREÇO

AGOSTO

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

CNPJ: 11.843.412/0001-00

EXPEDIÇÃO DE JORNAIS
Informamos que desta edição nº 256, de 27 de
setembro serão enviados dois exemplares para os
assinantes/associados em Minas Gerais em virtude
das eleições e para os destinatários fora do estado,

somente um exemplar.

Este jornal impresso é enviado pelo correio para todos os nossos
assinantes 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 encamihados.

Cândida Portinari Alvares - Belo Horizonte/MG, Cel Eduardo Leitão Crisóstomo - São Gabriel/RS, Cel Av
Francisco José Hennemann Filho - São José dos Campos/SP, Cel João Gioda Angonesi - Itaara/RS,
Reservista José Corrêa Oliveira - Contagem/MG, Cel José de Almeida - Maceió/AL, Prof José Eduardo
Felga - Juiz de Fora/MG, SO Aer José Fonseca Pinheiro - Belo Horizonte /MG, Maj Aer José Marcio
Elberth de Castro - Rio de Janeiro/RJ, Cel Laudimar de Araújo Mendes - Brasília/DF, C . Almirante Luiz
Pragana da Frota - Rio de Janeiro/RJ, Adv Marco Antônio Regis Samico - Rio de Janeiro/RJ, Profª Maria
do Carmo Castelo Branco - Campinas/SP, Pens. Maria Helena Ramos de Oliveira - São Paulo/SP, Cel
Nilton Jacy Paolucci - Belo Horizonte/MG, Engº Pedro Liguori - São Paulo/SP, Ten Plínio Marciolino
Galvão - Rio de Janeiro/RJ, TCel Roberto Silva Melilo - Belo Horizonte/MG, Cel Av Selmar Luiz Altomar
- Rio de Janeiro/RJ, Cel Tullio Enzo Pinto Perozzi - Porto Alegre/RS, Cap Valmir Moreira Ribas - Curitiba/
PR, Major Aer Vicente Daniel de Paula Silva - Guaratinguetá/SP e mais um civil

O Banco do Brasil, sem nos dar conhecimento
antecipado transferiu a agência e as nossas

contas para os seguintes endereços:

GRUPO INCONFIDÊNCIA
Agência: 0643-2
C/C: 106.512-2

JORNAL INCONFIDÊNCIA
Agência: 0643-2
C/C: 128.172-0

Esta edição extra nº 255 foi enviada impressa e eletronicamente para TODOS
os nossos associados, assinantes e colaboradores residentes em Minas Ge-

rais. Desejamos que ao recebê-la, a repasse imediatamente para os seus parentes,
amigos e correspondentes, pois disso depende o nosso sucesso nas urnas, ele-
gendo nossos candidatos: BOLSONARO,MARCOFELICIO eCAIOBELLOTE.
Se todos assim o fizerem, estaremos
atingindoUMMILHÃO de destina-
tários.

Acredite se quiser!
As mensagens (e-mails) quan-

do encaminhadas crescem exponen-
cialmente, motivo pelo qual devem
ser repassadas, repassadas e repas-
sadas! E o jornal impresso após ser
lido, encaminhado de preferência a
um(a) professor(a), que poderá di-
vulgá-lo na sala de aula.

Contamos para isso com as as-
sociações relacionadas na capa des-
te jornal, além de diversas outras
que se apresentaram espontanea-
mente para colaborar e angariar vo-
tos.

Potencial nós temos, precisa-
mos de UNIÃO e humildade para al-
cançar nosso objetivo: varrer os po-
líticos corruptos e comunistas de uma
vez por todas, não só o PT, como
quase todos os outros partidos.

Caso seja possível, envie um �pixuleco� para este jornal, a fim de que pos-
samos realizar a nossa campanha eleitoral, em virtude de não termos qualquer
apoio financeiro e estarmos vivendo uma situação bastante deficitária.

Banco do Brasil agência 0643-2 c/c 128.172-0.
Confie em nós e em nossos candidatos!

A luta continua!

SETEMBRO (ATÉ DIA 25)

ELEIÇÕES 2018
PREZADOS (E)LEITORES

Cel Amilton da Costa Ramos - Rio de Janeiro/RJ, Cap Armando Diniz da Costa - Porto Alegre/RS, Ten
Artur Wilson Stinghen - Curitiba/RS, Ten Ary Ferreira Pedroso - Curitiba/PR, Médico Carlos Oscar
Souto Maior Filizzola - Guanhães/MG, Cap Elmo José Vieira Rocha - Juiz de Fora/MG, Cel Gilberto
Zechlinski - Porto Alegre/RS, Cel Herbert de Seixas Duarte - Rio de Janeiro/RJ, Cel Joel de Carvalho
Nascimento - Rio de Janeiro/RJ, Cel Jorge Martins Falcão - São Paulo/SP, Prof José Carlos Acerbi - Santo
André/SP, Econ Luiz Roberto Brandão Pires - Cotia/SP, Gen Div Nialdo Neves de Oliveira Bastos -
Campinas/SP, Cap Oto Ferreira Alvares - Brasília/DF, Romeu Antônio Martynychen - Curitiba/PR, Cel
Sérgio Augusto da Silva Zilio - Curitiba/PR, Cel Valdir Lopes Toledo - Rio de Janeiro/RJ, Cap Waldemar
Monteiro de Azevedo - Juiz de Fora/MG e 5 não identificados

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS AGOSTO/SETEMBRO
Cel Amilton da Costa Ramos, Econ. Antônio Carlos Portinari Greggio, Cap Armando Diniz da Costa,
Cel Ari Vieira Costa, Ten Ary Ferreira Pedroso, Cel Av Francisco José Hennemann Filho, Cel Gilberto
Zechlinski, Almirante Luiz Pragana da Frota, Adv Marco Antônio Regis Samico, Romeu Antônio
Martynychen, Cel Túllio Enzo Pinto Perozzi, Cap Valmir Moreira Ribas
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CRÍTIKA

Respeitáveis amigos, sobre a divergên-
cia que encontramos as vezes com al-

guns amigos sobre Bolsonaro e Amoedo
tenho a convicção que lamentávelmente, a
culpa toda do sucesso eleitoral da esquerda
maldita é exclusivelmente nossa, os liberais
conservadores. Nunca tivemos uma chance
tão grande de nos livrarmos deste câncer
chamado PT e suas metástases (PSOL, PDT,
PCdoB, PMDB, PSDB, etc). Mas o que, nós
os "iluminados"e "esclare-
cidos" fazemos??

Nos dividimos entre
Bolsonaro, Amoêdo e Álva-
ro Dias, o que inevitavel-
mente levará a disputa para
o segundo turno. Aí ami-
gos a Inês estará morta,
pois todos estes partidos
que tem rabo preso se uni-
rão ao PT para que a coisa
continue do jeito que o diabo gosta, ou
seja, o foro de São Paulo no poder.

O único que teria chance nesse mo-
mento seria, ou será, Bolsonaro. Todos os
que prezam pela família e os bons costu-
mes deveriam se unir para nem ter segun-
do turno, pois esta é a nossa única chance
de tirar a esquerda maldita do poder. Ah!
Mas o Amoêdo é inteligente, é idôneo, é

OPINIÃODOLEI
TOR

É AGORAOU NUNCAMAIS!!
Engº. Geraldo de Castro Filho

competente, etc... não vou entrar nesse
mérito pois não adianta isto neste mo-
mento. O que realmente importa é tirar
os bandidos, e aí sim na próxima eleição
com o Brasil salvo e a caminho da Ordem
e do Progresso avaliar o Amoêdo, Álva-
ro Dias ou outros políticos decentes, ca-
pazes e honestos.

Hoje, Amoedo e Álvaro Dias são mui-
to mais importantes para a ESQUERDA

que o "Lulla", pois divi-
de os votos da Direita e
desta forma não propici-
armos a nossa vitória no
primeiro turno. Estare-
mos entregando a eles a
continuidade dos ladrões
e corruptos no poder. Se
Álvaro Dias ou Amoêdo
tivessem alguma chan-
ce... mas todos nós sa-

bemos que não têm. Então amigos seja-
mos sensatos e não cometamos esta im-
prudência nas eleições. PENSEM NISTO
PELO BRASIL, e não para mostrar que
você é mais esclarecido ou iluminado que
amaioria. O país merece este seu sacrificio.
Menos a sua própria convicção e mais
NOSSA PÁTRIA AMADA BRASIL.

(Lagoa Santa/MG)

As principais redes de comunicação
do país programaram entrevistas com

os candidatos mais bem colocados nas pri-
meiras pesquisas de intenção de voto pa-
ra a presidência da república: Ciro Gomes,
Bolsonaro, Alckmin e Marina Silva.

Na velada tentativa de mostrarem-
se isentas, selecionaram jornalistas para
a nobre tarefa de inquirir os candidatos.
Em quase todas, transformaram-nas em
�oitivas de processos criminais�. As sa-
batinas que, até agora, assistimos mais
pareceram Tribunais
da Inquisição, bus-
cando atingir as vul-
nerabilidades de ca-
da entrevistado.

Nelas, a pre-
sunção e empáfia dos
entrevistadores, ins-
talados em pedestais
de imensa sabedo-
ria, nos deram a im-
pressão de que tinham respostas oportu-
nas para todos os imensos problemas bra-
sileiros.

No campo da moralidade, da ética
e dos princípios, repartições axiológicas da
mais pura teoria FILOSÓFICA, o fosso entre
a virtude (dos jornalistas) e o pecado (dos
candidatos) era ainda maior; procuraram,
sempre, deixar os pretendentes ao cargo
de presidente embaraçados e os telespec-
tadores e ouvintes humilhados com tanta
SAPIÊNCIA e correção de atitudes. Como
é fácil criticar..

As �inquirições� fizeram-me lem-
brar os afastados tempos de aluno Marista
do Externato São José, educandário mo-
delar, localizado no bairro carioca da Ti-
juca, onde estudei por nove anos consecu-
tivos. Na inocência dos meus oito anos de
idade, era obrigado a confessar, semanal-
mente (um martírio), meus pecados juve-

CONFESSIONÁRIO �GLOBAL�
Gen Bda Carlos Augusto Fernandes dos Santos

nis aos sacerdotes, a maioria holandeses
da paróquia de Santo Afonso, conheci-
da Igreja Católica do Bairro. Na missa, aos
domingos, a Comunhão era obrigatória
e, depois dela, recebia-se um lanche ser-
vido na sala de aula junto com a Cader-
neta que registrava o desempenho esco-
lar semanal.

Como eu, todos os colegas �fugiam�
de um padre confessor que, com um so-
taque carregado, recriminava aos berros
nossos desvios pueris.�como você en-

trega-se com tanta fa-
cilidade aos prazeres
da CARNE�. As peni-
tências impostas eram
proporcionais ao inven-
tário de pecados da
semana e as assustado-
ras reprimendas, do pas-
sado distante, muito
parecidas com as cons-
trangedoras perguntas,

programadas em sequência, hoje, pelos
apresentadores da principal rede de co-
municação do país.

Os programas jornalísticos das or-
ganizações GLOBO, mostram a disposi-
ção de evitar, a qualquer custo, a ascen-
são e ansiada vitória de BOLSONARO,
único candidato de oposição ao PERVER-
SO SISTEMA, montado, nesses últimos
vinte e quatro anos de domínio e infiltra-
ção de criptocomunistas e socialistas fa-
bianos, nos meios intelectual, artístico,
jornalístico e universitário, com reflexos evi-
dentes na programação da mencionada re-
de. Embora BOLSONARO não seja o can-
didato oficial das Forças Armadas, os ata-
ques diários desferidos contra ele, na rea-
lidade dirigem-se a elas, o último BAS-
TIÃO que impede, hoje, a implantação do
Macabro Socialismo Bolivariano no país.

(Porto Alegre/RS)

A verdade - pura e simples - começa a
mostrar as razões do trágico aconte-

cimento em nosso Museu Nacional.
Vejam o que retirei agora do site An-

tagonistas e que foi publicado no Globo
de hoje.

A esquerda brasileira não se cansa
de nos causar danos. A Direção da UFRJ
está toda ocupada por membros dos Par-
tidos de esquerda: PSOL, PCdo B, etc

Dia 7 Out daremos a resposta!
A responsabilidade do PSOL no in-

cêndio do Museu Nacional
Brasil 04.09.18 10:57
A reportagem de capa de O Globo

hoje consolida uma série de números so-
bre o Museu Nacional, destruído por
um incêndio no domingo:

* A transferência do governo fede-
ral à UFRJ, gestora do museu, cresceu de
R$ 2,6 bilhões em 2014 para R$ 3,1 bilhões
em 2017. No mesmo período, o dinheiro que
a universidade repassou ao museu caiu.

TRAGÉDIA DOMUSEUNACIONAL
AVERDADE!!!!

Cel Carlos de Souza Scheliga

Esses políticos comunistas traidores
da Pátria, não poderão mais uma vez,

serem eleitos pelos votos, através das ur-
nas eletrônicas fraudadoras.

Se os atuais Comandantes Milita-
res das Forças Armadas, principalmente o
General Villas Boas, Comandante do Exér-
cito Brasileiro, permitirem que elas sejam
novamente utilizadas, sem uma rigorosa
fiscalização realizada pelos militares, (úni-
cos em quem confiamos),
estarão conscientemen-
te elegendo os comunis-
tas para que continuem
no poder, destruindo de-
finitivamente nossa na-
ção, nossa liberdade e
até mesmo nossas vidas.

Se assim aconte-
cer, tudo vai piorar. Com
as fraudes, eles serão
sempre maioria nas Ins-
tituições, leia-se, Câma-
ra Federal, Senado, Judiciário. Impedi-
riam assim, os candidatos Deputado Fe-
deral, Jair Messias Bolsonaro, para Pre-
sidente da República e seu Vice, Gene-
ral Hamilton Mourão, (que seriam elei-
tos numa eleição limpa, em primeiro tur-
no), vencer para acabar com as mamatas
deles.

Mas, se as Forças Armadas tomarem

* Vinte anos atrás, a UFRJ se recu-
sou a fazer do museu uma fundação, o que
resultaria num aporte de R$ 80 milhões
do Banco Mundial para o prédio histó-
rico.

O primeiro item mostra que foi deci-
são da universidade aplicar o dinheiro em
outras áreas e deixar o museu à míngua; o
segundo, que picuinhas ideológicas im-
pediram a chegada de recursos que pode-
riam salvar o prédio.

Desde 2015, o reitor da UFRJ é
Roberto Leher, um dos fundadores do
PSOL � cujo candidato à Presidência,
Guilherme Boulos, foi um dos primeiros
a tentar aproveitar o caso eleitoralmen-
te, culpando os �cortes do governo Te-
mer�.

A imprensa precisa parar de tratar
Leher e seu partido como vítimas do in-
cêndio no museu e cobrá-los pelo que
são: corresponsáveis pela tragédia.

(Rio de Janeiro/RJ)

INTERVENÇÃO MILITAR
ANTES DAS ELEIÇÕES

Piloto de Selva Luiz J. Mendonça
conta do governo, através da Intervenção
"Cívico-Militar", com apoio de toda socie-
dade, e, nos livrarem de todos os comunis-
tas, como ocorreu em 1964, aí sim, poderão
marcar novas eleições e, tenho a mais abso-
luta certeza de que todos os militares patri-
otas que se candidatarem para cargos po-
líticos, como Senadores, Deputados Fe-
derais, Deputados Estaduais, Governado-
res, Prefeitos nas grandes cidades, serão to-

dos eleitos, principal-
mente, com Jair Messi-
as Bolsonaro, para Pre-
sidente da República, e o
General Hamilton Mou-
rão Vice-Presidente, com
total liberdade e seguran-
ça para salvar nossa que-
rida Pátria, tão traída e
assaltada.

Do contrário, caso
os comunistas continu-
em no poder, estarão

sempre assaltando e destruindo proprieda-
des rurais, sequestrando todos nossos bens,
nossas propriedades, nos escravizando
pelos impostos criminosos e, os absurdos
preços dos combustíveis, destruindo mo-
ralmente nossas crianças, acabando com
nossa querida Pátria, como fizeram com
Cuba e com a Venezuela.(Cuiabá - MT)

luizjmendonca@gmail.com

O país vive a atmosfera dos embates
eleitorais. A legião de demagogos,

aproveitadores sem caráter, farsantes de
todos os quilates, emerge, como fazem os
cupins, invadem todos os espaços possí-
veis e impossíveis, e como causam estragos.

Paralelamente, o país tem a ação per-
manente das quadrilhas que estão tomando
cidades do interior até mesmo à luz do dia,
sequestrando os moradores, explodindo
bancos, carros-fortes, escapando, levando
reféns e milhões roubados.

Não sabemos para que serve, afinal,
a tal Força Nacional, criação do mais famo-
so presidiário da atualidade, quando era pre-
sidente. As quadrilhas usam carros blinda-
dos, armamento possante, escapam sem um
cerco nas rodovias.

E o caos que dominou há mais de 30
anos a cidade do Rio de Janeiro, a partir do
�socialismo, moreno� do Brizola? Vivemos
numa ex-Capital da República sitiada pelos
quatro cantos por bandos de traficantes for-
temente armados, que transformaram cente-
nas de favelas onde (mora gente humilde, tra-
balhadores) nos seus esconderijos, toman-

BRASIL DOMINADO
BRASIL LIBERTO

Jornalista e Radialista Zair Cansado
do também de assalto conjuntos residenciais.
Os cariocas passaram a viver confinados em
suas casas, assaltantes atacam a qualquer
hora, nas ruas, nos transportes coletivos,
matam chefes de família, menores de idade
também cometem crimes com fuzis e pisto-
las. Policiais são mortos até em suas residên-
cias. Mas os �direitos humanos� só funcio-
nam de forma unilateral.

Ano de eleições. Mais de dez candi-
datos a presidência. O tema segurança,
só teve destaque na fala de candidato Jair
Bolsonaro.

O mundo do crime infiltrado na políti-
ca não deixou por menos. A faca nas mãos
de um aloprado foi brandida, mas, temos a
certeza de que o golpe vai sair pela culatra.

FINALMENTE: A DERROTA DA
CORRUPÇÃO, DOS INIMIGOS DO
BRASIL, DA NOSSA PAZ SOCIAL, OS
PERMANENTES REVANCHISTAS,
SERÁ UMA QUESTÃO FUNDAMEN-
TAL NAS URNAS ELEITORAIS.

BOLSONARO E MOURÃO
PROVARÃO ISSO.

(Rio de Janeiro/RJ)

E o 4º poder
Na democracia à brasileira,

há quatro poderes constituídos:
o Executivo, o Legislativo,
o Judiciário e a Propina.

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

Inda que mal pergunte
Que partido político no mundo manteria
um presidiário condenado a 12 anos de
cadeia por corrupção, lavagem de

dinheiro, trambique no próprio partido
como seu presidente de honra?!? Diário da Manhã. Pelotas/RS � 20/09/18.

Todos os que prezam
pela família e os bons
costumes deveriam se
unir para nem ter

segundo turno, pois esta
é a nossa única chance
de tirar a esquerda
maldita do poder.

Embora BOLSONARO não seja
o candidato oficial das Forças
Armadas, os ataques diários
desferidos contra ele , na

realidade dirigem-se a elas, o
último BASTIÃO que impede,
hoje, a implantação do
Macabro Socialismo
Bolivariano no país.

Caso os comunistas continuem
no poder, estarão sempre
assaltando e destruindo
propriedades rurais,

sequestrando todos nossos
bens, nos escravizando pelos
impostos criminosos e,

destruindo moralmente nossas
crianças, acabarão com nossa
querida Pátria, como fizeram
com Cuba e com a Venezuela.
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CAIXA POSTAL
CELRODOLPHOH.DONNER

Rio de Janeiro/RJ
Risco de golpe

Cumprimento o jornal pelo texto �É
preciso não banalizar o risco de golpe�.
Trata com perfeição o abuso politicamen-
te conveniente do termo �golpe�, como,
também, a necessária confiança que se
deve ter nas instituições e na �robustez
da sociedade civil�. É, principalmente, um
editorial que assegura não terem funda-
mento acusações de parcialidade de opi-
nião em favor de candidaturas. Creio no
respeito por fatos, notícias e seus contra-
ditórios como, principalmente, no direito
inalienável de opinião jornalística de seus
cronistas. (O Globo - 25/9)

Cel. Av. FRANCISCO JOSÉ
HENNEMANNFILHO

São José dos Campos/SP
Parabéns pelo Patriótico Trabalho

já executado pela Briosa Equipe do
Jornal Inconfidência.

Por oportuno, peço vênia para su-
gerir um tema sobre a legislação eleito-
ral a ser estudado no âmbito do Incon-
fidência, visando tornar a POLITICA
mais democrática.

Considerando que para um traba-
lho verdadeiramente democrático, os elei-
tores devem conhecer o perfil do candida-
to, reconhecendo nele as mesmas aspira-
ções e a capacidade de reunir os meios ne-
cessários para atingir os objetivos pro-
postos,Assim, considero que um critério
mais democrático seria outorgar Título de
Eleiitor após a conclusão do Ensino Mé-
dio; Outros critérios que aumentem a res-
ponsabilidade do Eleitor, talvez possam
vir a serem considerados (Não contri-
buínte de IR, por exempolo). 27/08

*ALM.PAULOFREDERICO DOBBIN
Rio de Janeiro/RJ

Inversão de Valores
Os personagens da tragédia de Juiz

de Fora vivem situações opostas. Bol-
sonaro, depois de nova cirurgia, vê agra-
vado seu drama particular: sofre para
sobreviver e para tocar a campanha. De
outro lado, o agressor, em depoimento,
mostrou-se tranquilo, com boa articula-
ção intelectual e consciente do ato que
praticou, por sentir-se �literalmente ame-
açado� pelo candidato. Se não deixar-
mos de lado as opções eleitorais e ide-
ológicas, poderemos estar contribuin-
do para mais uma manifestação de in-
venção de valores na sociedade.

* Ex- Presidente do Clube Naval

ADV. CREMILTON SILVA
Cristina/MG

Não sei até que ponto é aceitável a
direção do Jornal exercer junto a um dos
seus articulistas alguma ingerência, ain-
da que seja a pedido de um assinante. De
qualquer forma faço aqui meu registro e
se não for possível, vou entender perfei-
tamente.

Todo o povo brasileiro que assiste
a Rede Globo, tem visto a campanha "O
Brasil que eu quero para o Futuro". Vejo
como positiva porque mobiliza o eleitor a
mostrar aos candidatos o que eles ansei-
am. O candidato por sua vez se vê obriga-
do a moldar seu programa de governo em
consonância com os anseios do povo.

A minha sugestão vai por aí. Gos-
taria de ver no Inconfidência um artigo
neste mesmo sentido, mas dirigido ao can-
didato eleito, ou seja, o artigo tem que
ocorrer na edição de Novembro ou De-
zembro, quando então saberemos qual
dos candidatos de hoje foi o vitorioso pa-
ra assumir a presidência em Janeiro.

A matéria seria "O Brasil que eu
quero" dirigida diretamente ao Presiden-

GENERAL MARCO FELICIO DA SILVA
Juiz de Fora/MG

Prezada D.Tereza: Agradeço penhoradamente a sua ajuda e apoio.
Não os meço pela quantidade ou valor financeiro. Meço-os pela qualida-

de do seu gesto e pelo sentimento de gratidão que me inspira.
Faço questão de conhencê-la pessoalmente e agradece-la novamente,

independentemente de eleito ou não.
Um gesto nobre como o seu não pode ser esquecido.
Demonstrou confiança naminha pessoa e, mais do que isso, semme conhecer

pessoalmente, elegeu-me como seu representante e de seus ideais e patriotismo.
Estes são tambémosmeus e os defenderei, como o fiz e faço, durante toda uma vida.
Pois, quando jovemTenente, jurei, diante da Bandeira do Brasil, com o sacrifício
da própria vida, defender a nossa NAÇÃO e o BRASIL, os quais encontram-
se, hoje, ameaçados por uma quadrilha que se apoderou do governo.

Assim, o fazendo, defenderei também meus filhos e netos, tesouros que
guardo no coração.

Forte abraço do Gen Marco Felício.
(D. Tereza aos seus 86 anos, mandou fazer 5 mil santinhos, por sua conta, na

cidade Lavras e anda pela cidade pedindo votos para nosso projeto de Nação).
#MarcoFelicio1760

#Bolsonaro17

Uruguaiana/RS
Fogo amigo

Meu digno Professor, Cel Miguez. Imaginando que outras pessoas venham
a ler o quê escrevome identifico assim : Tenho 67 anos de idade, casado, engenheiro
civil, esposa advogada, tres filhos graduados em curso superior e com mestrado
nas suas formação de profissionais liberais. Eme apresento assim, porque sou filho
demilitar do Exército Brasileiro e dosmeus pais veiominha formação, aprimorada
pelos meus professores, onde destacadamente aparece a sua digna pessoa. Me
ensinaram ter dignidade, saber formar e conduzir minha família.

O fogo amigo é um fato conhecido, tanto que tem codinome, como conheci-
das são as pessoas que assim agem. Entendo que uma das virtudes das Forças
Armadas, entre tantas, é a formação de homens de personalidade, comprome-
tidos com seus deveres e úteis a sociedade e a Pátria acima de tudo. Mas o meio
é heterogêneo, e isso propicia a ação dos sem caracter, ou melhor dizendo, o
surgimento daqueles que não souberam aprimorar no tempo e no meio que
vivem, a sua conduta, a sua personalidade. Mostram claramente a formação do
meio familiar, o quê viram e receberam de exemplos. E assim espelham de onde
vieram. Felizmente dignidade não se compra e nem se consegue por decreto.
Morrerão perniciosos. Siga Professor e Cel Miguez, seu trabalho é para a Pátria
e pela Pátria. Personalidade e dignidade lhe sobram, estradas o Sr já traçou, e
peço a Deus que faça os párias do fogo amigo, um dia, caminhar por elas. Re-
ceba meu carinhoso abraço, neste solo gaúcho, sempre todos nós, lhe recebe-
remos sorrindo. Sempre terá nosso apoio e nosso respeito. (23/08)

PREZADOEMER:
Assim V. mata o véio aqui e me faz chorar. Gostei demais do seu texto.

Continuo recebendo permanentemente o fogo amigo mas sem a coragem de se
dirigirem diretamente a mim. Com a minha idade não vou engolir sapos e tenho
certeza do que eu faço em defesa da soberania do nosso país, muitos dizem que
seria obrigação das Forças Armadas, em particular do Exército, e não somente
do Jornal Inconfidência. Exemplo maior é a apresentação e divulgação desta
edição histórica do Duque de Caxias, que distribuímos para diversas escolas
militares, como também a da intentona comunista e da Contra revolução de 31
de março de 1964, que nem é lembrada pelo comandante da 4ª Região Militar,
sediada em Belo Horizonte/Juiz de Fora. Grato pela atenção para comigo.
Gostaria de publicar, se autorizado. (24/08)

te e não mais aos candidatos e com mera
conscientização aos eleitores. A matéria
por sua vez iria abordar os pilares prio-
ritários, seja eles quais forem (saúde, edu-
cação, violência, corrupção, infraestru-
tura, etc...) para arrumar o Brasil e colocá-
lo em franco progresso.

Minha sugestão se justifica não
por ser um simples assinante, mas por
ser fã do Jornal e admirador dos seus
articulistas. Quisera eu ter competên-
cia e habilidade para redigir algo dessa
natureza e prestar minha colaboração
ao Jornal! (24/08)

CEL CARLOS DE SOUZA SCHELIGA
Rio de Janeiro/RJ

Sob outro ângulo
Hipoteticamente observando o ce-

nário nacional, sob o ponto de vista so-
ciopolítico, fico a imaginar como ele esta-
ria se apresentando para nossa gente se
o atentado sofrido por Jair Bolsonaro ti-

vesse sido praticado contra um candida-
to de esquerda. As ruas estariam tran-
quilas, sem manifestações? Os serviços
essenciais estariam funcionando? As
estradas sem obstruções? Nossos políti-
cos estariam tão silentes, despreocupa-
dos com as manchas que esse trágico
acontecimento trouxe para nossa, ainda
infanta, democracia? O Globo 14/09)

Carta ABERTA ao Ministro
EDSON FACHIN
Caro Ministro:

Não sou advogado, mas não sou
idiota.

O senhor, no seu voto memorável
e desprezível, não só a mim me qualifi-
cou como um idiota, mas a todo o povo
brasileiro.

Afinal, o motivo para barrar a can-
didatura de um criminoso condenado,
com fartas provas, ao contrário do que
dizem os fanáticos seguidores desse

malandro, é um artigo de uma Lei, de
origem popular, votada pelos represen-
tantes do povo, por unanimidade e,
suprema ironia, promulgada por esse
mesmo hoje prisioneiro.

Com suas firulas e linguagem em-
polada, com emaranhado de citações, o
senhor revogou a soberania nacional, a
soberania do povo brasileiro e nos sub-
meteu à recomendação, isso, a uma re-
comendação e não uma decisão, de um
comitê, que o senhor mesmo (e eles
também) reconhecem que não tem cará-
ter jurídico, não investigam, não pro-
duzem provas, não interrogam e não
dão direito ao contraditório.

O senhor, com esse voto vergo-
nhoso, rasgou a bandeira brasileira e
proclamou a nossa servidão, à feitores
que nem mesmo no solo pátrio estão.

Fomos enlameados na nossa hon-
ra e dignidade.

Independente do resultado, o seu
voto manchou indelevelmente e vergo-
nhosamente a sua biografia.

Um minuto de silêncio pela morte
da Nação brasileira. (01/09)

ENGº. GERALDODECASTRO FILHO
Lagoa Santa/MG

Voto de traição ao País
Vivemos para, em tempos de mar-

xismo cultural e máximo aparelhamento
estatal, ver um ministro do Supremo
Tribunal Federal - Corte que tem por
função precípua proteger a nossa Cons-
tituição - negar a soberania brasileira e
dizer que o parecerozinho do subcomitê
de uma entidade supranacional vale
mais do que a lei do país.

A soberania nacional é princípio
fundamental da Constituição e da for-
mação de um Estado. Para quem não
sabe, a Carta Magna, em seu PRIMEI-
RO ARTIGO e primeiro inciso, consa-
gra como preceito fundamental, talvez,
o mais importante a ser protegido e que
garante o poder de decisão estatal: a
Soberania Nacional.

Se o Brasil fosse um país sério,
hoje, este ministro desleal, traidor, es-
taria no olho da rua por justa causa,
pois o que ele fez, enquanto juiz consti-
tucional, foi negar a nossa própria Cons-
tituição, que por força de lei é obrigado
a proteger. Seu ato equivale ao ato do
engenheiro civil que decide delibera-
damente edificar casas para caírem após
a construção. Ou equivaleria à conduta
do médico que estuda medicina com o
único objetivo de matar seus pacien-
tes. São posturas inconciliáveis com o
exercício do ofício.

Senhor Edson Fachin: Vossa Ex-
celência é uma vergonha nacional, traiu
seu país sem cerimônia e com a arrogân-
cia dos tolos.

Da série: �O que a ideologia não
faz�. claudia wild (01/09)

ADV. MARIO DENTE
São Paulo/SP

Supremo Trambiqueiro Federal
O STF é o orgão que deveria ser o

mais honesto, ético e dedicado do judici-
ário. Depois de muitas decepções: pedi-
dos de vistas sem prazo de retorno -
visando safar o bandido da pena - não
se declarar impedido de julgar casos em
que o réu é amigo ou parente, demora
para julgar processos mas tempo perdi-
do: em exibicionismos na TV Justiça,
férias duplas, fecessos, viagens pagas
por nós por assuntos não em pauta, etc.
E, para terminar, pededm aumento sala-
r ia l absurdo comparado com o
percentual do salário mínimo. É preciso
mudar o sistema de nomeação de político
por mérito/concurso. (11/08)

ENGENHEIRO EMER ORDOQUE

Abs, Miguez



Nº 256 - Setembro/2018 21
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O INCÊNDIO DO MUSEU NACIONAL
E A QUEIMA DA VERDADE

Há mídias que se tornaram um veículo de informação odioso, sem isenção
alguma na análise da exposição dos fatos. Houve um incêndio no Museu Nacional do
Rio de Janeiro, comperda total do patrimônio cultural que pertencia à humanidade, por
incúria, desvio de verba, má administração pública etc... O Museu esperava desde o
governo Lula a liberação de R$ 21 milhões emprestados pelo BNDES para a reforma
do prédio , e no entanto, não só não obteve, como vimos o BNDES espalhar R$414
bilhões para o Porto de Mariel, em Cuba, para citar um só exemplo , e para todos os
demais governos comunistas amigos do petista, de toda a América Latina e Africa.
Mas nosso Museu Nacional morreu calcinado pelo petismo e pela má gestão da
instituição localizada na Quinta da Boa Vista administrada pelo PSOL e pelo PCdoB
, tendo sido totalmente aparelhada pelos militantes destes partidos. Deu no que deu,

Quando digo que a imprensa está ( não é) , mas está odiosa, é porque hoje, ao
ler os jornais me deparo com esta manchete: "Museu do Ipiranga, fechado às pressas
há 4 anos, nem começou a reforma", (Folha de São Paulo). A troco do que este tom
de crítica? Durante todo este tempo o acervo esteve sendo removido e direcionado
com cuidado e segurança para outros lugares, e se a reforma só vai começar em 2019
é porque aqui em São Paulo também sentimos a crise econômica que corroeu este país
graças a Dilma Rousseff, mas o governo de Alckmin a administrou com muita pru-
dência. E no caso a pressa seria inimiga da perfeição. Graças ao seu governo , não se
esperou o velho prédio entrar em colapso para termos que assistir o espetáculo dan-
tesco de ver incinerado todo um patrimônio que não tem volta. Portanto, deixo aqui
meu protesto contra a falta de isenção e o excesso de partidarismo ideológico que
enodoa lamentavelmente a lisura de parte de nossa imprensa. (04/09)

REFORMA DA CASA DA MAMÃE
Durante a gestão de Fernando Haddad a casa de sua mãe situada no Planalto

Paulista, zona sul de São Paulo, foi inteiramente reformada. Gostaria de saber qual
empreiteira executou a obra, quanto custou e quem pagou...Perguntar não ofen-
de! (05/09)

DEFINI O MEU VOTO
Quem é Dilma Vania Estela Rousseff para dizer que Bolsonaro colheu o que

plantou? Esqueceu que ela própria foi uma terrorista de um grupo que em 1968
reduziu o corpo do jovem soldado Mario Kozuel a pedaços num ataque ao quartel
do Exército em São Paulo? Hipócrita!

Quanto à opinião de um jornalista do O Globo, que afirmou que a ação do
agressor coincidiu com as premissas do candidato atingido, só tenho a dizer que
ele certamente advoga que a culpa por um estupro recai na mulher que usa roupas
sensuais. Com tudo isso, só me resta dizer que se dúvidas eu tinha sobre em quem
votar nestas eleições, já não tenho mais!

Votarei em Bolsonaro e contra todo e qualquer partido de esquerda que
acabaram por levar o meu país a este caos moral e a tanta inversão de valores! (07/09)

ACORDEI, BOLSONARO!
Depois de 14 longos anos de Lula e PT livremente pregarem a tese de "nós contra

eles" sem contestações de mídia alguma ; depois de assistirmos o resultado do
referendo do desarmamento onde 63,94% dos eleitores rejeitaram a proposta de
impedir o comércio de armas de fogo e munição no Brasil, por perceberem a clara
intenção do governo de usar o desarmamento como ferramenta de controle da so-
ciedade. E depois, tentou o governo Lula desarmar os criminosos e impedir a entrada
de armamento contrabandeado por traficantes? Não, porque esta intenção nunca
existiu! Depois de acompanharmos o crescimento de nível da criminalidade na
sociedade e até se infiltrando ela dentro da política para que o país se transformasse
na maior empresa criminosa do mundo ; depois de vermos a inércia do STF e do TSE
diante das ameaças de Stedile e seus comparsas do MST que com acinte descon-
sideraram todas as decisões destes órgãos referentes a Lula, e marcharam rumo a
Brasilia exigindo a soltura de Lula e sua participação no processo eleitoral. Depois
de tentarem nos enfiar goela abaixo a implantação da teoria de gênero dentro das
escolas, violando a ciência e os valores da sociedade ...agora querem transformar
Bolsonaro em culpado pela violência que sofreu por parte de um militante . A
aflição na mídia em tentar não envolver nenhum partido nesta ação já os fez criar
a tese de um lobo solitário, um desparafusado social, só não admitem a clara
verdade: houve uma ação política contra um candidato e não uma ação contra um
candidato político , como querem fazer crer.

Eu me declaro exaurida pelos 14 anos de governo de esquerda, com os
ânimos esgotados de teses criadas em laboratórios da ONU. Eu quero segurança
em primeiro lugar! Já me extorquiram o pagamento pelo sangue de meu filho
eliminado por um desses chamados "frutos da desigualdade social" , verdadeiros
celerados alimentados com o leite da luta de classes ministrado zelosamente pelos
partidos da esquerda. Eu demorei a decidir meu voto, afinal, estive tucana durante
todo o governo do PT, acreditando que eles fariam uma oposição verdadeira a este
partido que nos trouxesse um Brasil melhor. Não acredito mais.

Bolsonaro precisou quasemorrer para eu acordar!
Meu voto é dele, e que Deus o ajude! (09/09)

PORQUE BOLSONARO?
O Brasil está nas mãos esquerdistas há mais de duas décadas, 8 anos com o FHC,

8 com o Lula, mais 6 com a Dilma, e qual foi o resultado disso tudo? Foi bom ou ruim
para o Brasil? O FHC inventou a compra de votos para o projeto reeleição e ensinou
o Lula fazer o mesmo com o mensalão e petrolão, a Dilma, aprendiz em administração
pública fez o mesmo e encerrou o ciclo com 14 milhões de desempregados e um país
quebrado. A prova de tudo dito acima fica por contra do rombo nos cofres da Petro-
brás, BNDES, Banco do Brasil Caixa, Correios, fundos de pensões privados e mais
outras estatais abertas apenas para encabidar os esquerdistas alérgicos ao trabalho
e favorecendo boa parte da mídia, dos poderosos financeiros e mais uma grande parte
dos membros dos 3 poderes constituídos da nação.

O deputado Jair Bolsonaro, a Lava jato e o povo brasileiro sabe de tudo isso,
e, estrategicamente se manteve fora registrando tudo, e, consequentemente visto por
essa legião de corruptos (alguns presos e outros sendo processados ou indiciados)
como persona 'non grata'. Ao entrar na campanha presidencial filiou-se num partido
nanico, sem tempo de televisão para propaganda, mas sem manchas de desonestidades
que o afetasse. Foi de encontro a vontade geral do povo brasileiro que estão lhe
apoiando maciça e gratuitamente com grande sucesso e sem apoio da mídia que teme
o seu sucesso na corrida presidencial e partir para uma lavagem da sujeira geral deixada
pelo esquerdismo destruidor da pátria e sem ter como se defender, pois os fatos que
arruinaram o país são públicos e notórios. Nas duas décadas de esquerdismo nun-
ca houve nenhuma agressão pelos opositores, mas agora temendo a passagem a limpo
dos seu passado, já tentaram até matar o candidato Bolsonaro com esfaqueamento em
Juiz de Fora. Qual das duas partes são os violentos? (12/09)

UM RECADO PARA MINAS GERAIS
Caros conterrâneos mineiros, eu nasci nesse estado e com um ano de idade vim

para São Paulo e amo este estado como se fosse um paulista nato, mas na realidade
sou mineiro e estou muito preocupado e inconformado com a posição de muitos con-
terrâneos pretendendo votar na terrorista, assaltante de banco, ladra de cofre, seques-
tradora e assassina Dilma Rousseff. Peço que cada um dos mineiros que tem essa in-
tenção de voto que pare, pensa e suponha ser o pai, a mãe ou irmão do Mário Kozel
Filho, vítima das ações da terrorista Dilma Rousseff que agora quer ser senadora para
ter imunidade parlamentar e ser mais uma integrante do foro privilegiado. (13/09)

RESPOSTA DO MOURÃO A CIRO
O general Mourão replicou os ataques de Ciro Gomes que afirmou ser o general

um jumento de carga; "Ele está desesperado". A baixaria desse nível não interessa a
ninguém. Apenas a pessoas desesperadas, que não representam o pensamento na-
cional. Ofensas, partindo de Ciro Gomes, não têm relevância pra mim. Trata-se de al-
guém que, em um debate, não tem argumentos. Ciro Gomes é espécime de invertebrados
em extinção. Vai sumir depois do dia 7 de outubro. (14/09)

O PERIGO BRASILEIRO
O perigo brasileiro vem a cavalo nos candidatos com reais possibilidade de

vencer a eleição, exceção feitas aos candidatos Jair Bolsonaro e Álvaro Dias. O pri-
meiro com reais possibilidades de vitória e de trazer a paz, o progresso, o respeito
às famílias, as religiões, à pátria, a ordem e o progresso e acima de tudo com a espe-
rança de volta ao Brasil. Todos os brasileiros que querem um Brasil melhor, dife-
rente o da Venezuela, só tem esse caminho mostrando o Bolsonaro que, pode até
não ser tudo aquilo que desejam os brasileiros, mas inegavelmente é melhor e a
última esperança de dias memoráveis que restam aos brasileiros. Não temos outra
opção nesta eleição de 2018. (15/09)

PORQUE TANTO SUCESSO DO BOLSONARO?
Enquanto o presidenciável Jair Bolsonaro é esfaqueado, caluniado pelos ou-

tros que estão lá em baixo, seu sucesso omitido desavergonhadamente pela mídia,
rebaixado nas pesquisas, silenciado pelos seus pares corruptos e com grande mul-
tidões lhe apoiando por onde passa: será que os seus adversários e a mídia co-
varde ainda não perceberam que ele está representando a vontade popular tendo
em vista o seu passado anti-corrupto? Isso não é milagre, é fruto de um comporta-
mento aprovado por Deus e pela vontade popular. (16/09)

HOMOFOBIA
Veja o tamanho do absurdo praticado pelos seus adversários políticos, mídia

e até pela Justiça acusando o deputado Jair Bolsonaro de preconceituoso, homofóbico
e racista, mas apoia o Homofóbico ex-presidente, Lula da Silva, quando chamou os
cidadãos de Pelotas como sendo essa cidade um grande polo de exportação de veados,
e, ainda apoia o regime teocrático iraniano que trata as mulheres como se fossem lixo
e matam as prostitutas e homossexuais a pedradas em praça pública simplesmente por
ter essa opção na vida. É o cúmulo do desrespeito aos direitos humanos da mesma
forma que estão tratando o Bolsonaro pela discussão no parlamento com a deputada
e ex-ministra dos direitos humanos, a deputada Maria do Rosário, quando taxou o
Bolsonaro de homofóbico visto por meio das transmissões da Tv Câmara quando ele
defendia as vítimas do Champinha e a deputada Maria do Rosário o criminoso, e por
incrível que possa parecer, o Poder Judiciário ainda abriu processo contra o Bolsonaro
e faz de conta que nada viram e ouviram a Maria do Rosário declarar publicamente. An-
tes de processar o deputado, que tal a Justiça ver e ouvir a gravação desse fato e tam-
bém da declaração do Lula em pelotas? (17/09)
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UM BRASILEIRO NA GUERRILHA DO ARAGUAIA IV

Coronel Lício Augusto
Maciel

Entrevista concedida pelo Coronel Lício Augusto Maciel na Câmara de Deputados, em sessão solene
em homenagem aos combatentes mortos no Araguaia, realizada em 26 de junho de 2005.

Região da Guerrilha
do Araguaia

NR: Para conhecimento da
Rede Globo e Pedro Bial.

José (Geraldo) Genoíno entregou todo o
grupo guerrilheiro sem levar um só peteleco
do Asdrúbal, que se arrepende disso até hoje

Tínhamos sérios
problemas pe-

la frente, além dos ti-
ros que eram dados

em nossa direção pelos companheiros da �Sô-
nia�, embora do outro lado do riacho, mas es-
tavam por perto, se retraíram com o tiroteio e
atiravam em nossa direção. Tínhamos de ve-
rificar a gravidade de seu ferimento e pres-
tar-lhe os primeiros socorros. Mas, após ve-
rificar que você estava recobrando os senti-
dos, respirando, abrindo os olhos e se mexen-
do, o grande problema era que os helicópteros
não tinham permissão para voar a noite. Você
sangrava, a bala que havia atingido o seu rosto
tinha destruído a arcada dentária superior,
mas não tinha saído, ou seja, estava alojada em
algum lugar da cabeça, era tudo que podíamos
deduzir de pronto. Era urgente conseguir so-
corromédico, você teria de ser tirado dali com
toda a urgência. Os soldados, lembro o apelido
de um deles, �Buceta�, apavorados, pois era
seu primeiro combate, mas entendendo a ne-
cessidade de ser feito um transporte, cortaram
um arvore fina mas suficientemente forte para
sustentarumarede,asuaprópria,ocolocamos na
rede e regressamos a uma casa por onde haví-
amos passado ainda de dia. Resolvemos seguir
para São José, onde uma Toyota do INCRA
poderia pegá-lo e levá-lo para Bacaba, àsmar-
gens da Transamazônica.

Se conseguisse chegar lá seja qual fosse
o tempo gasto no deslocamento, estaríamos
aumentando as chances de evitar qualquer
infecção.Não tínhamos analgésicos, nemcomo
desinfetar, a água não era confiável, certamen-
te pioraria o caso. Javali Solitário ficaria na
casa juntamente com omateiro e outros solda-
dos, tentando contato via rádio com Bacaba,
para marcar o resgate em São José. Eu e mais
três soldados seguiríamos transportando-o
até São José. Curió, já sem dor no braço ba-
leado, seguiu junto, mas pouco depois resol-
veu voltar e ficar como Javali. Nãome passava
pela cabeça a distância a ser percorrida. O
tempo gasto num deslocamento, não serve de
referência, porque tudo depende dos obstácu-
los a serem transpostos e as cautelas a serem
observadas, dependendo da missão e das pos-
sibilidades de um confronto, segundo os crité-
rios de credibilidade
do informante. Nes-
sa altura você esta-
va perfei tamente
lúcido, mas não po-
dia falar compreen-
sivelmente. Não ha-
víamos caminhado
3 km e os soldados
pediram para serem
substituídos.

Éramos quatro,
eu e três soldados,
ou seja, duas equipes.
Fizemos a substi-
tuição. Nos primeiro
passos, eu senti o
drama, o soldado que
fazia a dupla comigo era mais alto que eu, o
peso tendia emmaior quantidade paramim, os
ombros doíam, mas saber que minha situação
estava longe de se igualar a sua, agi como se
ombro não fora meu, tínhamos de chegar ou
chegar, não havia outra solução. Mais ou me-
nos, o mesmo tempo decorrido da primeira
rendição, chegamos a um riacho, falei para
você que tínhamos de fazer um pequeno alto,
para um descanso, a fim de poder prosseguir
depois direto a São José, embora não tivesse
noção de quanto faltava. Bebemos água, você
não podia, fumei mais ou menos rápido um
cigarro. Lembrei de seus avisos, �esse cigarro
ainda vai lhe matar�. Os outros dois soldados
assumiram. Pensava como eu agüentaria quan-
do tivesse de fazer a rendição. A rede balan-
çando, rolava o tronco com casca, esfolava o
ombro, o meu já estava todo esfolado, os dos
soldados não podiam estar diferente, mas nin-
guém reclamou, parei de pensar nisso e segui-
mos, ficamos ali nomáximo seis ou seteminu-
tos. Chegamos a São José, aguardamos não sei
quanto tempo, mas chegaram duas Toyotas
do acampamento de Bacaba, com médico e
enfermeiros. A missão resgate se aproximava
do fim. Os soldados os três olharam para mim,
logo após colocá-lo na pick-up e o que tinha

o apelido �da perseguida�, disse, �porra, Cid,
achei que nunca chegaria�. Mas chegamos,
respondi. Entreguei você em Bacaba, foi a
última vez que o vi, antes do término da guerra.
Tínhamos notícias quase todos os dias de
que você estava bem, fora de perigo e se re-
cuperando�.

Quando comecei a ser carregado por Cid
e por Javali, um de cada lado, já estava come-
çando a recobrar os sentidos, tossindo e cus-
pindo lama misturada com sangue e pedaços
de dente. A hemorragia me incomodava, mas
não sentia dor; a área atingida estava dormen-
te e eu zonzo pelo impacto a queima roupa.
Ainda não tinha idéia do que tinha acontecido,
mas tinha consciência de que tinha sido
atingido no rosto e na mão.

A sangueira era grande, mas foi es-
tancando naturalmente. A hemorragia
maior era para dentro da boca, uma vez
que o véu palatino fora atravessado,
tangenciado pelo projétil; eu engolia ou
cuspia e a língua passando no ferimento
interno do céu da boca produzia muita
saliva. No grupo de subversivos estava
um rapaz, morador da região, que relatou
depois, quando foi preso, que eles tinham
preparado uma emboscada, uma vez que
estando eu sendo carregado numa rede
armada entre um pau nos ombros de dois
soldados, que passaram os fuzis para os
outros. Esses fuzis ficavam batendo um con-
tra o outro a tiracolo, o que fazia um barulho
nítido de metal contra metal, que era ouvido a
grande distância no silêncio da madrugada na
mata. Esta parada para descansar (e fumar),
citada no relato doCid, foi salvadora: reinando
silêncio, subitamente namata, eles interpreta-
ram como se tivéssemos pressentido a embos-
cada e fugiram. Teria sido uma dura experiên-
cia, para nós, devido à total surpresa.

Este mesmo rapaz declarou, cerca de um
ano depois, já solto, livre, que voltou ao local
do incidente 4 meses depois e viu a ossada da
�Sônia� ainda lá, espalhada pelos bichos. E
que avisou aos guerrilheiros, mas nada foi fei-
to para resgatar a ossada, a menos de um qui-
lômetro do local do destacamento A, onde,
inclusive, ficava o �Velho Mário�.

Fui levado para a vila de São José, de lá
para Marabá e, em se-
guida, paraBelém, on-
de permaneci uns dez
dias para me recupe-
rar, principalmente, da
perda de sangue e do
inchaço do rosto.

Depois, evacua-
do para Brasília, opera-
do noHospital das For-
ças Armadas para ex-
tração do projétil. Ope-
ração delicada, pois o
projétil estava alojado
no pescoço, próximo à
coluna e eu poderia fi-
car paraplégico.

Após um mês,
fui submetido a uma pequena cirurgia cor-
retiva na feia cicatriz do rosto.

Este foi o meu último combate no Ara-
guaia.

EmBelém, imobilizado numa cama, sem
poder fazer nada, os pensamentos voavam na
minha cabeça. Embora soubesse que o fanatis-
mo �transforma homens em verdadeiros ti-
gres�, nunca imaginei tal realidade na minha
frente, ainda mais partindo de uma mulher. A
�Sônia� não podia ter resistido à voz de pri-
são.Não havia amenor dúvida de que eu estava
com total domínio da situação, com a arma na
mão apontada para ela. O que ela fez foi puro
suicídio: ela queria morrer. Mas eu não queria
matá-la. Ela seria, além de tudo, muito mais
útil viva, claro. Não me sobrou alternativa,
mas ainda assim atirei baixo, acertando-lhe a
perna. Ela deu um grito e caiu feio, pelo im-
pacto; pensei que estava vencida e minha in-
tenção era continuar a perseguição aos outros
dogrupoque representavam real ameaça, pegá-
los antes de escurecer. Ela não podia ter agido
daquela maneira. Gemia alto e chorava em
desespero.

Solicitaríamos o transporte por helicóp-
tero no dia seguinte e ela seria levada e posta
fora de perigo. Aí, então, iríamos para cima do

restante do grupo, até pegá-los. O acampa-
mento deles, soubemos depois, estava do
outro lado do rio, bem próximo, menos de um
quilômetro de distância. Se ela tivesse se ren-
dido, talvez hoje estivesse viva e metida em
alguma trapaça, emmeio à quadrilha já tão bem
identificada com a corrupção...

O Ângelo Arroyo, em seu relatório, dá
conta de que o Destacamento A correu um
grande risco de ser destroçado.

Escreveu ele: �Se a patrulha não tivesse
que prestar socorro a um militar ferido, teria
havido o encontro, com resultado desfavorá-
vel aos guerrilheiros, com toda a certeza�.

Fui derrubado, mas a luta prosseguiu.

Eles espalharam que tinham matado um
major e ferido um capitão.

Justamente como aSônia queria: ela dizia
sempre que desejava matar gente graúda...
soldado não interessava.

Pouco mais de dois meses depois, fui
mandado de volta à área, já recuperado, apa-
rentemente.

Esta minha volta para a área, creio, foi
mais paramostrar que eu não tinha sidomorto,
como festejado e propalado pelos guerrilhei-
ros. Tão especializados quanto eu, ou muito
mais, estavam na área nomínimo 250 guerrei-
ros de selva prontos e ávidos para entrar na
mata e prender aqueles que não reagissem. E
foi assim que aconteceu.

Fiquei nesse período só com as �per-
fumarias� das operações, realizando pe-
quenos vôos com o Paquera, lançando pan-
fletos nas áreas mais prováveis de serem
lidos. Se algum deles leu, se arrependeu de
não ter aproveitado a ocasião. No grande
combate seguinte, o do dia 25/12/73, seriam
destruídos simultaneamente o destacamen-
to A e o comando militar da guerrilha.

Estava, assim, praticamente dominado o
movimento. Osvaldão, comandante do desta-
camento C, seria, então, o próximo.

Em consequência do ferimento no rosto,
até hoje tenho sequelas: perdi vários dentes,
com a arcada abalada sem possibilidade de
correção, véu palatino rasgado; fiquei comple-
tamente surdo do ouvido direito e uma sinu-
site crônica surgiu no rastro dos resíduos de
chumbo deixados pelo projétil no osso. O tiro
na mão, por sorte, atravessou a palma, não
tendo atingido nervo nem osso algum. Mas,
graças a Deus, superei tudo.

Só agora, na terceira idade, começo a
sentir o peso de um 38 na cara...

Com Curió, o projétil atravessou o bra-
ço, sem maiores consequências.

Escreverei mais sobre o guerreiro Curió,
embora não haja necessidade.

Mas, posso acrescentar agora outras suas
facetas desconhecidas ainda. Depois da luta,
ele permaneceu em Brasília e foi escalado
�portavoz da guerrilha�. Depois, aderiu a mi-
litares e políticos pouco confiáveis, juntou-se
à UDR, foi eleito deputado. E ficou famoso.

Em seguida, foi para Serra Pelada, onde
mais uma vez arriscou a vida em meio a um
mundo umpoucomenos áspero, commilhares
de garimpeiros muito �delicados e compreen-
sivos�. Firmou-se mais uma vez o Curió, im-
pondo sua autoridade num meio hostil.

Afirmou Elio Gaspari que este incidente
com a �Sônia� foi o episódio mais notável da
guerrilha, enaltecendo o fanatismo da guerri-
lheira, o que demonstra o pouco apreço que
tem pela exatidão do que escreve. LúciaMaria
deSousa - a �Sônia� : os registros dão a �Sônia�
como negra; na verdade, ela era parda, feições
características, com nariz meio achatado e
lábios ligeiramente grossos. Cabelos cortados

como homem. Estávamos separados por uma
moita quando ela chegou perto e ficou escu-
tando, comatenção, querendo identificar algu-
ma mudança do ruído característico da mata;
não deu para distinguir se era homem ou
mulher. Já estava escurecendo. Deu para ver
que estava com camisa azul e tinha um buço
acentuado, como de rapaz novo. Devia ter
seus 30 anos de idade. Aí, eu já poderia ter
acionado a tecla do gatilho...

Os relatórios dão como sendo ela estu-
dante de medicina e que abandonou tudo,
para ingressar na militância do PC do B,
sendo levada

para oAraguaia, incorporando-se ao des-
tacamento A do Paulo Rodrigues. Segundo
Relatório do Ministério do Exército, Lúcia
�foi morta no dia 24/10/73 em confronto com
as Forças de Segurança ocorrido na selva
entre Xambioá, GO e Marabá, PA�.

Pasmem, seu corpo permaneceu abando-
nado a menos de 1 km (um quilômetro) de
distância do acampamento do destacamento
A, onde ficava inclusive o comandomilitar da
guerrilha, com o �Velho Mário� e seu gru-
pamento de segurança, sem que fosse recolhi-
do pelos guerrilheiros, a despeito dos diversos
avisos dos moradores. O �Velho Mário� limi-
tou-se a lamentar a morte de �Sônia�, regis-
trando em seuDiário, pois comomédica era de
grande valia para seus pupilos, inclusive e
principalmente para ele próprio. E só. Os guer-
rilheiros só valiam para ele vivos; até mesmo
quando seu filho foi morto, ele não foi ao local
do combate nemmandou alguémna esperança
de encontrar os corpos dos mortos ou alguma
lembrança. Pelo menos não consta de seu
diário esta providência. Somente hoje atrás de
indenização para a família e outros lucros
maiores, querem mostrar interesse na procura
dos restos mortais dos guerrilheiros. Agora,
eles valem ouro...

Por que não recolheram os restos mor-
tais de �Sônia� logo após o incidente, quan-
do na área ainda reinava relativa calmaria?
Eles ainda não sabiam que a Ordem de
Operações já tinha sido dada.

A família de �Sônia�, que mora em São
Gonçalo, RJ, recebeu indenização de cerca de
cento e quarenta mil reais em 2006.

A família do Cabo Odílio Cruz Rosa,
morto por Osvaldão, covardemente, apro-
veitando que ele tomava banho no rio Ga-
meleira, até hoje nada recebeu.

�Sônia� tinha seu valor, reconheço, e
era estudante de nível superior, só que,
enganada, enveredou pelo rumo errado, de
arma na mão, lutando para implantar no
Brasil um regime comunista. Mas sua irmã
ganhou uma boa indenização.

O Cabo Rosa, de grande valor e de gran-
de potencial, que pretendia fazer carreira
no Exército, escolheu o caminho correto, o
da legalidade. Perdeu a vida no cumprimen-
to do dever. Seus familiares nada recebe-
ram, além da enorme dor da perda do ente
querido altamente injustiçado.

�ÀPátria tudosedevedarenadapedir,nem
mesmo compreensão� - Siqueira Campos.

O Cabo Odílio Cruz Rosa será reverencia-
do muito em breve. Temos absoluta certeza.

Temos a obrigaçãomoral de colocá-lo no
pedestal dos heróis tombados na luta contra o
comunismo. FINAL

Javali Solitário, Asdrúbal e Cid
Outubro de 1973
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Hoje vive-se num Estado de Direito e em 1973 vivia-se numa ditadura.
Àquela época a eleição era indireta e estava perdida para o MDB.
Geisel foi eleito e tomou posse

em março. Cortaram o acesso de Ulys-
ses ao horário gratuito até que foi fácil.

A conta chegou na eleição par-
lamentar de novembro, quando o
MDB elegeu 16 senadores em 22
estados e mudou o curso da política
brasileira (extrato do texto ao lado).

NOSSO COMENTÁRIO
Gostaríamos que Elio Gaspari nos respondesse - Que �ditadura� é essa que

promove eleições e dá posse aos candidatos da oposição?
Porque motivo que ele e a mídia venal e vendida jamais fizeram qualquer

comentário sobre a participação de Ulysses Guimarães no Projeto do AI-1 / Ato
Institucional nº 1 de 9 de abril de 1964, a saber:

A pedido do Presidente Ranieri
Mazzili, uma comissão de oito par-

lamentares � Pedro Aleixo, Martins
Rodrigues, Daniel Krieger, Bilac Pin-
to, Adauto Lúcio Cardoso, Paulo Sara-
zate, João Agripino e Ulysses Guima-
rães - elaborou um projeto de Ato
Institucional. Diz o Senador Daniel
Krieger, depois líder do governo do
Presidente Costa e Silva: �A minha
interferência restringiu-se a discor-
dar do prazo de 15 anos, proposto à
comissão por um de seus integrantes
� Ulysses Guimarães�.

Oprojeto da Comissãofoi substitu-
ído por outro elaborado pelos professores

AI-1 E ULYSSES GUIMARÃES
Projeto do Ato Institucional nº 1

de 9 de abril de 1964
FranciscoCamposeCarlosMedeiros.Co-
mentaKrieger:�Devoregistrar,entretan-
to, que o redigido pelos citados parla-
mentares não era mais liberal do que o
doseminentesmestres.� (DanielKrieger,
... Desde as Missões ... Saudades, Lutas,
Esperanças � José Olympio - Rio de Ja-
neiro, 1978 � 2º edição pág 172.

O fato, muito pouco conhecido, é
relembrado pela Folha de São Paulo de
1º de maio de 1989 (Política, fl A7, �Há
60 anosUlysses sonha em serPresiden-
te da República�) e pelo Jornal do Bra-
sil de 18 de outubro de 1992 (A contra-
dição � do apoio ao Golpe de 1964 ao
comando da resistência).

EM 1973 TIRARAM ULYSSES DOAR

Ausência de eleições livres - No Brasil jamais deixaram de acontecer, fossem
elas diretas ou não. � Já em 1965, a oposição vencia as eleições para governador em
Minas Gerais, com Israel Pinheiro e na Guanabara, com Negrão de Lima, derrotando
os candidatos do regimemilitar. Em1974, umdosmaiores corruptos da época, Orestes
Quércia (MDB/SP) foi eleito senador com a maior votação jamais acontecida. Em
Minas, Itamar Franco, então obscuro prefeito de Juiz de Fora, surpreende as velhas
raposas da políticamineira e o governo federal, também sendo eleito senador. OMDB
elegeu 17 senadores e a Arena, somente 5 e na Câmara deDeputados, saltou de 87 para
161 parlamentares, enquanto a Arena caiu de 233 para 203 deputados federais, em
eleições diretas. Em 1982, para os que fingem não saber o PMDB elegeu 9 governa-
dores e o PDT, Leonel Brizola, para o governo doRio de Janeiro. AArena fez 12 (Eram
22Estados).OministroCel. Jarbas Passarinho perdeu noPará, onde fora governador...E
todos tomaram posse! E as urnas não foram violadas.... Que �Ditadura� é essa? Vão
dizer � não havia eleição para presidente! Havia sim! Era eleito pelo Congresso
Nacional, tal como acontece na Europa a escolha do 1º Ministro. E assim, foi eleito
Tancredo Neves!

...uma ditadura que fecha Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas,
indica governadores e prefeitos e impede o eleitor de votar.

�Frei� Betto - Estado de Minas - 03/10/2012
NR: Tão falso e mentiroso como o autor,

só equiparado ao uso de "frei".

Orestes Quércia / MDB 4.630.182 votos 73,19%
Carvalho Pinto / Arena 1.696.340 votos 26,81%

Sabemos que as Forças Armadas são o último anteparo à implantação do co-
munismo no Brasil, estando prontas para cumprir, com devotamento e patri-

otismo, a missão constitucional de manter a nossa soberania. Forças Armadas
essas que deixaram como principal legado a democracia, impedindo a instalação
dessa ideologia totalitária em 1935, 1964 e início dos anos 70. E permanecem
alertas para combater o Foro de São Paulo e a UNASUL e impedir mais essa recente
investida para comunizar o nosso País!

Na qualidade de professora de Direito da Puc MG, membro da Comissão dos Direitos dos
Animais da OABMG, defensora da Causa Animal e admiradora incondicional doCapitão

Jair Messias Bolsonaro venho por meio desta fazer o seguinte apelo:
Faz-se imperioso que o Capitão Jair Bolsonaro em suas apresentações e aparições

de CAMPANHA, dedique alguns momentos e palavras em prol da causa animal. Assim
procedendo, o candidato poderá somar simpatizantes da causa animal, o que até agora
não foi feito e tem trazido desconfiança e incerteza aos defensores da causa quanto a esse
item.

OPORTUNAMENTE, elencamos algumas sugestões:
1- Inclusão de POLÍTICAS PÚBLICAS no que se refere a causa animal em geral, que

implica em benefícios para a Saúde Pública em direta consequência.
2 -Melhoria das condições dos CÃES FAREJADORES da PM dos Estados tanto com

relação aos canis quanto a implantação do uso coletes à prova de Balas por esses animais.
3 -Medidas eficazes para a repressão e punição com relação amaus tratos a quaisquer

animais da fauna brasileira.
4 - Apoio ao projeto de lei (PLS 351/2015) do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

que altera o Código Civil (Lei nº 10.406/2002) para determinar que os animais não sejam
considerados como coisas, a exemplo do Código Civil Francês.

Assim, com a inclusão do Tema: PROTEÇÃO ANIMAL em seus discursos,
esperamos atrair inúmeros eleitores descrentes até o momento e manifesto disposição de
outros defensores da causa, para maiores esclarecimentos e informações.

Doutora em Direito MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CAMPOS

PROTEÇÃOANIMAL EMEIO AMBIENTE
AO CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO BRASIL

JAIR MESSIAS BOLSONARO
CANDIDATO A VICE -PRESIDENTE

GENERAL MOURÃO

OMinistro José
AntonioDias

Toffoli tomou posse
no STF no dia 23
de outubro de 2009
e assumiu a
Presidência

daquela Alta Corte
no dia 13 de
Setembro deste

ano.

MINISTRO DIAS TOFFOLI

NÃO TEM DOUTORADO
NÃO TEM MESTRADO

NÃO TEM PÓS GRADUAÇÃO
REPROVADO EM DOIS

CONCURSOS PARA JUÍZ

ADVOGADO DO PT EM
1998, 2002 E 2006

INDICADO MINISTRO DO STF
POR DILMA

Banco do Brasil
AGÊNCIA 0643-2
C/C 128.172-0

Charge publicada há 15 anos em fevereiro,
de 2003, que continua válida e atual

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS
VERGONHA NACIONAL

OLDACKESTEVES NR: Alguém acredi-
ta que o Ministério
Público de Minas
Gerais, tomará as
providências para a
restituição dos 200
milhões de reais
(valor atualizado)
recebidos ilicitamente
pelos parlamentares
mineiros na
legislatura 1999/
2002? Ainda mais
sendo governador o
corrupto Fernando
Pimentel do PT!
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REMINISCÊNCIAS DE
31 DE MARÇO DE 1964

Inicialmente, meus melhores cumpri-mentos pela apresentação e qualida-
de editorial do incomparável (nos �pa-
drões atuais�, altamente subversivo...)
JORNAL INCONFIDÊNCIA!

Estou chegando no limiar dosmeus
88 anos, bem vividos. Nessa condição,
não tendo conhecimento de qualquer ar-
tigo escrito ou exposição verbal da parte
dos nossos companheiros presentes à
eclosão doMovimento deMarço de 1964,
na boa e saudosa Juiz de Fora, sob a li-
derança firme doGenMourão e, em espe-
cial, de fatos ocorridos no �escalão recu-
ado� responsável pelo suprimento ali-
mentar da tropa do então construídoDES-
TACAMENTO TIRADENTES, desde a
concentração naquela Guarnição e man-
tido durante seu trajeto até os aloja-
mentos do Maracanã, não desejaria
�partir desta para a melhor� sem que
fizesse uma modesta contribuição aque-
le episódio, como (creio eu) sendo um
dos remanescentes ainda �encarnados�
da nossa Redentora...

Portanto, decidi oferecer aos com-
panheiros do INCONFIDÊNCIA o resu-
mo daquela participação, pois nela estão
refletidos aos reais sentimentos dos bra-
sileiros de brio que não concordavam
com o �estado de cáos� que um grupelho
de maus patrícios pretendia instalar no
nosso querido Brasil à época e, que nos
dias de hoje, após a infeliz entrega do
governo aos civis (que lamentavelmente
caiu nas mãos de criminosos, processa-
dos ou pendentes de julgamento e CA-
DEIA � sarney, collor, fhc, lula, dilma,
temer e tantos outros que aí estão, a exem-
plo de zé dirceu, genoino, Geddel, calhei-
ros, arraes, um outro (aloysio nunes fer-
reira, mero motorista de marighella, hoje
guindado a nada mais, nada menos que
MINISTRODASRELAÇÕES EXTERI-
ORES!!!), pimentel, cabral, picciani etc,
etc.

Da divulgação pelo nosso jornal
� e se a experiência dos bons compa-

Excelente artigo do colega Nodier Cavalcanti, principalmente na chamada em
destaque que ele fez sobre a candidatura de Jair Bolsonaro.
Chamou-me a atenção também o trecho: � E a pessoa esperada e como por

obra do destino tem o mesmo nome de guerra do volante General Mourão que à
frente das tropas de Minas Gerais deu início a Contra Revolução de 31 de março
de 1964. E faça-se justiça, ele deveria ter sido o Primeiro Presidente�.

NÓS ESTÁVAMOS LÁ. Como integrante com muita honra das tropas do Gen
Mourão Filho, tão bem lembrado, partimos das Alterosas com destino ao Rio de
Janeiro, onde depois de gloriosas e perigosas jornadas, nos alojamos no Maracanã,
Notava-se a alegria dos soldados do interior, apreciando pela primeira vez, das
elevações próximas da Fábrica Nacional de Motores, a beleza do mar.

Todo o �Destacamento Tiradentes� vanguarda das unidades mineiras. In-
clusive o General, ficou acantonado no belíssimo estádio.

Como Oficial de Informações do Destacamento, fui designado pelo meu
comandante de Batalhão para integrar o Estado-Maior do General Mourão. Então
acreditem, no dia seguinte vieram ao Maracanã alguns oficiais generais da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica que, um tanto angustiados, avisaram ao Gen
Mourão que �ele estava perdendo a guerra� pois o Gen Costa e Silva já havia to-
mado posse do Ministério da Guerra. Pois o nosso grande Comandante simples-
mente disse. �Não tem importância. O meu objetivo já conquistei�.

Dignos Diretores do Jornal Inconfidência
Coronéis Carlos Claudio Miguez e Reynaldo De Biasi

nheiros, assim considerar � teria toda a
aquiescência para tanto, pois creio que
seria uma boa contribuição do conheci-
mento daqueles que ainda possam �ba-
lançar� no julgamento desassombrado
do nosso saudosoGENOLYMPIOMOU-
RÃO FILHO e da totalidade de seus
comandados. Fica aqui consignado que
houve uma �exceção� à unanimidade
naquela noite histórica, no QG/4ª RM: o
irmão do até pouco tempo antes � o Pri-
meiroMinistro TANCREDONEVES � o
coronel Veterinário ROBERTODEAL-
MEIDANEVES,meu chefe técnico, pois
estava à testa do Serviço de Veteriná-
ria Regional e, como amigo de infância
do Gen. MOURÃO (criados juntos na
cidade de São João Del Rey), cuja atitu-
de fora compreendida e esperada pelo
Comandante da 4ª RM que, apenas lhe
determinou que fosse para casa e aguar-
dasse ordens futuras. Nobreza e lealda-
de de ambas as partes!!!

Gostaria ainda, de receber notici-
as do Cel WALDIR ABBÊS, meu com-
panheiro naqueles idos de 64, quando
creio, comandava a Cia. PE/4ª RM bar-
bacenenses e sobrinho de um antigo
professor meu na Faculdade de Veteri-
nária da UFF (já falecido) Dr. DOMIN-
GOSABBÊS.

Ao me despedir desejava apresen-
tar-lhes meu cordial abraço e sinceros
votos para que nosso �subversivo� JOR-
NAL INCONFIDÊNCIA� prossiga man-
tendo seus padrões firmes e sinceros em
prol do desenvolvimento de nossas Ins-
tituições e rígido na denúncia e comba-
te aos crimes de corrupção (que vinham
se tornando uma doença ENDÊMICA e
tristemente tolerada), servindo de ad-
miração para o resto do mundo, através
do Lava-Jato, com os juízes SÉRGIO
MORO e MARCELO BRÊTAS) que
merecemos respeito pela resposta que
estamos dando!!!.

Cel Cleo Baeta Neves
e-mail: cbaetaneves@gmail.com

CELANTÔNIO SOLLERO

A Ministra Cármen Lúcia, em entre-
vista concedida recentemente a um

periódico, afirmou ser absolutamente ina-
ceitável o descumprimento de decisão ju-
dicial.

Discordo da Ministra, em boa me-
dida.

Sou do tempo que ordem judicial de-
veria ser cumprida e não, discutida. Sou
do tempo que decisão judicial era lei. Mas
eu também sou do tempo que o juiz julga-
va a partir da lei. O juiz era o intérprete e
o aplicador fiel da lei vigente no país. A
justiça e a eqüidade da norma legal eram
cuidadosamente sopesadas a partir dos
ensinamentos doutrinários. Os princí-
pios hermenêuticos, brilhantemente en-
sinados em obras de autores como Car-
losMaximiliano eEduardoEspínola, eram
verdadeiros mananciais com os quais o
juiz, na sua solitária e penosa função de
julgar, ia buscar a melhor de todas as
justiças; �dar a cada um o que lhe é de-
vido�. O direito era arte do bom e do equi-
tativo.

Em tempos recentes, no entanto,
esse cenário mudou radicalmente. O Judi-
ciário, a partir da Suprema Corte, deitou
às ortigas dois mil anos de cultura jurídica
para começar a introduzir no universo ju-
rídico pátrio uma compreensão absoluta-
mente inédita. Com base em um pressu-
posto que deita raízes em Auguste Comte,
com elementos da pós-modernidade, em
especial o desconstrucionismo de Derrida
e o sociologismo de Fou-
cault, o Supremo arvo-
rou-se não apenas em de-
fensor da Constituição,
mas também em seu li-
vre intérprete, para im-
pingir a toda a nação que
�a Constituição diz o que
oSupremodizqueaCons-
tituição diz�.

Na base dessa no-
va postura está o chama-
do ativismo, tão em voga
no Supremo.

Desgraçadamente, a moda do ati-
vismo judicial gerou uma certa miopia
jurídica a partir da qual o ordenamento
jurídico perdeu todos os parâmetros le-
gais até então considerados. As vivandei-
ras do politicamente correto assentaram
praça nas searas da Justiça brasileira, en-
sejando o surgimento da mais inquietante
geração de juristas ativistas. No entender
de nossa Suprema Corte, não há preceito
constitucional que não sirva aos propó-
sitos da justiça social; não há dispositi-
vo constitucional que não tenha nasci-
do pronto e acabado. Todo o ordenamen-
to infraconstitucional é apenas detalhe
menor, o Poder Legislativo é prescindí-
vel. A Constituição é a bíblia do ativismo
judicial: nela todas as respostas estão
dispostas e não há política social que não
possa ser concretizada de chofre. A Consti-
tuição é o manual do politicamente cor-
reto, do qual são extraídos maniqueis-
tamente os mais �panacéticos� precei-
tos.

É inadmissível, com efeito, preten-
der que o Judiciário, com base em princí-
pios lacônicos, fluidos e difusos, crie di-
reito subjetivo à margem da lei escrita e
do direito natural, ao arrepio do bom sen-
so. Não raro, os efeitos de sua decisão ul-
trapassam os limites do caso concreto pa-
ra repercutir nocivamente na economia da
sociedade. É decorrido o tempo de o Ju-
diciário atentar para o fato de que, ao se
deixar seduzir pelo brilho fácil do ativismo

Nós estávamos lá

"NESUTORULTRACREPIDAM",
SENHORESMINISTROS

judicial, a par de politizar o direito, finda
por conferir caráter ideológico a suas sen-
tenças. Certos juízes, muitos promotores,
tocados pelos ventos da pós-moderni-
dade, encarnam uma versão �bananeira�
do Bom JuizMagnaud (1889-1904), o juiz
francês panfletário.

O atual juiz ativista assim como o
Bom Juiz Magnaud são representantes de
umamesma justiça panfletária e fac-tóide.
O nosso juiz ativista, contudo, tem a van-
tagem de contar com as franquias geradas
por um certo fetiche constitucional que
virou moda e que em tudo quer infundir,
desbordando de suas naturais dimensões,
para tudo constitucionalizar: o direito ci-
vil, o direito comercial, o direito do traba-
lho. Nada escapa ao ferrete do nosso bom
juiz pós-modernista, que pisa e macera
leis e códigos no almofariz dos direitos
fundamentais (uma espécie de santo graal
gramsciano), até conformá-los à cartilha
do magistrado politicamente correto. Não
contente com a nobre função de julgar,
ele usurpa a função legislativa para ino-
var o ordenamento jurídico, criando di-
reitos subjetivos a seu talante. Inebria-
do com um ilusório senso justiceiro e evo-
cando �princípios� como quem entoa
cânticos mântricos de alguma seita ca-
balística, o juiz ativista sucumbe ao so-
fisma da cultura protetora do mais fra-
co.

Eis, aí, o retrato do Supremo Tribu-
nal Federal. O Supremo Tribunal Federal

está legislando: legis-
lando, por vezes, con-
tra a própria Constitui-
ção. O Supremo crê ser
maior que o legislador
constituinte.

Sendo assim, pa-
rece-me extremamente
natural que, ao deser-
tar de seu posto cons-
titucional originário
para invadir o terreno
das atribuições dos

demais Poderes, o Supremo Tribunal Fe-
deral tenha perdido completamente a au-
toridade de exigir que suas decisões se-
jam cumpridas e não, discutidas. Ao ar-
vorar-se detentor do poder de ditar nor-
mas a seu alvedrio, ao invés de ser o guar-
dião das leis vigentes, o Supremo desna-
tura-se, indo como o sapateiro que foi
além das sandálias.

Ao assim proceder, torna caduco,
de inhapa, o velho adágio de que senten-
ça judicial deve cumprida e não, discuti-
da. Com o desvio de função, vem também
o desviou de perspectiva para admitir que
as sentenças judiciais, quando imbuídas
de nítido caráter político-ideológico, ago-
ra também possam ser discutidas. Se o
Supremo Tribunal Federal não cumpre
a Constituição, porque diabos precisamos
cumprir as suas decisões, máxime quando
desrespeitam tudo aquilo que constitui a
base de nossa estrutura social, em parti-
cular a separação dos poderes.

A revolução cultural, no Brasil, en-
controu o caminho do Judiciário. Não se
trata apenas de uma questão de simples
ilegitimidade, o que está em jogo é o pró-
prio Estado de Direito, pois caminhamos
para a ditadura do judiciário. Isso é usur-
pação de poderes constitucionais. É gol-
pe de estado, aos moldes gramsciano.

Já é passada a hora de dizer aos
senhores Ministros:

"Ne sutor ultra crepidam�.

*Márcio Luís Chila Freyesben

* Procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais

Se o Supremo Tribunal
Federal não cumpre a

Constituição, porque diabos
precisamos cumprir as
suas decisões, máxime
quando desrespeitam tudo
aquilo que constitui a base
de nossa estrutura social,
em particular a separação

dos poderes.

Brasília /DF
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RENAN SAFADO!
FORA DO SENADO!

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

TROUXA!REAJA!Internet

Internet

RENAN CALHEIROS, o quarto na linha sucessória da Presidência da República, res-
ponde a 12 processos criminais no STF, sendo 9 referentes à Operação Lava Jato.

Um deles por peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso, inquérito aberto em
agosto de 2007(!), por receber propina da Construtora Mendes Júnior para pagar as
despesas de sua filha com a amante Mônica Veloso. Quando esse elemento será inves-
tigado, processado, condenado, preso e devolverá todos os valores recebidos ilicitamen-
te? Com a palavra o STF, a PGR e o Juiz Sérgio Moro.

(Republicado no Inconfidência nº 235 de 03 de fevereiro de 2017)

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

Renan responde a 12 investigações no STF
PREZADOS (E)LEITORES

GRUPO INCONFIDÊNCIA
24 Anos de Lutas na Defesa do Brasil

Não aceite aUrna sempapel -
como auditar o resultado das
urnas sem comprovante?

A decisão do STFpermitirá a
fraude nas eleições, à semelhança
da que levou Dilma ao poder.

GRITE! MANIFESTE-SE! Exija, já que a
Urna não tem papel, que seja feita em seu

lugar a eleição com Cédulas de Papel
(Cédula Física - Lei 9.504/1997, Art. 59),

processo constitucional.

VOTO SEM PAPEL É FRAUDE!

A segunda Turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a 18 de se-
tembro, por unanimidade, o senador Renan Calheiros, do MDB, da

acusação de desvio de dinheiro público.
O processo foi aberto em 2016 e era o único em que Renan Calheiros

já tinha se tornado réu. O senador ainda responde a 14 inquéritos, em dois deles
foi denunciado pela Procuradoria Geral da República. (Jornal Nacional 18/09/2018)

FOTO HISTÓRICA!!!

STF ABSOLVE RENAN CALHEIROS
DA ACUSAÇÃO DE DESVIO DE

DINHEIRO PÚBLICO



BOLETIM DAS BAIAS
A MÍDIA SÓ MOSTRA E BASTANTE
NOS JORNAIS E TVS O GESTO DO

BOLSONARO

O MESMO: CORRUPÇÃO
A dinastia da �Nova República� está alvoroça-

da por um voto seu. Filhos das ratazanas desejam, e co-
mo!, continuar o trabalho de seus presidiários pais.

Não vote neles!

NÃO SEJA ENGANADO DE NOVO

A CRIATIVIDADE DO
BRASILEIRO É ILIMITADA

FÓRMULA DE VOTAR
PARA PRESIDENTE

É só seguir as instruções abaixo:
1 - Pegue o número da sua idade; 2 - Multiplique
por 2.; 3 - Some 34 ao resultado; 4 - Divida por 2;

5 - Diminua a sua idade. O resultado será o
número que você deverá votar para presidente.

Não tem erro.

Veja o que está
circulando na

internet

Resultado de imagem
para eleição

Desta edição extra nº 255, foram impressos 10 mil
exemplares que foram distribuídos somente em

Minas Gerais, com grande sucesso.
Como fazemos todos os meses entregamos nos-

sos jornais pessoalmente para Associações e entidades
de classe e diversos aquartelamentos, os enviamos pe-
la internet e pelo correio para nossos assinantes e asso-
ciados.

Na tarde de sexta feira, 14 de setembro, este Edi-
tor foi levá-los pessoalmente ao Clube de Subtenentes
e Sargentos como o faz mensalmente para serem
entregues nas 80 residências da Vila Militar localiza-
das nas proximidades do Clube como também para
os seus associados.

Na ocasião, o presidente do Clube, Sargento Lan-
dualdo José Ferreira Lopes disse-me da impossibili-
dade de fazê-lo em virtude da determinação do Co-
mandante da 4ª RM, general Henrique NOLASCO
Sobrinho o que não me surpreendeu. Talvez ele não
queira que o nosso pessoal vote em seus companhei-
ros .... Também ao lado do Clube e da Vila Militar, o
Santuário de São Judas Tadeu do qual sou devoto.
Imediatamente procurei o Padre Melquicedec, que
tomou as devidas providências, determinando a en-
trega dos jornais nas 80 residências da Vila Militar e
300 exemplares para os associados do Clube e devo-
tos de São Judas Tadeu.

Quem desejar receber as edições voltadas para
as eleições poderá encontrá-las nos escritórios do
GBOEx na Rua Goitacazes, 61, no Centro de BH, da
POUPEX, ao lado do Posto de Saúde da Guarnição,
na Rua Juiz de Fora, 900 e na ABEMIFA, Av. Afonso
Pena, 981 - 5º andar.

FOGO AMIGO

Em 2015 lançamos uma camiseta
preta com os dizeres �Luto pelo

Brasil � Quero um País sem cor-
ruPTos� e a Bandeira Brasileira em
cores, alcançando grande sucesso de
vendas pela internet e nas manifesta-
ções acontecidas na Praça da Liberda-
de. Eram 2 mil, nada restando. A fina-
lidade principal de seu uso é a iden-
tificação dos usuários nas manifesta-
ções de rua, evitando intrusos e �black-
blocs�.

A venda de camisas na
Praça da LiberdadeEste Editor, com o filho Carlos Euclides e o neto Pedro

A frase principal
temduplo sentido �LUTO�
do verbo lutar e �LUTO�,
sentimento de pesar pelo
que vem acontecendo em
nosso país.

Como temos recebi-
do pedidos para adquiri-
las, resolvemos novamen-
te confeccioná-las.

Como comprar? Nos
locais das manifestações
que se realizarem futura-

mente, nas reuniões/palestras do Grupo/
jornal Inconfidência e pela internet.

Em Belo Horizonte, façam o pedi-
do pelo telefone deste jornal 3344-1500 ou
pelo e-mail jornal@jornalinconfidencia.
com.br. Semanalmente serão entregues
em local previamente combinado � No
Círculo Militar de Belo Horizonte ou na
Praça da Liberdade em data e horário
devidamente acertados, ao preço uni-
tário de R$20,00 e informando o tama-
nho desejado.

Para os interessados de outras ci-

dades/estados exclusivamente pelo e-
mail, na quantidade mínima de 05 cami-
setas. Ao fazer o pedido, deverá ser
informado o endereço completo do des-
tinatário e o comprovante do valor de-
positado no Banco do Brasil agência
2655-7 c/c 28172-7 correspondente à
quantidade de camisetas e mais o valor
da remessa postal

Você sabia que aproximadamente 20 mil anistiados
recebem a �Bolsa Ditadura�? Entre eles; Lula, Dilma,

FernandoHenrique, ZéDirceu, JoséGenuíno, ChicoBuarque,
Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marieta Severo e muitos
outros recebem o benefício mensalmente e são isentos
de pagar Imposto de Renda?

Sendo que desses 20 mil, 10 mil recebem indeniza-
ções mensais acima do teto constitucional (R$ 33.763,00).
Além desse benefício, o Lula, a Dilma e o Fernando Hen-
rique, recebem também a aposentadoria como ex-
presidentes que é: R$ 30.471,00 (trinta mil, quatrocentos
e setenta e um reais).

Essa esquerda maldita tira dos cofres públicos
mensalmente a bagatela de R$ 365.000.000.00 (Trezentos
e sessenta e cinco milhões) pagos por nós, otários! Essa é
a razão do desespero deles com Bolsonaro no poder.

Expresso Verdade
Aqui a informação é fato

13.09.2018

VEJA QUEM BOLSONARO AMEAÇA
UM VERDADEIRO ESCÁRNIOUM VERDADEIRO ESCÁRNIO

ALGUÉM TEM QUE DESMASCARAR ESSES INSTITUTOS
DE PESQUISAS. E VOCÊ, ACREDITA NELES?

Bolsonaro presidente 2018. Ficha Limpa.
Calibre 17. Meu respeito, meu voto.

A Bíblia é notícia; a mídia conta histórias.

Compartilhe
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�Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos�

FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

*Marcos Moretzsohn
Renault Coelho

* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira � Regional BH - Membro da

Academia de História Militar Terrestre do Brasil - Sócio
Correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do

Brasil - Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

Como parte dos eventos
que comemoraram o

Dia do Soldado na guarni-
ção de Belo Horizonte, a
ANVFEB-BH organizou e
promoveu missa em Ação
de Graças aos soldados das
Forças Armadas e de modo
muito especial àqueles que
lutaram pela paz durante a
Segunda Guerra Mundial �
os heróis da Força Expedi-
cionária Brasileira.

Às 8:30hs da bela ma-
nhã do domingo, dia 26 de

agosto, uma pequena procissão encabeçada por uma
viatura histórica do Regimento Inconfidentes transpor-
tando dois heróis de guerra, partiu do Museu da FEB-BH
conduzindo a imagem de Nossa Senhora das Vitórias até
a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, no bairro da Flo-
resta.

Uma vez na igreja, exatamente às 9:00hs, teve início
a bonita missa presidida pelo Padre Sobreira, pároco do
local, que devidamente auxiliado pelo Diácono Waldir, dis-
correu sobre os feitos heroicos da FEB durante a Cam-
panha da Itália.

Três heróis da FEB estiveram presentes: Sr. Mário Se-
cundino, Sr. Hélio do Espírito Santo e Sr. Milton Lima Paes.
Dezenas de familiares de outros heróis que já partiram
para o plano espiritual também acompanharam a procis-
são e a missa levando, com muito orgulho, as fotos de
seus entes queridos no peito.

Importantes autoridades e Associações engrande-
ceram com suas presenças o inédito evento de cunho

Missa em Ação de Graças aos valorosos soldados
Heróis da Força Expedicionária Brasileira

puramente cívico e religioso: General de Divisão Henri-
que Martins Nolasco Sobrinho, Comandante da 4ª Regi-
ão Militar, do Cel PM Helbert Figueiró de Lourdes, Co-
mandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Cel Bento
(4ª RM), Maj. PM Orleans Antônio Dutra, representantes

da Associação dos
Veteranos de Suez,
AOR-EB,AREBeda
Associação dos Ex-
Combatentes do Bra-
sil.

Ao término da
missa a ANVFEB-
BH distribuiu santi-
nhos contendo uma
breve história da
FEB para todos os
fieis.

A realização
do evento só foi pos-
sível devido ao es-
forço sempre volun-
tarioso do Cap. Joel
de Carvalho e dos
colaboradores Fáti-

ma Moreira, Mirian de Leo, Renata Hermógenes, Maj. PM
Orleans Antônio Dutra, Marx Fernandes Dias Fer-
nandes, Sérgio de Paula, Wallace, Padre Geraldo So-
breira, Diácono Waldir, Polícia Militar de MG, e prin-
cipalmente, dos idealizadores: Marcos Palhares e Lucas
Vasconcelos.

O envolvimento de cada um de nós na preservação
da nossa história e dos valores que ela encerra, agiganta
as nossas ações e há de fazer do Brasil um país melhor!

No ano em que a FEB completa 75 anos desde a sua
criação em agosto de 1943, os veteranos que com

seus braços fortes exerceram o direito de resposta à in-
dignação do povo frente aos afundamentos de dezenas
de navios brasileiros que vitimaram mais de mil com-
patriotas, abriram o tradicional Desfile Cívico Militar
do dia Sete de Setembro devidamente embarcados em
viaturas históricas do Regimento Inconfidentes.

Mesmo com muita dificuldade de locomoção pe-la
idade avançada, seis heroicos soldados que lutaram
contra o poder nazi-fascista no Teatro de Operações da
Itália durante a Segunda Guerra Mundial, desfilaram
para receberem o respeito e o aplauso das autoridades
e do público que todo ano se aglomera no pequeno es-
paço que lhes é destinado pelos órgãos responsáveis da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em flagrante des-
respeito ao cidadão belorizontino que levanta cedo no fe-
riado, muitas vezes até de madrugada, para estar na Ave-
nida Afonso Pena e assistir o desfile que comemora a da-
ta magna de nossa Pátria.

Na contramão de outras capitais brasileiras como
o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Florianópolis, e prin-
cipalmente de outras cidades de países onde o respeito
ao cidadão e à história escrita com o sacrifício de seus po-

vos é levado à sério, o desfile da capital mineira a cada
ano que passa tem o seu percurso mais reduzido, frustrando
sobremaneira os cidadãos e as famílias assistentes. A
despeito de tudo isto, a alegria e o orgulho dos nonage-

nários febianos ao se reencontrarem e desfilarem em meio
aos aplausos do povo que os reconhece como verdadei-
ros heróis do Brasil, são dignos de muita emoção.

Muito bem trajados para a revista realizada pelo
Exmo. Sr. General de Divisão Henrique Martins Nolas-
co Sobrinho e pelo Brigadeiro do Ar Mário Sérgio Rodri-
gues da Costa, de boina azul, braçadeira da ANVFEB
e ostentando suas condecorações, lá estiveram os vete-
ranos: José Lino de Farias, Milton Lima Paes, Hélio do
Espírito Santo, Rafael Inácio Brás, Francisco Ferreira
MACHADO e Antônio Rodrigues.

Fato digno de ser realçado foi a postura respei-
tosa dos alunos do CMBH, que ao comando do grito
de �Herói presente� vindo de um deles, colocaram-se
em posição de sentido muito antes do início do des-
file para reverenciar um dos velhos heróis que aden-
trava na avenida à pé, em local próximo de onde esta-
vam.

Terminado o desfile e ainda embarcados nas via-
turas históricas, o comboio fez um pequeno passeio cha-
mando a atenção e despertando o interesse das pessoas
nas ruas do bairro Caiçara onde décadas atrás foi cons-
truído um conjunto habitacional para os expedicioná-
rios.

DIA DA PÁTRIA - DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM BELO HORIZONTE
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É IMPOSSÍVEL ESCREVER
CORRUPTO SEM PT

NÃO VOTO EM

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!

AESTRATÉGIADO PT E PSDB PARAENGANARO POVO BRASILEIRO
FHC E LULA, FARINHADOMESMO SACO

Vejam quantas sequelas das torturas que sofreram.

Na foto de 1979 na praia de Ipanema-RJ dá para
ver claramente Caetano Veloso e Regina Casé

sofrendo torturas inenarráveis!

�Ditadura� cruel demais...

� Esqueça a guerrilha�
disse o sociólogo

Se quisermos implantar o socialismonoBrasil,
precisamos fingir que nos opomos, que somos
contrários um ao outro.

Quem não quiser votar em você, votará em
mim, e vice-versa.

No fim das contas, pensando que estão
votando numa oposição, eles estarão sempre
escolhendo o mesmo projeto. FHC

ENTENDEU?? giseledutra

Panfletando contra o regime militar
FERNANDO HENRIQUE e LULA DA SILVA

Não compraram fazendas, não tinham
conta na Suíça e, quando dos seus
respectivos funerais, os amigos se
cootizaram e pagaram as despesas.

DAS 20 MAIORES HIDRELÉTRICAS DO
BRASIL, 18 FORAMCONSTRUIDAS

POR ESSES �DITADORES�

�VOCÊ CONHECE UMA FAVELA
NO RIO DE JANEIRO?

VOCÊ JÁ VIU A SECA DO
NORDESTE?

E VOCÊ ACHA QUE EU VOU
GASTAR DINHEIRO COM
ESTÁDIO DE FUTEBOL?�

O dia em que João
Figueiredo mandou
Havelange enfiar a

Copa onde ele quisesse.
Presidente

João Figueiredo

Haverá um dia em
que todos voltaremos

a ser felizes!
Um dia em que ROSINHA será apenas uma flor,
GAROTINHO apenas uma criança,
GENOINO será algo verdadeiro,
SERRA será apenas uma acidente geográfico,
GENRO apenas o marido da filha,
LULA apenas um molusco marinho,
MARINA o lugar onde ficam os barcos,
NEVES apenas um símbolo do Inverno,
CABRAL será lembrado por descobrir o Brasil.
Então, não teremos nada a TEMER.
Isso acontecerá em breve!
Melhor JAIR se acostumando!

ÉMELHOR

JAIR
SE ACOSTUMANDO

O BRASIL VAI MUDAR COM

BOLSONARO

CHICO BUARQUE E LULA SENDO
BRUTALMENTE TORTURADOS

NA �DITADURA�

ERAM DESSES MALDITOS COMUNISTAS
QUE NOSSOS MILITARES TENTAVAM

NOS PROTEGER DESDE
50 ANOS ATRÁS!!

HOJE SÃO ESTES COMUNISTAS
QUE GOVERNAM O PAÍS II

Pimentel

Terrorista
Grupo armado

Agitador Comunista FHC Fugiu do País
Para não ser PresoAndava com FHC

Serra Terrorista
Ação Popular

Aloísio Nunes
Terrorista ALN Terrorista VPR


